
LĪGUMS Nr. ____________ 

 
Madonas novada Kalsnavas pagastā, 20___. gada ___. ____________ 

 

Meža pētīšanas stacija, reģistrācijas numurs 90010256120, kuru pārstāv tās direktors Mārtiņš Līdums, kurš 

rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk – PĀRDEVĒJS, no vienas puses, un 

SIA „.............................”, reģistrācijas numurs ...................................., kuru pārstāv tās ……………. ……… 

…………, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – PIRCĒJS, no otras puses (kopā un katrs atsevišķi turpmāk – 

PUSES), 

balstoties uz apstiprinātiem 20..... gada ...................... izsoles rezultātiem, bez maldīšanās, viltus vai spaidiem, 

apzinoties objekta vērtību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM izstrādei, bet PIRCĒJS pērk un pieņem izstrādei līdz 20…. gada 

………………. ar visām tiesībām un pienākumiem, kādi tiek uzlikti PIRCĒJAM, šādu(-as) cirsmu(-as): 

1.1.1. 1.cirsma: 

1.1.1.1. Meža pētīšanas stacijas …………… mežu novads; 

1.1.1.2. kvartāla Nr. …..; 

1.1.1.3. nogabalu Nr. …..; 

1.1.1.4. koku ciršanas apliecinājuma Nr.: ……; 

1.1.1.5. cirtes veids: …………; 

1.1.1.6. zinātniskā cirsma, jāievēro Līguma 1.2. punktā norādītās specifiskās mežizstrādes prasības 

(jā/nē): ……; 

1.1.1.7. platība: ….. ha; 

1.1.1.8. cērtamo koku skaits:  …….. gab.; 

1.1.1.9. atstājamo ekoloģisko koku skaits: …… gab.; 

1.1.1.10. izcērtamās likvīdās koksnes apjoms: ……… m3; 

1.1.1.11. pēc krājas kopšanas cirtes paliekošais mežaudzes šķērslaukums: ........ m2/ha; 

1.1.1.12. cirsmas izvietojums, kokmateriālu krautuves un kokmateriālu pievešanas ceļi saskaņā ar 

cirsmas skici un shēmu (pielikums Nr. ….); 

1.1.2. 2.cirsma: 

1.1.2.1. Meža pētīšanas stacijas …………… mežu novads; 

1.1.2.2. kvartāla Nr. …..; 

1.1.2.3. nogabalu Nr. …..; 

1.1.2.4. koku ciršanas apliecinājuma Nr.: ……; 

1.1.2.5. cirtes veids: …………; 

1.1.2.6. zinātniskā cirsma, jāievēro Līguma 1.2. apakšpunktā norādītās specifiskās mežizstrādes prasības 

(jā/nē): ……; 

1.1.2.7. platība: ….. ha; 

1.1.2.8. cērtamo koku skaits:  …….. gab.; 

1.1.2.9. atstājamo ekoloģisko koku skaits: …… gab.; 

1.1.2.10. izcērtamās likvīdās koksnes apjoms: ……… m3; 

1.1.2.11. pēc krājas kopšanas cirtes paliekošais mežaudzes šķērslaukums: ........ m2/ha; 

1.1.2.12. cirsmas izvietojums, kokmateriālu krautuves un kokmateriālu pievešanas ceļi saskaņā ar 

cirsmas skici un shēmu (pielikums Nr. ….); 

turpmāk tekstā saukta(-as) – CIRSMA. 

1.2. specifiskās mežizstrādes prasības, kas PIRCĒJAM jāievēro, ja Līguma 1.1. apakšpunktā CIRSMA norādīta kā 

zinātniskā cirsma: 

1.2.1. aizliegts atstāt augošus kokus, krūmus, tajā skaitā ekoloģiskos kokus; 

1.2.2. aizliegts atstāt augošu paaugu; 

1.2.3. no cirsmas obligāti izvācamas ciršanas atliekas un pielūžņojums (tajā skaitā gāzto, sauso un  trupējušo 

koku kritalas), kā arī nozāģētais pamežs un paauga. 

1.3. PIRCĒJAM ir zināms pārdodamās CIRSMAS faktiskais stāvoklis, un PIRCĒJS apliecina, ka CIRSMĀ novērtētā 

krāja tam ir zināma, CIRSMAS robežas, kokmateriālu krautuves vietas, ekoloģisko koku un sēklu koku atrašanās 

vietas un to stāvoklis dabā viņam ir zināms, un šajā sakarā PIRCĒJAM pret PĀRDEVĒJU nav nekādu pretenziju. 

