PIEGĀDES LĪGUMS
par APAĻO KOKMATERIĀLU SORTIMENTU piegādi
Nr. SRM-20-___-lī
Rīgā, 2020.gada __.__________
SIA „Rīgas meži”, reģ.Nr.40003982628, juridiskā adrese: Ostas prospekts 11, Rīga, LV-1034,
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029 (turpmāk tekstā saukts –
PIEGĀDĀTĀJS), kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ___________ izdotu pilnvaru Nr.
_____________ rīkojas tās valdes priekšsēdētājs_____________________, no vienas puses, un
SIA “___________”, juridiskā adrese: ___________________________, turpmāk tekstā –
PASŪTĪTĀJS), tās valdes locekļa ____________________ personā, kas darbojas uz statūtu
pamata, no otras puses, turpmāk tekstā abas kopā vai katra atsevišķi saukti – Līdzējs (-i),
saskaņā ar PIEGĀDĀTĀJA 2020.gada __._______________ elektroniski organizētās izsoles Nr.
800-2020-____, turpmāk – Izsole, rezultātiem, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez maldiem,
viltus vai spaidiem, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem,
vienojas un noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā, bet PASŪTĪTĀJS pērk un pieņem apaļo kokmateriālu
sortimentus (turpmāk - Kokmateriāli) Izsoles „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums”:
1.1.1 __.daļā noteiktajā (prognozētajā) apjomā – _______ m³ (_______, ____ kubikmetri)
atbilstoši PASŪTĪTĀJA izteiktajam cenu piedāvājumam – vidējā svērtā cena ____
EUR/m³ (1.Pielikums – Piedāvājums izsolē), turpmāk tekstā – Piedāvājums, Līgumā
noteiktajā kārtībā;
Kopējais prognozētais apjoms – __________ m3 (_______, ______ kubikmetri) turpmāk tekstā
– Piedāvājums, Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma darbības ietvaros ir pieļaujama saražotās
kokmateriālu apjoma izmaiņas no prognozētā kokmateriālu apjoma no mīnus 10% līdz plus
20%. Precīza kopējā Līguma cena tiek noteikta atbilstoši saražotajam kokmateriālu apjomam
Līgumā noteiktajā kārtībā.
1.2. Piegādāto Kokmateriālu kvalitāte un galīgais apjoms tiek noteikts pēc piegādes, Līguma
4.nodaļā - noteiktajā kārtībā.
1.3. PIEGĀDĀTĀJS nodrošina PEFC 100% certified sertificētu apaļo kokmateriālu piegādes
garantijas Līguma 1.1.punktā noteiktajā apjomā, ciktāl PASŪTĪTĀJAM ir spēkā atbilstošs
(-i) sertifikāts (-i), nodrošinot sertificēto Kokmateriālu nošķiršanu ar fiziskās nodalīšanas
metodi pēc PEFC ST 2003:2012. Koksnes piegādes ķēdes sertifikāta Nr.TT-PEFC-COC009.
1.4. Līdzēju domstarpību gadījumā koksnes piegādes ķēdes (izcelsmes) pierādīšanas pienākums
gulstas uz PIEGĀDĀTĀJU.
1.5. Kokmateriālu piegādei PIEGĀDĀTĀJS piesaista trešo personu (turpmāk –
PĀRVADĀTĀJS), kas Kokmateriālus piegādā uz PASŪTĪTĀJA norādīto piegādes vietu:
__________________________ (turpmāk – Piegādes vieta).
1.6. Piegādes tiek veiktas līdz _______________________ vai līdz līguma izpildei, saskaņā ar
abpusēji saskaņotu piegāžu grafiku (2.pielikums) un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai
izpildei.
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2. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
2.1. Kopēja pirkuma cena par apaļajiem kokmateriāliem kopā ar piegādes izdevumiem sastāda
EUR ___________ (________________________ euro, ___ centi), t.sk.:
2.1.1.
