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LĪGUMS Nr. 2.4.5./89 - 15 
„Jaunaudžu kopšana 2015.gadā” 

Madonā 

 2015.gada 17.martā 

  

Madonas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000054572, juridiskā adrese: Saieta 

laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801, kuras vārdā rīkojas tās izpilddirektors 

Āris VILŠĶĒRSTS, pamatojot ar pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1 “Madonas 

novada pašvaldības nolikums” 81.2.punktu, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas 

puses, un 

“AVN PLUS” SIA, reģistrācijas Nr.44103060979, adrese: “Sorķi”, Drabešu pagasts, 

Amatas novads, LV-4139, kuras vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs, pamatojot ar 

sabiedrības Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, vai 

atsevišķi - Puse,  

atbilstoši Madonas novada pašvaldības iepirkumu komisijas pieņemtajam 

lēmumam par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publiskā iepirkuma procedūrā 

„Jaunaudžu kopšana 2015.gadā”, identifikācijas numurs MNP2015/3_ELFLA, turpmāk 

saukts – Iepirkums, 

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2007.-2013.gadam: 

pasākuma „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvo 

pasākumu ieviešana” aktivitātes „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana 

ugunsgrēku un/vai dabas katastrofu radīto postījumu vietās” ietvaros projekta Nr. 12-

05-L22601-000001 (Saules iela 65D, Saules iela 71A, Kalna Pēterēni Nr. 23, Ūdens 

iela 2, Madona) un projekta Nr. 12-05-L22601-000006 („Smecere” Lazdonas 

pagasts) īstenošanai; 

pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” projekta Nr.14-05-Ll2200-

001251 „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana saimniecībās “Avotu iela-28”, 

“Bērzu iela-27”, O.Kalpaka iela-17e”, “Sila iela-11”, “Smecere”, “Strīdus purvs”, 

“Pagasta Mežs”” īstenošanai, 

izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šo 

līgumu ar pielikumiem, turpmāk saukts – Līgums: 

 
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāliem un darbaspēku 

veikt jaunaudžu kopšanu, turpmāk tekstā - Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem, 

Iepirkuma dokumentu prasībām un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā. 

1.2. Darbu izpildes vieta ir attiecīgajos īpašumos Madonas pilsētā: "Saules iela 65D", 

"Saules iela 71A", "Ūdens iela 2", "Kalna Pēterēni Nr.23", Slimnīcas iela 5 un1, 

Avotu iela 28, O.Kalpaka iela 17e, Sila iela 11, Bērzu iela 27, Avotu iela 32; un 

īpašumā “Smecere”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā. 

1.3. Darbi ir jāveic laika periodā no 2015.gada 25.jūnija līdz 2015.gada 1.oktobrim, 

ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā paredzētos atsevišķos Darbu izpildes termiņus 

katram īpašumam.  
 

2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena Darbu izpildei, kas pamatota ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu, 

saskaņā ar iepirkuma nolikuma un spēkā esošo tiesību normu prasībām, Pusēm 

vienojoties ir noteikta euro 8240,59 (astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit euro, 59 

centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21% 

(divdesmit viens procents) ir euro 1730,52 (viens tūkstotis). Līguma kopējā summa 
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ar pievienotās vērtības nodokli ir euro 9971,11 (deviņi tūkstoši deviņi simti 

septiņdesmit viens euro, 11 centi). Līgumcena var mainīties atbilstoši Līguma 

2.2.punktā noteiktajam. 

2.2. Šis ir vienības cenu Līgums un Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši 

uzmērījuma datiem, par mērvienību nosakot – ha, un Izpildītāja piedāvājumā 

Iepirkumā norādītajai mērvienības cenai, kas ir euro 99,50 (deviņdesmit deviņi euro, 

50 centi). Cena par vienību Līguma izpildes laikā netiek grozīta. 

2.2.1. Līguma summa Izpildītājam tiek apmaksāta sekojoši: pēc kopšanas darbu 

pabeigšanas katrā īpašumā (objektā) Pasūtītājs uzaicina Centrālvidzemes 

mežniecību veikt pārskata pārbaudi, lai tā pieņemtu lēmumu atbilstoši 

02.05.2012.Ministru kabineta noteikumiem Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža 

ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" un citiem normatīvajiem aktiem. 

Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvis kopīgi veic izkopto platību uzmērīšanu. Pēc 

Centrālvidzemes mežniecības pozitīva lēmuma saņemšanas Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu atbilstoši 

paveiktajiem darbiem un uzmērījuma datiem. Pasūtītājam ir jāpieņem veiktie 

darbi un jāparaksta akts vai rakstiski jānorāda attiecīgie trūkumi ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis Darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktu.  