1.4. PĀRDEVĒJS apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai CIRSMA nav nevienam citam atsavināta, nav ieķīlāta, par to 

nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu. 

 

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība 

2.1. CIRSMA tiek pārdota par izsolē nosolīto, Līgumā un rēķinā uzrādīto pirkuma maksu ................. EUR 

(............................................................................. euro .......... centi), ko PIRCĒJS ieskaita PĀRDEVĒJA bankas 

kontā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles.  
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2.2. Pirkuma maksā ir iekļauts pirms izsoles PIRCĒJA iemaksātais nodrošinājums ................... EUR (........................ 

........................................  euro ............. centi). 

2.3. PIRCĒJAM CIRSMAS pirkuma maksa jāsamaksā ar pārskaitījumu, saskaņā ar PĀRDEVĒJA izsniegto rēķinu, 

līdz rēķinā norādītajam datumam. CIRSMAS pirkuma maksas apmaksa uzskatāma par notikušu, kad CIRSMAS 

pirkuma maksa ieskaitīta PĀRDEVĒJA bankas kontā. Ja rēķinā norādītajā termiņā PIRCĒJS nav samaksājis 

pirkuma maksu, viņš zaudē tiesības uz CIRSMAS izstrādi. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJS vienpusējā kārtā lauž 

Līgumu un neatgriež PIRCĒJAM tā iesniegto izsoles nodrošinājumu. 

2.4. PIRCĒJS un PĀRDEVĒJS apliecina, ka slēdzot šo Līgumu viņi apzinās Līguma priekšmeta vērtību un atsakās 

celt viens pret otru prasības par Līguma atcelšanu nesamērīgu zaudējumu dēļ. 

 

3. Tiesību pāreja un riski 

3.1. Ar CIRSMAS pirkuma maksas apmaksas brīdi PIRCĒJS iegūst Līguma 1.1. apakšpunktā minētās CIRSMAS 

koku izstrādes tiesības līdz Līguma 1.1. apakšpunktā minētajam termiņam, pēc šī termiņa beigām PIRCĒJS 

zaudē tiesības veikt koku izstrādi un izvešanu no CIRSMAS, ja CIRSMAS izstrādes vai izvešanas termiņš nav 

pagarināti.  

3.2. Īpašuma tiesības PIRCĒJS iegūst uz tiem CIRSMĀ izstrādātajiem kokiem, kuri ir izstrādāti un izvesti no 

CIRSMAS līdz Līguma 1.1. apakšpunktā minētajam termiņam, pēc šī termiņa beigām CIRSMĀ neizstrādātie un 

neizvestie koki paliek PĀRDEVĒJA īpašumā, ja CIRSMAS izstrādes vai izvešanas termiņš nav pagarināts. 

3.3. Pēc Līguma noslēgšanas PIRCĒJS uzņemas risku par CIRSMAS nejaušu bojāeju, kā arī par CIRSMĀ izstrādāto 

un iegūto kokmateriālu bojāeju vai zādzību. 

3.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

4.1. PĀRDEVĒJA tiesības: 

4.1.1. apsekot CIRSMU tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos par CIRSMAS izstrādi atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktu prasībām un Līguma nosacījumiem; 

4.1.2. konstatējot prettiesiskas vai Līguma prasībām neatbilstošas darbības no PIRCĒJA puses, apturēt 

CIRSMAS tālāku izstrādi līdz prettiesisko vai Līguma prasībām neatbilstošo darbību novēršanai; 

4.1.3. CIRSMAS izstrādes laikā bez maksas ievākt čiekurus un sēklas, no CIRSMAS audzēm, netraucējot 

CIRSMAS izstrādi; 

4.1.4. pēc PIRCĒJA rakstiska pieprasījuma saņemšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtēt jautājumu par 

CIRSMAS izstrādes vai izvešanas termiņa pagarināšanu, ja PIRCĒJA rakstiskais pieprasījums saņemts 

ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma 1.1. apakšpunktā minētajam termiņam; 

4.1.5. pagarināt CIRSMAS pieņemšanas termiņu gadījumos, kad CIRSMAS pieņemšanu nav iespējams veikt 

meteoroloģisko apstākļu dēļ (dziļa sniega sega u.tml.). Šādā gadījumā PĀRDEVĒJS paziņo PIRCĒJAM 

par CIRSMAS pieņemšanas termiņa pagarināšanu un tās iemesliem, nosūtot paziņojumu uz Līguma 

4.2.3. apakšpunktā norādīto PIRCĒJA e-pasta adresi. 