PASŪTĪTĀJS par Līguma priekšmetā norādītajiem Kokmateriāliem maksā
PIEGĀDĀTĀJAM
Pirkuma
cenu
EUR
______________
(_____________________________ euro, __ centi). Maksa par Kokmateriāliem tiek
aprēķināta ņemot vērā Izsoles „Apaļo kokmateriālu sortimenta piedāvājums” __. daļā
noteikto (prognozēto) apjomu un PASŪTĪTĀJA Izsoles piedāvājumā norādīto cenu
EUR/m³ (1.pielikums).
2.1.2.
Piegādes (transportēšanas) izdevumi tiek aprēķināti ņemot vērā Vidējās
transportēšanas cenas par apaļo kokmateriālu transportēšanu aprēķināšanas kārtībā
(pieejamā elektroniski) noteikto un sastāda _____ EUR/m³, kopējie prognozētie piegādes
izdevumi sastāda EUR __________ (______________________________ euro, ___ centi).
Parakstot Līgumu PASŪTĪTĀJS apliecina, ka ir iepazinies ar Apaļo kokmateriālu
transportēšanas (piegādes) izmaksu aprēķināšanas kārtību, PASŪTĪTĀJS augstāk norādīto
piegādes (transportēšanas) vidējo cenu (EUR/m3) ir saskaņojis un starp Līdzējiem par šo
strīdi nepastāv.
2.2. Līguma 2.1.punktā norādītā Pirkuma cena PASŪTĪTĀJAM jāsamaksā kā priekšapmaksa
100% (viens simts procenti) apmērā 5 (piecu) darba dienu laikā no priekšapmaksas rēķina
izrakstīšanas dienas, veicot naudas pārskaitījumu uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto norēķinu
kontu. Līdzēji ir vienojušies ka Līguma 2.1.punktā norādītā summa tiek sadalīta trīs
maksājumos (Apmaksas grafiks 2. pielikums):
2.2.1. Pirmais maksājums jāveic līdz ______________ – ________ EUR (_________________
euro, ___ centi);
2.2.2. Otrais maksājums jāveic līdz ______________ – ________ EUR (_________________
euro, ___ centi);
2.2.3. Trešais maksājums jāveic līdz ______________ – ________ EUR (_________________
euro, ___ centi);
un maksājums veicams kā priekšapmaksa pirms attiecīgās piegādes uzsākšanas.
2.3. Līdzēji ir vienojušies par šādu rīcību neatbilstoša sortimenta piegādes gadījumā:
2.3.1.
Neatbilstošā sortimenta (brāķa) cena mežā pie ceļa – ___ EUR/ m3;
2.4. PIEGĀDĀTĀJS, pamatojoties uz Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtiem kokmateriālu
uzmērīšanas aktiem, izraksta rēķinu, norādot saņemto priekšapmaksu par kokmateriāliem un
transportēšanas izmaksām un summu, kas PASŪTĪTĀJAM ir jāpiemaksā vai
PIEGĀDĀTĀJAM jāatmaksā PASŪTĪTĀJAM.
2.5. PUSES vienojas, ka saskaņā ar Līgumu sagatavotie rēķini, priekšapmaksas rēķini, preču piegādes
dokumenti (preču pārvadājuma dokumenti, pavadzīmes, pieņemšanas – nodošanas akti), nodokļu
rēķini tiek sagatavoti elektroniski un derīgi bez paraksta, ja tie nosūtīti no un/vai uz šādām PUŠU
elektroniskā pasta adresēm:
2.5.1.
PIEGĀDĀTĀJA elektroniskā pasta adrese: rekini.r@rigasmezi.lv;
2.5.2.
PASŪTĪTĀJA elektroniskā pasta adrese: _____________________
2.6. Puses apliecina, ka Līgumā norādītās to elektroniskā pasta adreses tiek regulāri kontrolētas un
atrodas pušu pārziņā.
2.7. Puses vienojas, ka dokuments, kas elektroniski nosūtīts uz Pušu elektroniskā pasta adresēm, tiek
uzskatīts par piegādātu adresātam, neatkarīgi no sūtījuma atvēršanas laika, 1 (vienas) darbdienas
laikā pēc nosūtīšanas.
