
APSTIPRINĀTI 
2020.gada 11.augustā 

SIA “ZAAO” PIEDEROŠO CIRSMU 
IZSOLES NOTEIKUMI 

I Vispārīgie noteikumi 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kā atkārtoti organizējama SIA “ZAAO” (turpmāk – Sabiedrība) 

kustamās mantas – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā: 
1.1. “Bizlas”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 004 0041; 
1.2. “CSA poligons Daibe”, “Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 

004 0053, 
pārdošana izsolē, kas tiek izsolīts kā viens objekts. Cirsmu sarakstu un informāciju par atsavināmo 
objektu skatīt pielikumā Nr.1. 
2. Šajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. Izsoles objekts – Sabiedrībai piederošā un izsolē pārdodamā kustamā manta saskaņā ar 
pielikumu Nr.1, kas netiek lietota Sabiedrības ietvaros; 

2.2. Dalības maksa – naudas summa EUR 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) apmērā par 
Izsolāmo objektu, kas tiek iemaksāta Sabiedrības norēķinu kontā, reģistrējoties izsolei. 
Dalības maksā ir iekļauts pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktās likmes 
apmērā. Dalības maksa netiek atmaksāta un netiek ieskaitīta Nosolītajā cenā. Dalības maksa 
ir uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Sabiedrības norādītajā 
norēķinu kontā līdz šajos noteikumos noteiktajam termiņam; 

2.3. Izsoles dalībnieks – jebkura persona, kurai ir tiesības iegūt kustamo īpašumu Latvijas 
Republikā un kas ir reģistrējusies un izpildījusi citas saistības saskaņā ar šo noteikumu 
prasībām; 

2.4. Izsoles komisija – visus ar izsoles norisi saistītos jautājumus risina SIA “ZAAO” Iepirkumu 
komisija, kas izveidota ar SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāja 2017.gada 28.decembra 
rīkojumu Nr.2-15/236 un 2020.gada 27.jūlija rīkojumu Nr.2-14/123; 

2.5. Izsoles uzvarētājs – Izsoles dalībnieks, kurš par Izsoles objektu nosolījis Nosolīto cenu; 
2.6. Nodrošinājuma nauda - naudas summa EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā, 

kas tiek iemaksāta Sabiedrības norēķinu kontā. Nodrošinājuma nauda ir uzskatāma par 
iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta Sabiedrības norādītajā norēķinu kontā līdz 
šajos noteikumos noteiktajam termiņam; 

2.7. Nosolītā cena – visaugstākā nosolītā Izsoles objekta cena, kas Izsoles uzvarētājam 
jāsamaksā Sabiedrībai kā Izsoles objekta pirkuma maksa. 

3. Izsoli organizē un vada Izsoles komisija. 
4. Izsoli izsludina Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un Sabiedrības 

mājaslapā www.zaao.lv, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms izsoles dienas. 
5. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA “ZAAO” mājaslapā www.zaao.lv, sadaļā izsoles. 
6. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolē piedāvātās cirsmas un veikt 

kontroles novērtējumu. Sabiedrība nosaka vismaz vienu cirsmu apskates datumu, ievērojot to, ka 
cirsmu apskate veicama ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms izsoles. Cirsmu apskatei izrāda 
Izsoles komisijas priekšsēdētājs vai tā pilnvarota persona. 

II Izsoles veids 
7. Rakstiska izsole.  
8. Visas cirsmas tiek pārdotas kā viens Izsoles objekts. Izsoles objekta nosacītā cena, jeb sākumcena 

EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi). 
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III Piedalīšanās izsolē 
9. Izsolē piedalās Izsoles dalībnieki, kas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” izsludinātajā termiņā, t.i., līdz 2020.gada 7.septembrim plkst.15.00 piesakās uz 
izsoli un iemaksā Dalības maksu un Nodrošinājuma naudu Sabiedrības AS “SEB banka” kontā 
LV70 UNLA 0050 0149 30995, kods UNLALV2X, norādot maksājuma mērķī attiecīgi “Dalības 
maksa SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”, “Nodrošinājuma nauda SIA “ZAAO” piederošo 
cirsmu izsole”. 

10. Izsolei var pieteikties, līdz 2020.gada 7.septembrim plkst.15.00 iesniedzot rakstisku 
piedāvājumu, nosūtot to parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz SIA “ZAAO” elektroniskā 
pasta adresi zaao@zaao.lv, ar norādi: “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”. Neatvērt līdz 
2020.gada 8.septembrim plkst.9.00” vai nosūtot pa pastu slēgtā aploksnē SIA “ZAAO”, Rīgas 
ielā 32, Valmierā, LV-4201, ar atzīmi: “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”. Neatvērt līdz 
2020.gada 8.septembrim plkst.9.00”. Pēc 2020.gada 7.jūlija plkst.15.00 piedāvājumi netiek 
pieņemti. 