2.2.2. Pasūtītājam ir jāapmaksā Izpildītāja veiktie Darbi 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas.  

2.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu atbilstoši Līguma 

2.2.1.punktam, pareizi sagatavotu rēķinu un 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

nesaņem parakstītu iesniegto aktu, un rakstiski nav saņēmis defektu aktu par 

konstatētajiem trūkumiem par izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, tad 

darbi skaitās pieņemti un, līdz ar to, Pasūtītājam tie jāapmaksā Līguma 2.2.2.punktā 

noteiktajā termiņā. 

2.4. Līgumcenā ir iekļautas visas darbu izmaksas, kas nepieciešamas Darbu izpildei. Ja 

kādiem no Līgumā paredzētiem darbiem Izpildītājs nav paredzējis cenu, tad ir 

uzskatāms, ka šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. 

2.5. Materiālu, darbaspēka, mehānismu vai Darbu izpildei pieskaitāmo izdevumu 

sadārdzinājums ne līdz Līguma noslēgšanai, ne arī tā izpildes laikā Izpildītājam 

netiek atlīdzināts. 
 

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu par kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem Līgumā 

noteiktajā apmērā un kārtībā. 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma darbu izpildes vietā pārbaudīt, vai Izpildītāja 

darbinieki ir atbilstoši kvalificēti, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecīgā 

darba veikšanai darbiniekam ir jābūt attiecīgi kvalificētam. 

3.3. Pasūtītājs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt visus Izpildītāja 

iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi. 
 

4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Izpildītājs apņemas nodot Darbus Pasūtītājam ar Darbu pieņemšanas nodošanas 

aktu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.  

4.2. Izpildītājs apņemas Darbus veikt atbilstoši Iepirkuma Piedāvājumā iekļautajam 

Darbu izpildes grafikam. 

4.3. Izpildītājs apņemas visa Līguma darbu izpildes laikā nodrošināt darbu izpildei 

atbilstošus kvalificētus speciālistus, kā arī nodrošināt pietiekamus materiālos un citus 

resursus pilnīgai Darbu izpildei Līguma noteiktajos termiņos. Izpildītājam ir 
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pienākums uzrādīt Pasūtītājam darbinieku kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecīgā darba veikšanai darbiniekam ir jābūt 

attiecīgi kvalificētam. 

4.4. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un trūkumu 

novēršanu. 

4.5. Izpildītājs apņemas izrakstīt un iesniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto 

maksājumu veikšanai. 

4.6. Veicot Darbus Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus, it īpaši Meža likumu un 02.05.2012.Ministru kabineta noteikumus 

Nr.308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi", un 

citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Līguma Darbu izpildi. Izpildītājs apņemas 

ievērot Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, ja tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem 

tiesību aktiem. 

4.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē pieaicina apakšuzņēmējus, Izpildītājs pats ir pilnībā 

atbildīgs Pasūtītājam par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. Par apakšuzņēmēju 

piesaisti nekavējoties ir jāinformē pasūtītājs. 
 

5. PUŠU ATBILDĪBA 

5.1. Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā vainīgā Puse 

atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, bet zaudējumi, kas radušies no trešo 

personu pretenzijām, netiek atlīdzināti. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, 

kurus Puse būtu saņēmusi, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

5.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš 

kādam objektam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 

summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma summas. 

Pasūtītājs līgumsodu ir tiesīgs ieturēt no izmaksājamām summām. 

5.3. Par Līgumā noteikto apmaksas termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk 

kā 10% no Līguma summas. 

5.4. Līgumsoda samaksa nevienu neatbrīvo no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. 

5.5. Līgums var tikt lauzts pēc Pušu abpusējas vienošanās. 

5.6. Līgums var tikt lauzts vienpusēji gadījumā, ja otra Puse neievēro kādu no 

Tehniskās specifikācijas prasībām vai kādu no Līguma noteikumiem un nenovērš 

konkrēto pārkāpumu 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī citā termiņā, par kuru Puses 

rakstiski vienojušās, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līguma 

laušanas gadījumā pēc abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas nodošanas akta 

parakstīšanas, Puses 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā veic savstarpēju norēķinu par 

faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem, un samaksātajām summām uz 

Līguma laušanas brīdi. 