4.2. PĀRDEVĒJA pienākumi: 

4.2.1. pēc pirkuma maksas apmaksas un Līguma 5.2.2. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas nelikt 

šķēršļus PIRCĒJAM uzsākt CIRSMAS izstrādi; 

4.2.2. pēc PIRCĒJA rakstiskā paziņojuma par CIRSMAS izstrādi, izvešanu un satīrīšanu, kuru PIRCĒJS 

sastādījis saskaņā ar Līguma pielikumā doto veidlapu, kas ir pieejama pie PĀRDEVĒJA vai 

PĀRDEVĒJA tīmekļvietnē: http://www.agenturamps.lv/lv/izsoles/veidlapas/, saņemšanas, 10 (desmit) 

darba dienu laikā veikt CIRSMAS pārbaudi dabā un izdarīt atzīmes par līguma saistību izpildi PIRCĒJA 

iesniegtajā paziņojumā par CIRSMAS izstrādi; 

4.2.3. pieņemt CIRSMU ar aktu vai arī nepieņemt, rakstiski motivējot nepieņemšanas iemeslus šādā kārtībā: 

PĀRDEVĒJS nosūta PIRCĒJAM uz tā e-pasta adresi ……………………….… PIRCĒJA iesniegto 

„Paziņojumu par cirsmas izstrādes pabeigšanu/(Cirsmas pieņemšanas – nodošanas akts)” ar 

PĀRDEVĒJA izdarītajām atzīmēm, CIRSMAS nepieņemšanas gadījumā norādot nepieņemšanas 

iemeslus un termiņu to novēršanai. 

4.2.4. PARDEVĒJAM nav pienākums uzturēt ar CIRSMU saistīto kokmateriālu pievešanas un transportēšanas 

ceļus Līguma darbības laikā. 

 

5. Pircēja tiesības un pienākumi 

5.1. PIRCĒJA tiesības: 

5.1.1. pēc Līgumā un rēķinā noteiktās CIRSMAS pirkuma maksas apmaksas, bet ne ātrāk kā Līguma 5.2.2. 

apakšpunktā minētajā paziņojumā norādītajā CIRSMAS izstrādes uzsākšanas datumā, uzsākt CIRSMAS 

izstrādi; 

5.1.2. pieprasīt pagarināt CIRSMAS izstrādes vai izvešanas termiņus saskaņā ar Līgumu. 

5.2. PIRCĒJA pienākumi: 

5.2.1. uzsākt CIRSMAS izstrādi: 

5.2.1.1. tikai pēc Līgumā un rēķinā noteiktās pirkuma maksas apmaksas; 

5.2.1.2. ne ātrāk kā datumā, kuru PIRCĒJS norādījis Līguma 5.2.2. apakšpunktā norādītajā paziņojumā 
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kā CIRSMAS izstrādes uzsākšanas datumu; 

5.2.2. nosūtīt paziņojumu par CIRSMAS izstrādes uzsākšanu PĀRDEVĒJAM ne vēlāk kā 2 (divas) darba 

dienas pirms plānotā CIRSMAS izstrādes uzsākšanas datuma uz šādu PĀRDEVĒJA e-pasta adresi: 

…………@agenturamps.lv, norādot tajā: 

5.2.2.1. plānoto CIRSMAS izstrādes uzsākšanas datumu; 

5.2.2.2. PIRCĒJA atbildīgā speciālista par CIRSMAS izstrādi kontaktinformāciju, tajā skaitā, vārdu, 

uzvārdu un tālruņa numuru; 

5.2.3. izstrādāt CIRSMU ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un Līguma nosacījumus; 

5.2.4. veikt CIRSMAS izstrādi, satīrīšanu un izcirsto kokmateriālu izvešanu līdz Līguma 1.1. apakšpunktā 

noteiktajam termiņam; 

5.2.5. CIRSMAS izstrādes laikā veikt nepieciešamos pasākumus ugunsdrošības ievērošanai un būt pilnībā 

atbildīgam par ugunsdrošību CIRSMĀ, kā arī sniegt palīdzību meža ugunsgrēku dzēšanā CIRSMĀ un 

nogabalos, ar kuriem tā robežojas; 