3. KOKMATERIĀLU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
3.1. Kokmateriālu pieņemšanas – nodošanas vieta ir Līguma 1.5.punktā norādītā Piegādes vieta.
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3.2. Līguma izpratnē par Kokmateriālu kravas pieņemšanas - nodošanas faktu apstiprinošu
dokumentu tiek uzskatīta transportēšanas pavadzīme (turpmāk - Pavadzīme).
3.3. Kokmateriālu pieņemšanas laiki:
3.3.1. 1.5.punktā norādītajā piegādes vietā _______________________________.
3.4. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt, t.i., uzsākt kokmateriālu kravas izkraušanu, ne vēlāk
kā vienas stundas laikā no piegādes brīža. Minētās vienas stundas laikā PASŪTĪTĀJS
nodrošina kokvedēja sastāva netraucētu piekļuvi kravas izkraušanas vietai, pavadzīmes
noformēšanu līguma 3.6. punktā noteiktajā kārtībā.
3.5. Par piegādes brīdi Līguma izpratnē tiek uzskatīta Pārvadātāja ierašanās piegādes vietā un
pieteikšanās pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja. PASŪTĪTĀJA pārstāvis fiksē Pārvadātāja
pieteikšanās laiku un norāda to uz pavadzīmes saskaņā ar 3.6. punktu.
3.6. Pēc kravas piegādes PASŪTĪTĀJA pienākums ir noformēt Pavadzīmi, aizpildot šādus
laukus:
3.6.1. kravas pieņēmēja paraksts, paraksta atšifrējums,
3.6.2. Pārvadātāja pieteikšanās laiks;
3.6.3. Kokmateriālu pieņemšanas laiks.
3.6.4. Pieņemtais kokmateriālu apjoms un summa.
3.7. Noformētas Pavadzīmes Pārvadātāja eksemplāru PASŪTĪTĀJS izsniedz kokvedēja sastāva
vadītājam. Noformētas Pavadzīmes PIEGĀDĀTĀJA eksemplāru PASŪTĪTĀJS nogādā
PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim personiski vai nosūta PIEGĀDĀTĀJAM pa pastu uz tā juridisko
adresi 7 dienu laikā.
3.8. Kokmateriālu zuduma risks no PIEGĀDĀTĀJA uz PASŪTĪTĀJU pāriet ar piegādes brīdi,
kad Līgumā noteiktajā kārtībā ir noformēta un parakstīta Pavadzīme.
3.9. Līdzēji vienojas, ka Kokmateriāli ir marķēti, atsevišķu kokmateriālu galos ar skavām
piestiprinot marķējamās lapas.
3.10. PASŪTĪTĀJS līdz Kokmateriālu uzmērīšanai un kvalitātes novērtēšanai no
PIEGĀDĀTĀJA piegādāto Kokmateriālu kravu uzglabā nošķirti no citām apaļo
kokmateriālu kravām un uzņemas atbildību par Kokmateriālu uzglabāšanu. PASŪTĪTĀJAM
ir saistoši Koksnes produktu uzmērīšanas līgumā (turpmāk – Uzmērīšanas līgums) iekļautie
noteikumi, kas nosaka PASŪTĪTĀJA pienākumus attiecībā uz Neatkarīga uzmērītāja
pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai nepieciešamajiem apstākļiem. Uzmērīšanas līguma
pārkāpums vai neizpilde tiks uzskatīta par šī Līguma saistību nepienācīgu izpildi un var būt
par pamatu šī Līguma vienpusējai pārtraukšanai, kā arī tikt vērtēta citās PIEGĀDĀTĀJA
organizētās Kokmateriālu izsolēs.
4. KOKMATERIĀLU UZMĒRĪŠANA UN KVALITĀTES KONTROLE
4.1. Kokmateriālu uzmērīšanas un kvalitātes novērtēšanas vieta ir Līguma 1.5.punktā norādītā
Piegādes vieta. PĀRVADĀTĀJAM nav pienākums nodrošināt piegādāto apaļo
kokmateriālu tievgaļu orientēšanu vienā virzienā.
4.2. Kokmateriālu kvalitātes novērtēšanas un uzmērīšanas pakalpojums (turpmāk tekstā Uzmērīšana) tiek sniegts ievērojot Latvijas standarta LVS82:2003 “Apaļo kokmateriālu
uzmērīšana” noteiktos kritērijus.