5.7. Ja Darbu izpildē ir radušies apstākļi, kurus iepriekš nevarēja paredzēt neviena no 

pusēm, bet kas ietekmē Līguma izpildi, tad Pusei nekavējoties par tiem ir jāziņo otrai 

Pusei. Tādā gadījumā Puses var vienoties par Līguma termiņa pagarinājumu vai 

citām attiecīgām izmaiņām, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

5.8. Grozījumus Līgumā var veikt tikai, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu 

par iepirkuma līguma grozīšanu. 
 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes 

kavēšanu, ja minētā izpilde vai izpildes kavēšana saistīta ar Nepārvaramas varas 

apstākļiem, kuri tieši ietekmēja Darbu izpildi. 

6.2. Līgumslēdzēja pusei, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties 

rakstiski jāinformē par to otra puse, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu 
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apstākļu iestāšanās. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš pagarinās par to laiku, 

kurā darbojas šie apstākļi. 

6.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, tad 

Puses ir tiesīgas lauzt Līgumu, norēķinoties par faktiski izpildīto darbu. 
 

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kuras varētu rasties sakarā ar Līgumu, Puses 

centīsies atrisināt sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos jebkurš strīds, domstarpība 

vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā 

neesamību, tiek izšķirta Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem 

normatīviem tiesību aktiem. 
 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Atkāpes no Iepirkuma dokumentos prasītā un piedāvājumā norādītā ir pieļaujamas 

tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Vajadzības gadījumā Pasūtītājs atsevišķi 

izvērtē katru piegādātāja ierosinājumu, ar pieņemto lēmumu nepasliktina savu 

stāvokli un nemazina sākotnēji Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības.  

8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par Līguma 

izpildi. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru 

Pusi. 

8.3.  Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi:  

Izpildītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Pašvaldības mežzinis Vilnis Zosārs  

Tālrunis: 29196184 Tālrunis:  

e-pasts: vilnis.zosars@inbox.lv e-pasts:  

8.4. Darbu izpildes organizatoriskos jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, savstarpēji 

risina iepriekšējā punktā norādītās personas. 

8.5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Darbu un 

Līgumā atrunāto saistību izpildei. 

8.6. Visas Līguma izmaiņas un papildinājumi būs spēkā tikai tad, ja tie sastādīti 

rakstveidā un tos parakstījuši abu Pušu pārstāvji. Visas vienošanās, kas izriet no 

līguma, noformējamas rakstiski. 

8.7. Līgums kopā ar tā pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un 

pārrunas, izņemot Iepirkuma dokumentus. 

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

8.9. Pusēm ir pienākums glabāt noslēpumā informāciju, kas saistīta ar Līguma slēgšanu 

un izpildi. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju personām, kurām saskaņā ar likumu ir 

tiesības to saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma saistību pārtraukšanas starp 

Pusēm. 

8.10. Līgums ir sagatavots uz 5 (piecām) lappusēm 5 (piecos) eksemplāros latviešu 

valodā, no tiem vienu saņem Izpildītājs, bet četrus saņem Pasūtītājs (trīs projekta 

dokumentācijā, ceturtais pievienots līgumu reģistram). Visiem eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. 

8.11. Pušu paraksti apliecina, ka viņas ir pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem. 
 

9. PIELIKUMI 

9.1. Līguma pielikums Nr.1. –Tehniskā specifikācija (uz divām lappusēm). 

9.2. Līguma pielikums Nr.2 – Sarakste iepirkuma laikā ( kopija uz trīs lapām). 
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9.3. Līguma pielikums Nr.3 – Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā (kopija uz septiņām 

lapām) Līgumam pievienots atsevišķi. 

 

10. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti un paraksti  

PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.90000054572 

Adrese: Saieta laukums 1, Madona, 

Madonas novads, LV-4801 

Konts LV91TREL980083K700200 

Banka Valsts kase 

Kods TRELLV22 

 

Izpilddirektors 

  

 

 

 

 ______________________ Ā.Vilšķērsts 

“AVN plus” SIA 

Reģistrācijas Nr.44103060979 

Adrese: “Sorķi”, Drabešu pagasts, 

Amatas novads, LV-4139. 

Konts Nr.  

AS 

Kods:  

 

Amats  

 

 

 

 

_______________________ V.Uzvārds 
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Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija”  

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

Madonas novada pašvaldības izsludinātajā iepirkumā 

,,Jaunaudžu kopšana 2015.gadā” 

 identifikācijas numurs MNP2015/3_ELFLA 

 

 Kvalitātes prasības jaunaudžu kopšanas darbu izpildei: 

1. Kopšana jāizpilda vienlaidus visā katras jaunaudzes platībā, aizzēlumam jābūt 

nopļautam augstumā, kas nav lielāks par divām trešdaļām no stādīto kociņu 

augstuma. Kopšanas mērķis ir nopļaut konkurējošos lakstaugus, puskrūmus un 

mīkstos lapu kokus, lai uzlabotu stādīto un/vai dabiski ieaugušo koku augšanas 

gaitu un izdzīvošanas iespējas. 