5.2.6. atļaut PĀRDEVĒJAM: 

5.2.6.1. apsekot CIRSMU tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos par CIRSMAS izstrādi 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šī Līguma nosacījumiem; 

5.2.6.2. CIRSMAS izstrādes laikā bez maksas ievākt čiekurus un sēklas, no CIRSMAS audzēm, 

netraucējot CIRSMAS izstrādi; 

5.2.7. ievērot noteiktās un Līguma pielikumā esošajā CIRSMAS shēmā norādītās izcirsto kokmateriālu 

krautuves vietas un kokmateriālu pievešanas ceļus; 

5.2.8. ievērot Līguma 1.2. apakšpunktā noteiktās specifiskās mežizstrādes prasības, ja Līguma 1.1. apakšpunktā 

noteikts, ka konkrētā CIRSMA ir zinātniskā cirsma; 

5.2.9. satīrīt CIRSMU, ciršanas atliekas ieklājot pievešanas ceļos, izvietojot izklaidus vai izvācot no CIRSMAS, 

ja Līguma 1.1. apakšpunktā nav noteikts, ka konkrētā CIRSMA ir zinātniskā cirsma un tai Līguma 

1.2. apakšpunktā noteikts zinātniskajai cirsmai atbilstošs CIRSMAS satīrīšanas veids. Gadījumā, ja 

Līguma šī punkta pirmajā teikumā kā viens no CIRSMAS satīrīšanas veidiem ir noteikts – ciršanas 

atliekas izvietojot izklaidus, tad, ciršanas atliekas izvietojot izklaidus, ciršanas atliekām un nozāģētajam 

pamežam jābūt sagarumotiem ne garākos nogriežņos par 1 metru, kā arī tas nedrīkst atrasties paliekošajos 

kokos iekārtā stāvoklī. 

5.2.10. ja CIRSMAS satīrīšanas veids ir ciršanas atlieku ieklāšana pievešanas (treilēšanas) ceļos, pievešanas 

(treilēšanas) ceļus izvietot tā, lai to kopējā platība CIRSMĀ nepārsniegtu 20 % no CIRSMAS kopējās 

platības un pievešanas ceļu platums nepārsniegtu 4 m; 

5.2.11. neatstāt CIRSMĀ celmus, kas augstāki par 1/3 no stumbra diametra nozāģējuma vietā, bet, cērtot kokus, 

kuru stumbra diametrs nozāģējuma vietā ir mazāks par 30 cm – augstākus par 10 cm no sakņu kakla; 

5.2.12. būtiski nebojāt CIRSMĀ paliekošos augošos kokus. Par būtiskiem bojājumiem uzskatāmi, ja CIRSMĀ 

būtiski bojāto koku skaits kopšanas un izlases cirtēs ir lielāks par 5 %, bet kailcirtēs lielāks par 30 % no 

atstāto koku skaita. Mežaudzē ārpus cirsmu robežām pieļaujams ne vairāk par trīs būtiski bojātiem 

kokiem vidēji uz katriem 100 m pievešanas ceļa vai cirsmas malas (robežas), atkarībā no koku atrašanās 

pie ceļa vai izstrādājamās cirsmas. Būtiskos bojājumus kopšanas cirtē uzskaita kokiem, kuru caurmērs 

1,3 m augstumā no sakņu kakla ir lielāks par 8 cm, bet pārējās cirtēs ir lielāks par 12 cm. Par būtiski 

bojātu koku uzskata, ja konstatēta vismaz viena no šādām pazīmēm: 

5.2.12.1. nolauzta koka galotne; 

5.2.12.2. aplauzti zari vairāk par 60 % no vainaga; 

5.2.12.3. norauta miza un brūces platums ir lielāks par 25 % no stumbra apkārtmēra bojājuma vietā; 

5.2.12.4. iezāģējums vairāk par 10 % no koka caurmēra vai 20 % no koka apkārtmēra zāģējuma vietā; 

5.2.12.5. līdz 70 cm attālumā no stumbra pārrauta skeletsakne, kas resnāka par 2 cm diametrā; 

5.2.13. kopšanas un sanitārās cirtes cirsmās, pievedot vai treilējot kokmateriālus, neatstāt par 0,20 metriem 

dziļākas risas, kuru kopgarums pārsniedz 100 metru uz hektāra. Šī prasība ir attiecināma uz katru konkrēto 