4.3. Līdzēji vienojas, ka Uzmērīšanu veic Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumiem
Nr. 744 „Noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti” atbilstoša uzmērīšanas
organizācija, kas ir akreditēta valsts aģentūrā „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs SIA
“VMF Latvia”, reģ. Nr. 400003405130 (turpmāk – Neatkarīgais uzmērītājs), saskaņā ar
Koksnes produktu uzmērīšanas līguma noteikumiem (turpmāk – Uzmērīšanas līgums), kas
noslēgts starp PASŪTĪTĀJU un Neatkarīgo uzmērītāju – Līgums Nr.________ .
4.4. Kokmateriālu uzmērīšana tiek nodrošināta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no
piegādes brīža vai 3 (trīs) darba dienu laikā no iegādes brīža, ja piegādes periods iekrīt laika
posmā no 1.maija līdz 1.septembrim .
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4.5. Ja Kokmateriālu uzmērīšana netiek nodrošināta Līgumā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJA
nokavējuma dēļ, PIEGĀDĀTĀJS neuzņemas atbildību par koksnes vainām, kas var rasties
glabāšanas rezultātā. Šajā situācijā Neatkarīgs uzmērītājs veic tikai Kokmateriālu tilpuma
noteikšanu, savukārt attiecībā uz kvalitāti uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis
Kokmateriālus bez iebildumiem un viņš zaudē Civillikuma 1620.panta otrajā daļā paredzētās
tiesības prasīt pirkuma līguma atcelšanu vai Kokmateriālu cenas samazināšanu, neatbilstošas
Kokmateriālu kvalitātes dēļ.
4.6. Līdzējiem, lai nodrošinātu uzmērīšanas datu kontroli, ir tiesības pilnvarot savus pārstāvjus,
kas ir tiesīgi piedalīties Kokmateriālu uzmērīšanā kā novērotāji.
4.7. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt netraucētu Neatkarīgā uzmērītāja pārstāvju un
PIEGĀDĀTĀJA pārstāvja, ja tāds realizējot Līgumā noteiktās tiesības vēlas piedalīties
Uzmērīšanā, piekļuvi Kokmateriālu Uzmērīšanas vietai PASŪTĪTĀJA teritorijā.
4.8. Līdzēji vienojas, ka Uzmērīšanas datu apstrādi veic un Uzmērīšanas aktu sagatavo
Neatkarīgs uzmērītājs. Uzmērīšanas dati tiek nosūtīti PASŪTĪTĀJAM un
PIEGĀDĀTĀJAM elektroniskā formā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc
uzmērīšanas;
4.9. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt neatbilstošu sortimentu pilnā apjomā saskaņā ar
Izsoles nolikumā norādīto cenu un aprakstu, izņemot gadījumus, ja Līguma 4.10.punktā
noteiktajā kārtībā tiek konstatēts paaugstināts neatbilstoša sortimenta apjoms.
4.10. Ja piegādātajā kravā, vizuāli vērtējot, neatbilstošs sortiments pārsniedz 10% no kopējā kravas
apjoma, PASŪTĪTĀJS pieņem kokmateriālus Līgumā noteiktajā kārtībā un nekavējoties par
palielināto neatbilstoša sortimenta apjomu paziņo Līguma 11.punktā norādītajam
PIEGĀDĀTĀJA pārstāvim.
5. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN SANKCIJAS
5.1. Par jebkuru Līguma punkta pārkāpumu vai tā nepienācīgu izpildi Līdzējiem ir tiesības nosūtīt
rakstveida brīdinājumu, norādot, kā izpaužas saistību neizpilde vai nepienācīga izpilde, kā
arī norādot termiņu pārkāpuma novēršanai, ja tas ir iespējams.
5.2. Ja Līdzējs pārkāpj Līgumā noteiktos maksājuma vai piegādes termiņus, otram Līdzējam ir
tiesības aprēķināt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās procenta) apmērā no neapmaksāto vai
nepiegādāto Kokmateriālu vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no to
kopējās vērtības. Līgumsods nav jāmaksā gadījumā, ja kavējums notiek no Līdzēja
neatkarīgu apstākļu dēļ, un Līdzējs var iesniegt pierādījumus par šo apstākļu esamību.