2. Platībās, kurās apaugumu veido lazdas un/vai citu sugu atvases, krūmi ir jānozāģē 

un jāsagarina 70 cm garos nogriežņos un jānovieto izklaidus veidā vagu starpās. 

3. Ja stādītie kociņi ir iznīkuši un attālums starp tiem ir lielāks par 3-4 m, tad kopj 

dabiski ieaugušos kokus, ja tādi ir, šādā prioritārā secībā: priede, egle, ozols, osis, 

bērzs, melnalksnis, liepa, goba, apse, baltalksnis. 

4. Pieļaujams ka paliek neizkopti līdz 3% kociņu (ja paiet garām, neierauga). 

5. Pļaušana jāveic maksimāli tuvu kociņam, bet nedrīkst pieļaut stumbra bojājumus. 

Pieļaujams atstāt dažas smilgas, nopļautas augstāk par kopjamā kociņa augstumu; 

6. Pieļaujamais bojāto kociņu skaits līdz 3% no kopto kociņu skaita. Ja bojāto kociņu 

skaits pārsniedz 3% no kopto kociņu skaita, Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic 

kociņu atjaunošanu atbilstoši attiecīgās jaunaudzes koku sugai. 

7. Kvalitātes prasību pārbaudei tiek ierīkoti parauglaukumi 2.82 m rādiusā ar platību 

25m2, kuros tiek veikta uzskaite par izkoptajiem, bojātajiem un neizkoptajiem 

kociņiem. Parauglaukumi tiek ierīkoti saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā” un to 

pielikumiem Nr.4 un Nr.5. 

8. Veicot darbus, jāievēro prasības vides piesārņojuma samazināšanai (vispārējās 

prasības par piesārņojuma novadīšanu apkārtējā vidē Latvijas Republikas teritorijā 

nosaka likums: “Par vides aizsardzību” un likums: “Par piesārņojumu”) un darba 

drošību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

 

Jaunaudžu kopšana 2015.gadā 

N.p.k. Objekta nosaukums 
Platība, 

ha* 

Darbu izpildes 

termiņš 

 Jaunaudžu kopšana 3.gadā pēc 

stādīšanas 

  

1.  „Smecere”, Lazdonas pagasts 10.40 01.10.2015 

 Jaunaudžu kopšana 2.gadā pēc 

stādīšanas 

  

2.  „Smecere”, Lazdonas pagasts 30.46 01.08.2015 

3.  „Kalna Pēterēni Nr. 23”, Madona 4.55 01.08.2015 

4.  „Saules iela 65D”, Madona 3.24 01.08.2015 

5.  „Saules iela 71A”, Madona 1.02 01.08.2015 

6.  „Ūdens iela 2”, Madona 1.74 01.08.2015 

 Jaunaudžu kopšana 1.gadā pēc 

stādīšanas 

  

7.  „Smecere”, Lazdonas pagasts 0.90 01.09.2015 



7 

Līgums „Jaunaudžu kopšana 2015.gadā” 

 

 

8.  Slimnīcas iela 5 un 1 8.19 01.09.2015 

9.  Avotu iela 28 0.40 01.08.2015 

10.  O.Kalpaka iela 17e 1.16 01.08.2015 

11.  Sila iela 11 1.90 01.08.2015 

12.  Bērzu iela 27 3.66 01.08.2015 

13.  Avotu iela 32 0.20 01.08.2015 

 Tekošajā gadā stādītās jaunaudzes   

14.  „Smecere”, Lazdonas pagasts 15.00 01.09.2015 

 Kopā: 82.82  

*pēc darbu izpildes platības tiek pārmērītas ar GPS sistēmas mērierīci, līdz ar to darbu apjomi 

var nebūtiski mainīties. Pašvaldības mežzinis nodrošina Izpildītāju ar platību skicēm un dabā 

ierāda kopjamās teritorijas. 

 
PASŪTĪTĀJS      IZPILDĪTĀJS 

Madonas novada pašvaldība 

Izpilddirektors 

 

 

  

 

 ______________________ Ā.Vilšķērsts 

“AVN plus” SIA 

Amats  

 

 

 

 

__________________________ V.Uzvārds 

 