CIRSMAS platības hektāru, tas ir, atstāto risu apjoms nav aprēķināms kā vidējais apjoms uz vienu 

CIRSMAS hektāru; 

5.2.14. kopšanas, izlases un sanitārās izlases cirtes CIRSMĀS izmantot tikai tādus pievedējtraktorus, kuru 

pašmasa nepārsniedz 16600 kg. PIRCĒJAM ir pienākums tehnisko dokumentāciju, kas apliecina 

CIRSMAS izstrādē izmantotās tehnikas atbilstību Līguma prasībām, glabāt CIRSMĀ vai CIRSMAS 

izstrādē izmantotajā tehnikas vienībā un pēc PĀRDEVĒJA pieprasījuma nekavējoties to uzrādīt. Ja 

PARDEVĒJS ir konstatējis, ka PIRCĒJS CIRSMAS izstrādē izmanto Līguma prasībām neatbilstošu 

tehniku vai arī PIRCĒJS pēc PARDEVĒJA pieprasījuma nevar nekavējoties uzrādīt tehnisko 

dokumentāciju, kas apliecinātu CIRSMAS izstrādē izmantotās tehnikas atbilstību Līguma prasībām, 

PĀRDEVĒJAM ir tiesības apturēt CIRSMAS izstrādes darbus līdz PIRCĒJS ir nodrošinājis, ka  

CIRSMAS izstrādē tiek izmantota Līguma prasībām atbilstoša tehnika, uzrādot PĀRDEVĒJAM tehnisko 

dokumentāciju, kas to apliecina; 

5.2.15. ar CIRSMAS izstrādi saistītos ceļos bez mākslīgā seguma, meža stigās un meža meliorācijas grāvju 

atbērtnēs izlīdzināt risas, kas dziļākas par 0,25 metriem, ievērojot šādus nosacījumus: 

5.2.15.1. no 1. septembra līdz 1. aprīlim izveidojušās risas izlīdzina ne vēlāk kā līdz 1. maijam. 
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Izņēmuma gadījumos, ja laikapstākļu dēļ ceļu pārvaldītājs tā pārziņā esošajos ceļos ir noteicis 

pārvietošanās ierobežojumus vai risu izlīdzināšanu nav iespējams tehniski veikt meža ceļa 

stāvokļa dēļ, risas izlīdzina ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc ierobežojumu atcelšanas vai pēc 

meža ceļa tehniskā stāvokļa uzlabošanās, bet ne vēlāk kā līdz 1. jūlijam; 

5.2.15.2. pārējā laikā izveidojušās risas izlīdzina divu mēnešu laikā pēc kokmateriālu aizvešanas no 

pagaidu uzglabāšanas vietas; 

5.2.15.3. visos gadījumos, kad risas nav iespējams izlīdzināt līdz Līguma 1.1. apakšpunktā minētajam 

termiņam, PIRCĒJS iesniedz PĀRDEVĒJAM motivētu rakstisku pieprasījumu Līguma 

saistību izpildes termiņa pagarinājumam; 

5.2.16. veikt pameža nozāģēšanu un tā novākšanu kopā ar pārējām ciršanas atliekām Līguma 5.2.9. apakšpunktā 

noteiktajā veidā; 

5.2.17. pēc izstrādes CIRSMĀ atstāt augošus, dabā atzīmētus ekoloģiskos un sēklu kokus, atbilstoši Līguma 

1.1. apakšpunktos noteiktajam apjomam; 

5.2.18. ievērot šādas prasības paaugas saglabāšanai: …………………………, ja Līguma 1.1. apakšpunktā nav 

noteikts, ka konkrētā CIRSMA ir zinātniskā cirsma un tai Līguma 1.2. apakšpunktā noteikts aizliegums 

atstāt augošu paaugu; 

5.2.19. pie krautuves vietām pastāvīgi uzturēt tīras ceļu brauktuves, t.i., pēc katras kokvedēju automašīnas 

uzkraušanas veikt ceļa brauktuvju notīrīšanu no zariem, mizām un citām ciršanas atliekām; 