5.3. Ja PASŪTĪTĀJS nenodrošina Līgumā noteiktajā kārtībā piegādāto Kokmateriālu
uzglabāšanu, uzmērīšanu un/vai nenodrošina dokumentu apriti Līgumā noteiktajā kārtībā un
termiņos PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu EUR
250 (divi simti piecdesmit euro) apmērā.
5.4. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji pārtrauc Kokmateriālu pieņemšanu, PIEGĀDĀTĀJAM ir
tiesības pieprasīt lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu EUR 1000 (viens tūkstotis euro)
apmērā par katru nepieņemto Kokmateriālu kravu, ja Kokmateriālu glabāšana un atkārtota
piegāde ir iespējama.
5.5. Ja Līguma 6.sadaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā PIEGĀDĀTĀJS ir pieņēmis lēmumu
par Līguma darbības un piegāžu pārtraukšanu, PASŪTĪTĀJA vainojamas rīcības dēļ, tad
PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības pieprasīt lai PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu EUR 1000
(viens tūkstots euro) apmērā par katru gadījumu.
5.6. Ja Līguma 7.sadaļā noteiktajos gadījumos un kārtībā PIEGĀDĀTĀJS ir pieņēmis lēmumu
vienpusēji izbeigt Līgumu, tad PIEGĀDĀTĀJAM, izvērtējot apstākļus, ir tiesības pieprasīt
no PASŪTĪTĀJA līgumsodu līdz 10% (desmit procenti) no Līgumā paredzēto, bet
nepiegādāto kokmateriālu vērtības.
5.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS pieļauj pieņemšanas nokavējumu un nepieņem Kokmateriālus
Līgumā noteiktajā vietā vai termiņā un Kokmateriālu uzglabāšana var kaitēt to kvalitātei
(piemēram, zilēšana, aplieves trupe, kukaiņu bojājumi) vai kokmateriāli ir pakļauti citam
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5.8.

5.9.
5.10.
5.11.

riskam, PIEGĀDĀTĀJS, ņemot vērā, ka Kokmateriāli atzīstami par ātri bojājošos mantu, ir
tiesīgs nekavējoties pārdot Kokmateriālus par brīvu cenu bez izsoles, neatbrīvojot
PASŪTĪTĀJU no zaudējumu atlīdzības pienākuma.
Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu,
kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa līdz saistību
veikšanai vai apmaksas veikšanai.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes. Līgumsoda veidā
samaksātās summas tiek ieskaitītas atlīdzināmo zaudējumu summā.
Zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo LĪDZĒJUS no Līgumā noteikto saistību izpildes.
Saskaņā ar Līguma noteikumiem aprēķināto līgumsodu samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit)
darba dienas pēc paziņojuma par līgumsoda aprēķināšanu parakstīšanas dienas, ja
PIEGĀDĀTĀJS nav piemērojis ieskaitu vai Līdzēji vienojušies citādi.

5.12. PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs prasījumiem, kas tam ir pret PASŪTĪTĀJU, piemērot ieskaitu no jebkura
vienas šķiras prasījuma priekšmeta, tajā skaitā no jebkura cita starp Līdzējiem noslēgta līguma
priekšmeta.