5.2.20. nodrošināt, ka kokvedēju automašīnas izmantojot sāna balstus (autrigerus) neveido ceļa segumā un  

apmalē iespiedumus dziļākus par 5 cm, nepieciešamības gadījumā lietojot atbilstoša izmēra paliktņus, kas 

nodrošina šīs prasības ievērošanu. Veikt jebkuri ceļa un tā apmales bojājumu nolīdzināšanu pēc  

kokmateriālu iekraušanas kokvedēju automašīnā;  

5.2.21. pārtraukt CIRSMAS izstrādi, ja to pieprasa PĀRDEVĒJS, sakarā ar konstatētajām prettiesiskām vai 

Līguma prasībām neatbilstošām darbībām no PIRCĒJA puses, līdz prettiesisko vai Līguma prasībām 

neatbilstošo darbību novēršanai; 

5.2.22. nododot PĀRDEVĒJAM izstrādāto CIRSMU, nodot ar CIRSMAS izstrādi saistītos meža infrastruktūras 

objektus lietošanas kārtībā, tajā skaitā attīrot meliorācijas sistēmas, dabīgās ūdensteces, meža ceļus un 

kvartālstigas no pielūžņojuma, kas izveidojies CIRSMAS izstrādes laikā; 

5.2.23. nododot PĀRDEVĒJAM izstrādāto CIRSMU, nodot no kokmateriāliem izvestas un no stumbru 

nogriežņiem, zariem un cita pielūžņojuma attīrītas ar CIRSMAS izstrādi saistītās krautuves vietas; 

5.2.24. nebojāt PĀRDEVĒJA īpašuma robežzīmes, bet bojāšanas gadījumā tās atjaunot atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un nodot tās atjaunotas PĀRDEVĒJAM kopā ar izstrādāto CIRSMU; 

5.2.25. savlaicīgi, bet ne vēlāk kā līdz Līgumu 1.1. apakšpunktā minētajam termiņam, paziņot PARDEVĒJAM 

par CIRSMAS izstrādi, izvešanu un satīrīšanu, iesniedzot PĀRDEVĒJAM „Paziņojumu par cirsmas 

izstrādes pabeigšanu/(Cirsmas pieņemšanas – nodošanas akts)” par katru Līguma 1.1. apakšpunktā 

minēto CIRSMU atsevišķi, kuru PIRCĒJS sastāda saskaņā ar veidlapu, kas ir Līguma pielikums un tā ir 

pieejama PĀRDEVĒJA tīmekļvietnē https://www.agenturamps.lv/lv/izsoles/veidlapas/ vai to var saņemt 

pie PĀRDEVĒJA; 

5.2.26. ja PĀRDEVĒJS konstatējis Līguma saistību neizpildi, par to izdarot atzīmes „Paziņojumā par cirsmas 

izstrādes pabeigšanu/(Cirsmas pieņemšanas – nodošanas akts)” un šo paziņojumu PIRCĒJS saņēmis 

Līguma 4.2.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, PIRCĒJS novērš paziņojumā norādītos CIRSMAS 

nepieņemšanas iemeslus paziņojumā norādītajā termiņā un pēc CIRSMAS nepieņemšanas iemeslu 

novēršanas iesniedz PĀRDEVĒJAM jaunu „Paziņojumu par cirsmas izstrādes pabeigšanu/(Cirsmas 

pieņemšanas – nodošanas akts)” noteiktajā termiņā; 

5.2.27. nodot izstrādātu CIRSMU PARDEVĒJAM ne vēlāk, kā līdz Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktajam 

laikam; 

5.2.28. CIRSMAS izstrādes laikā ievērot vides aizsardzības prasības, tai skaitā atstāt neskartas Pārdevēja 

atzīmētās bioloģiski nozīmīgos meža struktūras elementus, piemēram, mikroieplakas, avoksnājus, skudru 

pūžņus, dzīvnieku alas u.c.; 

5.2.29. CIRSMAS izstrādes laikā veikt nepieciešamos pasākumus darba drošības ievērošanai, tajā skaitā 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām izvietot drošības zīmes, un būt pilnībā atbildīgam par darba drošību 

CIRSMĀ; 

5.2.30. saņemt saskaņojumu par mežistrādes darbu veikšanu, tai skaitā pievešanas ceļu, krautuvju izvietošanu, 

kā arī ceļu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai no to īpašumu īpašniekiem, kuru īpašumi tiek skarti 

CIRSMAS izstrādes procesā; 

5.2.31. saņemt saskaņojumu par CIRSMAS mežistrādes darbu veikšanu, tai skaitā pievešanas ceļu, krautuvju 

izvietošanu, kā arī ceļu izmantošanu kokmateriālu transportēšanai no pašvaldībām un citām institūcijām, 

tai skaitā VAS “Latvijas dzelzceļš”, VSIA “Latvijas valsts ceļi”, AS “Sadales tīkls” u.c., ja šāda 

saskaņojuma nepieciešamību nosaka normatīvie akti vai attiecīgā institūcija; 

5.2.32. CIRSMAS izstrādes laikā PIRCĒJS ir atbildīgs par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

 

6. Soda sankcijas 

6.1. Ja PIRCĒJS ir uzsācis CIRSMAS izstrādi pirms CIRSMAS pirkuma maksas apmaksas, PIRCĒJS maksā 

https://www.agenturamps.lv/lv/izsoles/veidlapas/
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PĀRDEVĒJAM līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā. 

6.2. Ja PIRCĒJS līdz Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam nav izpildījis Līguma saistības, PIRCĒJS  maksā 

PĀRDEVĒJAM līgumsodu 0,2 % apmērā no CIRSMAS pirkuma maksas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 

10 % no Līguma summas, kā arī pilnā apjomā sedz PĀRDEVĒJAM visus zaudējumus, kas tam radušies saistībā 

ar termiņā neizstrādāto cirsmu, tajā skaitā Valsts meža dienesta un citu institūciju piemērotos sodus. 

6.3. Ja PIRCĒJS neievēro Līguma 1.2., 5.2.1., 5.2.7. – 5.2.11., 5.2.13. – 5.2.24., 5.2.29. apakšpunktu noteikumus, 

PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katru gadījumu. 

6.4. Ja PIRCĒJS neievēro Līguma 5.2.12. apakšpunkta noteikumus par augošu koku būtisku nebojāšanu izstrādājamā 

cirsmā, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katru izstrādājamās cirsmas 

platības hektāru. Nosakot līgumsodu netiek ņemts vērā bojāto koku izvietojums izstrādājamā cirsmā un līgumsods 

tiek aprēķināts par visu izstrādājamās cirsmas platību. 

6.5. Ja PIRCĒJS neievēro Līguma 5.2.12. apakšpunkta noteikumus par augošu koku būtisku nebojāšanu ārpus 

izstrādājamās cirsmas, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katriem 

simts metriem pievešanas ceļa vai izstrādājamās cirsmas malas (robežas), atkarībā kur būtiskie koku bojājumi ir 

nodarīti. Nosakot līgumsodu netiek ņemts vērā bojāto koku izvietojums gar pievešanas ceļu vai gar izstrādājamās 

cirsmas malu (robežu) un līgumsods tiek aprēķināts attiecīgi par visu pievešanas ceļa garumu vai visu 

izstrādājamās cirsmas malas (robežas) garumu. 

6.6. Ja PIRCĒJS nav ievērojis Līguma prasības attiecībā uz paaugas saudzēšanu, PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro) par katru izstrādājamās cirsmas platības hektāru. Nosakot līgumsodu 

netiek ņemts vērā bojātās paaugas izvietojums izstrādājamā cirsmā un līgumsods tiek aprēķināts par visu 

izstrādājamās cirsmas platību. 

6.7. Ja PIRCĒJS neievēro Līguma 5.2.2., 5.2.25., 5.2.26. apakšpunktu noteikumus PIRCĒJS maksā PĀRDEVĒJAM 

līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro) par katru gadījumu. 

6.8. Līguma 6.1. – 6.7. apakšpunktos minēto sodu samaksa neatbrīvo PIRCĒJU no Līguma saistību izpildes. 

6.9. Ja PIRCĒJS veicis koku patvaļīgu ciršanu, tas ir, PIRCĒJS nocirtis kokus, uz kuriem tam ar šo Līgumu nepienākas 

koku izstrādes tiesības, PIRCĒJS atlīdzina PĀRDEVĒJAM nodarītos materiālos zaudējumus, kā arī ir pilnībā 

atbildīgs par videi nodarītajiem zaudējumiem. Ja PIRCĒJS veicis koku patvaļīgu ciršanu, PĀRDEVĒJS neslēdz 

jaunus cirsmu un kokmateriālu pirkumu līgumus ar PIRCĒJU, kā arī nepielaiž PIRCĒJU pie cirsmu un 

kokmateriālu izsolēm divpadsmit mēnešus pēc CIRSMAS pieņemšanas. 