6. LĪGUMA DARBĪBAS APTURĒŠANA – PIEGĀŽU APTURĒŠANA UN TĀS SEKAS
6.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji apturēt visu ar PASŪTĪTĀJU spēkā esošu līgumu
par Kokmateriālu piegādēm, tajā skaitā šī Līguma, darbību un apaļo kokmateriālu ražošanu
un piegādes šādos gadījumos:
6.1.1. ja PASŪTĪTĀJS kavē kārtējos maksājumus par Kokmateriāliem ar PIEGĀDĀTĀJU
noslēgtajā (-os) līgumā (-os) par Kokmateriālu piegādēm, pamatojoties uz Līdzēju
apstiprinātu grafiku;
6.1.2. ja PASŪTĪTĀJS nepilda kādu no pienākumiem, kas ietverti ar PIEGĀDĀTĀJU
noslēgtajā (-os) Kokmateriālu pirkuma – piegādes līgumā (-os), tajā skaitā kavē
uzmērīšanas nodrošināšanai vai dokumentu apritei noteiktos termiņus;
6.1.3. ja PASŪTĪTĀJS nepilda ar Neatkarīgu uzmērītāju noslēgtā Uzmērīšanas Līgumā
norādītos PASŪTĪTĀJA pienākumus un par to Neatkarīgs uzmērītājs ir rakstveidā
informējis PIEGĀDĀTĀJU;
6.1.4. ja PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem tiesā ir
ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta.
6.2. Par piegāžu apturēšanu un tās iemeslu, kā arī par piegāžu atjaunošanas nosacījumiem
PIEGĀDĀTĀJS informē PASŪTĪTĀJU. Ja PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem tiesā ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, piegādes
var tikt atjaunotas pēc tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanas.
6.3. Ja PASŪTĪTĀJS noteiktajā termiņā ir novērsis pārkāpumus un/vai izpildījis piegāžu
atjaunošanas nosacījumus, PIEGĀDĀTĀJS uzsāk attiecīgo Kokmateriālu piegādes 14
(četrpadsmit) dienu laikā no apliecinājuma par piegāžu atjaunošanas nosacījumu izpildi
saņemšanas dienas.
6.4. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības samazināt visu ar PASŪTĪTĀJU spēkā esošu līgumu par
Kokmateriālu piegādēm apjomu proporcionāli konkrētajam Kokmateriālu ražošanas un
piegāžu apturēšanas periodam, t.sk. gadījumā, ja Kokmateriālu piegādes tiek atsāktas.
6.5. Ja PIEGĀDĀTĀJS ir apturējis piegādes Līgumā noteiktajos gadījumos, PASŪTĪTĀJAM
nav tiesību izvirzīt PIEGĀDĀTĀJAM pretenzijas un pieprasīt zaudējumu atlīdzību par
Līgumā noteiktā Kokmateriālu apjoma nepiegādāšanu.
7. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
7.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to
PASŪTĪTĀJAM, ja:
7.1.1. PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem pasludināts
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

maksātnespējas process vai uzsākts likvidācijas process;
7.1.2. Ja PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem tiesā ir
ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta un tiesiskās aizsardzības procesa
pasākumu plāns nav apstiprināts;
7.1.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā neveic Pirkuma cenas priekšapmaksu pēc
PIEGĀDĀTĀJA rakstveida atgādinājuma, brīdinājuma vai pretenzijas nosūtīšanas par
apmaksas termiņa kavējumu;
7.1.4. PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti konstatē Kokmateriālu kravu pieņemšanas termiņu vai kravu
uzglabāšanas noteikumu neievērošanu no PASŪTĪTĀJA puses, par ko PASŪTĪTĀJS
ir rakstveidā brīdināts. Brīdinājumiem nav jābūt par vienu un to pašu pamatu;
7.1.5. PIEGĀDĀTĀJS atkārtoti konstatē, ka PASŪTĪTĀJS neievēro Uzmērīšanas līguma
noteiktos PASŪTĪTĀJA pienākumus, tajā skaitā maksājumu veikšanas pienākums, par
ko PIEGĀDĀTĀJU ir rakstveidā informējis Neatkarīgs uzmērītājs. Brīdinājumiem
nav jābūt par vienu un to pašu pamatu.
7.1.6. Līguma darbības laikā tiek konstatēts, ka PASŪTĪTĀJS piedāvājumā Izsolei norādījis
nepatiesu infomāciju, kā rezultātā PASŪTĪTĀJS nepamatoti ieguvis tiesības noslēgt
Līgumu.
PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to
PASŪTĪTĀJAM ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja:
7.2.1. PASŪTĪTĀJS nepilda Līgumā noteiktās saistības, kas nav uzskaitītas Līguma
7.1.4.punktā, un iepriekš ir ne mazāk kā divas reizes rakstveidā brīdināts par konstatēto
Līguma noteikumu pārkāpumu;
7.2.2. PASŪTĪTĀJS atkārtoti atsakās pieņemt piegādātos Kokmateriālus Līguma
4.10.punktā noteiktajā kārtībā.