6.10. Ja PIRCĒJS nav izpildījis Līguma saistības, PĀRDEVĒJS neslēdz ar PIRCĒJU jaunus cirsmu un kokmateriālu 

pirkumu līgumus, kā arī nepielaiž PIRCĒJU pie cirsmu un kokmateriālu izsolēm. 

 

7. Līguma laušana un strīdu izšķiršanas kārtība 

7.1. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu un neatgriezt PIRCĒJAM tā iesniegto izsoles 

nodrošinājumu, ja PIRCĒJS savlaicīgi nav samaksājis Līguma 2.1. apakšpunktā minēto pirkuma maksu. Šajā 

gadījumā Līgums tiek izbeigts ar vienpusēju PĀRDEVĒJA rakstisku paziņojumu par Līguma izbeigšanu un 

PIRCĒJAM nav tiesības celt pretenzijas PĀRDEVĒJAM par tam iespējamajiem zaudējumiem. 

7.2. PUSES vienojas, ka jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas skar Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai 

spēkā neesamību, tiks galīgi izšķirts tiesā, likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

 

8. Nepārvaramā vara 

8.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramās varas rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja ne iepriekš 

paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramās varas pieskaitāmi dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas, meža ugunsgrēki, 

vispārēji streiki, karš, valsts pārvaldes iestāžu normatīvo aktu pieņemšana un stāšanās spēkā, kā arī citi ārkārtēja 

rakstura apstākļi, kas tiešā veidā ietekme Līguma saistību izpildi. 

8.2. PUSEI, kuras darbība, izpildot Līgumā paredzētās saistības, ir kavēta nepārvaramās varas apstākļu rezultātā, ir 

pienākums par to ziņot otrai PUSEI, ziņojumā norādot, kādā termiņā, pēc PUSES uzskata, ir iespējama un 

paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde. 

8.3. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk kā 90 kalendārās dienas, jebkurai PUSEI ir tiesības Līgumu lauzt.  

 

9. Personas datu apstrādes noteikumi 

9.1. Fizisko personu datu apstrādes pamatojums –  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 

Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts. 

9.2. Līgumā norādīto fizisko personu datus tiek izmantoti, lai nodrošinātu Līguma izpildi. 

9.3. Papildu informācija par personas datu apstrādi norādīta Meža pētīšanas stacijas Privātuma politikā, kas pieejama 

Meža pētīšanas stacijas tīmekļvietnē: https://www.agenturamps.lv/lv/par_mums/privatuma_politika/. 

9.4. Personas datu apstrādes pārzinis: Meža pētīšanas stacija, kontaktinformācija: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, 

Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860, e-pasta adrese: mps@agenturamps.lv, tālrunis 64826591. 

 

10. Nobeiguma noteikumi 

10.1. Līguma labojumi un grozījumi ir juridiski saistoši, kad tie ir noformēti rakstveidā un ir PUŠU apstiprināti. 
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10.2. Ja viens vai vairāki nosacījumi jebkādā veidā kļūs par spēkā neesošiem, pretlikumīgiem vai neizpildāmiem, tad 

nekādā veidā tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, likumību vai izpildāmību 

ar noteikumu, ka tādā gadījumā PUSES apņemas pielikt visas iespējamās pūles spēku zaudējušo nosacījumu 

nomaiņai ar jauniem, juridiski spēkā esošiem noteikumiem. 

10.3. Līgums ir saistošs PUSĒM un to attiecīgajiem tiesību pārņēmējiem. 

10.4. Līgums ir sastādīts uz piecām lapām divos eksemplāros, kur abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, un 

no kuriem viens eksemplārs glabājas pie PĀRDEVĒJA un viens pie PIRCĒJA. 

 

11. Pušu rekvizīti 
 

PĀRDEVĒJS  PIRCĒJS 

Meža pētīšanas stacija 

Reģ. Nr. 90010256120 

PVN maksātāja kods LV90010256120 

Juridiskā adrese: Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, 

Kalsnavas pag., Madonas nov., LV-4860 

Valsts Kase, kods TRELLV22 

konts LV50TREL916068300100B 

 …………….. 

 

12. Pušu paraksti 
 

PĀRDEVĒJS  PIRCĒJS 

direktors M. Līdums  …………… 

 

 

   
(paraksts)  (paraksts) 

 