Līguma pirmstermiņa izbeigšana neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no pienākuma pilnībā veikt jau
piegādāto Kokmateriālu apmaksu, kā arī no atlīdzināt visus PIEGĀDĀTĀJAM radušos
zaudējumus.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot par to
PIEGĀDĀTĀJAM ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja:
7.4.1. piegāde netiek veikta Līgumā noteiktajā termiņā PIEGĀDĀTĀJA vainas dēļ, un
piegāde kavējas vairāk kā 30 (trīsdesmit desmit) kalendārās dienas no priekšapmaksas
veikšanas dienas un PASŪTĪTĀJS par to rakstveidā ir brīdinājis PIEGĀDĀTĀJU;
7.4.2. PIEGĀDĀTĀJS, pārkāpdams Līguma noteikumus, nepilda Līgumā noteiktās saistības,
un iepriekš ir ne mazāk kā divas reizes rakstveidā brīdināts par jebkuru Līguma
noteikumu pārkāpumu.
Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes arī citos gadījumos, kas nav
atrunāti Līgumā, rakstveidā brīdinot otru Līdzēju ne mazāk kā 30 (trīsdesmit desmit) iepriekš,
izmaksājot otram Līdzējam kompensācijas summu par Līguma izbeigšanu 10% (desmit
procenti) no Līgumā paredzēto, bet nepiegādāto kokmateriālu vērtības. Kompensācija
izmaksājama ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no šāda paziņojuma
nosūtīšanas dienas.
Līdzējiem ir tiesības prasīt Līguma pirmstermiņa izbeigšanu citos gadījumos, kas noteikti
normatīvajos tiesību aktos.
Līdzējiem ir tiesības izbeigt Līguma darbību pirms termiņa, savstarpēji par to rakstveidā
vienojoties.
8. NEPĀRVARAMĀ VARA

8.1. Līgumā paredzēto saistību nepildīšana vai neatbilstoša pildīšana netiek uzskatīta par Līguma
noteikumu neievērošanu, ja tas ir noticis tādu apstākļu rezultātā, kuru iestāšanos Līdzēji
Līguma slēgšanas brīdī neparedzēja un arī nevarēja paredzēt, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju
kontroles un Līdzēji nav spējīgi novērst tos ar jebkādiem saprātīgiem to rīcībā esošiem
līdzekļiem (nepārvarama vara).
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8.2. Līgumā par nepārvaramu varu uzskata:
8.2.1. karu, streiku vai masu nekārtības Līdzēju atrašanās vietu administratīvajās teritorijās;
8.2.2. Saeimas, valdības, pašvaldības vai tiesu aktu, kas būtiski kavē vai padara neiespējamu
Līguma izpildi, tajā skaitā smagsvara autotransporta kustības ierobežošana pa piegāžu
veikšanai nepieciešamajiem autoceļiem, vai normatīvajos aktos noteiktie gadījumi, kas
saistīti ar mežizstrādes darbu ierobežojumiem/aizliegumu dabas aizsardzības nolūkos;
8.2.3. dabas katastrofu;
8.2.4. jebkuri citi apstākļi, kas atbilst Līguma 8.1.punktā noteiktajām pazīmēm un ko Līdzēji
akceptē kā nepārvaramu varu.
8.3. Līdzējam, kura darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramas varas
apstākļu rezultātā, ir pienākums nekavējoties ziņot otram Līdzējam par nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanos.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Līdzēju, kas uz tiem
atsaucas.
8.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tiek
uzskatīts, ka Līguma izpilde ir kļuvusi neiespējama bez kāda Līdzēja vainas. Šādā gadījumā
nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzināšanu par
Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, izņemot gadījumu, kad kāds no Līdzējiem
apzināti ir radījis saistību izpildes nokavējumu.
8.6. Līdzēji var prasīt Līguma izpildi pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās, ja tam ir
objektīvs pamatojums.
9. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI
9.1. Visas domstarpības, kas radušās saistībā ar Līgumu, skar tā grozīšanu, pārkāpšanu,
izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu, tiek risinātas pārrunu ceļā.
9.2. Gadījumā, ja strīds pārrunu ceļā netiek atrisināts viena mēneša laikā, tas tiks galīgi izšķirts
Rīgas starptautiskajā šķīrējtiesā (šķīrējtiesu reģistra Nr. 40003738859) rakstveida procesā
latviešu valodā viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos
noteiktajām materiālajām un procesuālajām tiesību normām un šķīrējtiesas reglamentā
noteikto strīda izšķiršanas kārtību.
9.3. Līdzēju līgumiskās attiecības tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem tiesību aktiem.
10. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA
10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Līdzēji savstarpējus ar Līgumu saistītus paziņojumus noformē rakstveidā, izņemot Līgumā
noteiktos gadījumus, kā arī, ja ziņojumiem ir informatīvs raksturs un to nodošanai otram
Līdzējam nav juridisku seku.
10.3. Paziņojums, izņemot Līgumā citādi atrunātus gadījumus, tiek uzskatīts par nodotu, ja tas ir:
10.3.1. nosūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādīto Līdzēja adresi un no
nosūtīšanas dienas ir pagājušas 7 (septiņas) kalendārās dienas;
10.3.2. nosūtīts PIEGĀDĀTĀJAM pa telefaksu Nr. +371 67037207;
10.3.3. nosūtīts PASŪTĪTĀJAM pa telefaksu Nr. ____________.
10.3.4. nākamajā darba dienā, ja parakstīts ar elektroniski drošu parakstu un nosūtīts otram
Līdzējam, ievērojot normatīvajos tiesību aktos noteikto kārtību.
10.4. Līdzējiem vienojoties, Līgumu var grozīt, pievienojot pielikumus, slēgt atsevišķas
vienošanās. Jebkuri grozījumi Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai pēc to noformēšanas
rakstveidā, ko paraksta abu Līdzēju likumiskie pārstāvji.
10.5. Līgums ir saistošs Līdzējiem un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
10.6. Līgums ir sagatavots latviešu valodā, uz 8 lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisku
spēku, viens glabājas pie PIEGĀDĀTĀJA, otrs – pie PASŪTĪTĀJA, katram eksemplāram
ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
1.Pielikums - Piedāvājums izsolei ___.daļa;
2.Pielikums - Piegāžu un apmaksas grafiks.
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Pielikumi, kas pieejami elektroniski:
1.Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības http://rigasmezi.lv/lv/dokumenti/realizacija/?doc=6437
11. KONTAKTPERSONAS
11.1. Līdzēju kontaktpersonas, kas risina visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus:
11.1.1. PIEGĀDĀTĀJA kontaktpersona: Realizācijas daļas vadītāja Marika Truksne, mob.
tālr. Nr. + 371 22042706, e-pasts: marika.truksne@riga.lv.
11.1.2. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona:
_________________________________________________________
11.2. Līdzēji apņemas iespējami savlaicīgi informēt viens otru par izmaiņām kontaktpersonu
sastāvā vai atsevišķu personu pilnvarojuma apjoma izmaiņām.
12. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PĀRSTĀVJU PARAKSTI
Līdzēji ir atbildīgi par to, lai otrs Līdzējs tiktu savlaicīgi informēts par izmaiņām Līdzēju
rekvizītos.
PIEGĀDĀTĀJS:
SIA „Rīgas meži”
Juridiskā adrese: Ostas prospekts 11,
Rīga, LV-1034
Centrālā biroja adrese: Jūrmalas gatve 78D,
Rīga, LV-1029
Reģistrācijas Nr.: 40003982628
Banka: AS „Citadele banka”
Konta Nr.: LV15PARX0005508860001
____________________/________ /
SIA „Rīgas meži”

PASŪTĪTĀJS:
SIA “___________”
Juridiskā adrese: _______________
Reģistrācijas Nr.: _______________
Banka: _________________
Konta Nr.: ___________________

__________________/__________/
SIA “___________”
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