11. Izsoles dalībniekam piedāvājumam, kurš sagatavots atbilstoši pielikumā pievienotajai formai 
(pielikums Nr.2) jāpievieno un jāiesniedz šādi dokumenti: 
11.1.Pretendentam (juridiskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti:  

11.1.1.reģistrācijas apliecības kopija; 
11.1.2.dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvības tiesības; 
11.1.3.ja juridisko personu pārstāv persona, kura nav juridiskās personas amatpersona ar 

pārstāvības tiesībām, iesniedzama pilnvara ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu 
piedalīties Izsoles objekta izsolē, solīt par Izsoles objektu, parakstīt un saņemt visus 
nepieciešamos dokumentus, saistībā ar Izsoles objekta pirkuma noformēšanu; 

11.1.4.dokuments, kas apliecina Dalības maksas un Nodrošinājuma naudas samaksu;  
11.1.5.dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, 

nodevas un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus un ka personai nav valsts un 
pašvaldības budžetā maksājamo nodokļu parādu. 

11.2.Pretendentam (fiziskai personai) jāiesniedz šādi dokumenti: 
11.2.1.ja fizisko personu pārstāv tās pilnvarnieks, iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara 

kopija, ar tiešu un nepārprotamu pilnvarojumu piedalīties Izsoles objekta izsolē, solīt 
par Izsoles objektu, parakstīt un saņemt visus nepieciešamos dokumentus, saistībā ar 
Izsoles objekta pirkuma noformēšanu; 

11.2.2.ja fiziskā persona ir saimnieciskās darbības veicējs un pievienotās vērtības nodokļa 
(PVN) maksātājs, tad tas paziņo savu PVN maksātāja numuru; 

11.2.3.dokuments, kas apliecina Dalības maksas un Nodrošinājuma naudas samaksu;   
11.2.4.dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir samaksājis likumā paredzētos nodokļus, 

nodevas un valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus un ka personai nav valsts un 
pašvaldības budžetā maksājamo nodokļu parādu. 

12. Piedāvājumi, kas neatbilst noteikumu 11.punktā minētajām prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 
13. Izsoles dalībniekam pienākums ir ieskaitīt Dalības maksu un Nodrošinājumu naudu Sabiedrības 

bankas kontā ar tādu aprēķinu, lai līdz izsoles laikam Dalības maksa un Nodrošinājuma nauda jau 
būtu ienākusi Sabiedrības bankas kontā. 

IV Izsoles norise 
14. Saņemtie pieteikumi rakstiskai izsolei ar atzīmi “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”. 

Neatvērt līdz 2020.gada 8.septembrim plkst.9.00”, tiks atvērti 2020.gada 8.septembrī plkst.9.00 
Rīgas ielā 32, Valmierā, Izsoles komisijas sēdes laikā. 

15. Atveros iesniegtos piedāvājumus, Izsoles komisijas locekļi parakstās uz katru iesniegto rakstisko 
piedāvājumu. 

16. Pēc iesniegto piedāvājumu atvēršanas, Izsoles komisija no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda 
piedāvāto cenu sarakstu, noraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot izsoles protokolā, un, ja nav 
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šaubu, nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi un paziņo izsoles pabeigšanu. Par 
to tiek sastādīts protokols.  

17. Izsole notiek tikai tad, ja izsolei tiks reģistrēts vismaz viens Izsoles dalībnieks. Izsoles 
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši visaugstāko cenu, 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pirkuma līguma 
parakstīšanas dienas ar Izsoles uzvarētāju, tiek atmaksāta iemaksātā Nodrošinājuma nauda.  

18. Izsoles dalībniekam, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta 
Izsoles objekta maksā. Izsoles dalībniekiem Dalības maksa netiek atmaksāta.  

19. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis Nodrošinājuma naudu un Dalības maksu, 
bet atsauc savu dalību izsolē ātrāk kā 3 (trīs) dienas pirms izsoles, samaksāto Nodrošinājuma 
naudu atmaksā, pamatojoties uz tā motivētu iesniegumu.  

20. Izsoles dalībniekam, kurš pieteicies izsolei, iemaksājis Nodrošinājuma naudu un Dalības maksu, 
bet atsauc savu dalību izsolē 3 (trīs) dienas pirms izsoles, samaksāto Nodrošinājuma naudu 
neatmaksā.  

21. Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas izrādās, ka vairāki Izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu 
augstāko cenu, Izsoles komisija turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no Izsoles 
dalībniekiem, kuri piedāvājušas vienādu augstāko cenu. Šādā gadījumā, uzaicinājums tiek 
nosūtīts uz Izsoles dalībnieka pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, uzaicinot šos Izsoles 
dalībniekus 3 (triju) darbdienu laikā iesniegt jaunu cenu piedāvājumu. 

22. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis visaugstāko cenu, 1 (vienas) darbdienas laikā iesniedz Izsoles 
komisijai apliecinājumu protokolā norādītās cenas atbilstībai Nosolītajai cenai.  

23. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ir reģistrēts tikai viens Izsoles dalībnieks, tad šis Izsoles dalībnieks ir 
atzīstams par Izsoles objekta nosolītāju. 

24. Izsoles uzvarētājs saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Izsoles objektu (pielikums Nr.3). 
Izsoles uzvarētājam Nosolītā cena jāsamaksā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc izsoles noslēguma 
protokola parakstīšanas dienas.  

25. Nosolītā cena pilnā apmērā ir jāiemaksā SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, AS 
“SEB banka” kontā LV70UNLA0050014930995, kods UNLALV2X.  

26. Ja Izsoles uzvarētājs noteiktajā termiņā nesamaksā Nosolīto cenu, tad viņš zaudē tiesības uz 
nosolīto Izsoles objektu. Nodrošinājuma nauda un Dalības maksa netiek atmaksāta. Pēc Nosolītās 
cenas pilnīgas samaksas, SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs apstiprina izsoles rezultātus un 
slēdz pirkuma līgumu, atbilstoši Izsoles noteikumiem pievienotajam līguma projektam 
(pielikums Nr.4). 

27. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja nav reģistrējies neviens Izsoles dalībnieks.  
28. Ja Izsoles uzvarētājs nav veicis noteiktā termiņā Nosolītās cenas samaksu, tad atkārtotu izsoli var 

nerīkot, ja savu piekrišanu Izsoles objekta pirkšanai par savu Nosolīto cenu dod Izsoles 
dalībnieks, kurš solījis augstāko cenu pirms Izsoles objekta nosolītāja Nosolītās cenas.   

29. Par šajos noteikumos nereglamentētiem jautājumiem pieņemt lēmumu ir tiesības Izsoles 
komisijai.  

30. Sūdzības par izsoli var iesniegt SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājam 3 (triju) darbdienu laikā no 
izsoles dienas. 

V Izsoles dalībnieka atbildība, Izsoles uzvarētāja pienākumi 
31. Izsoles dalībnieki ir atbildīgi par Izsoles noteikumos noteikto saistību izpildi norādītajos termiņos 

un apjomā. 
32. Izsoles uzvarētājs iegādāto Izsoles objektu var saņemt tikai pēc pirkuma līguma parakstīšanas un 

līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas saskaņā ar pirkuma līguma noteikumiem. 

VI Pielikumi 
33. Cirsmu saraksts ar informāciju par Izsoles objektu (pielikums Nr.1) . 1

34. Pieteikuma izsolei forma (pielikums Nr.2). 

 Pievienots Izsoles noteikumiem kā atsevišķs dokuments.1



35. Izziņa norēķinam par izsolē iegūto objektu (pielikums Nr.3). 
36. Pirkuma līguma projekts (pielikums Nr.4). 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ Ģ.Kuplais 



Pielikums Nr.2 

SIA “ZAAO” Izsoles komisijai 
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 

zaao@zaao.lv  

No _______________________________________ 
                                                                                                            (vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums)                    

________________________________________ 
  (personas kods / juridiskās personas reģistrācijas numurs)                    

________________________________________ 
                                                                                                            (adrese)                    

________________________________________ 
                                                                                       (tālrunis, e-pasts)                    

Bankas konts ______________________________________                                                                                                             

PIETEIKUMS SIA “ZAAO” PIEDEROŠO CIRSMU 
IZSOLEI 

2020.gada “___.”_________________ 

____________________ 
                 (vieta) 

Atsaucoties uz publicēto informāciju SIA “ZAAO” mājaslapā / Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vēlos piedalīties Izsoles objekta izsolē, piedāvājot: 
  

N.p.   
k. Pakalpojuma darba veids Apjom

s

Mēr-
vienīb

a

Cena par 
vienību, 

EUR 
(izdevumi)

Cena par 
vienību, 

EUR 
(ieņēmumi)

Summa, 
EUR bez 

PVN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Pameža zāģēšana un sakraušana 
pie tehnoloģiskajiem koridoriem 12,70 ha X

2. Apaļo kokmateriālu sagatavošana 1267 m3 X

3. Sagatavoto sortimentu pievešana 
līdz augšgala krautuvei 1267 m3 X

4. Ciršanas atlieku un pameža 
pievešana līdz augšgala krautuvei 60 ber.m3 X

5. Ciršanas atlieku ar minerālās 
a u g s n e s p i e j a u k u m i e m 
drupināšana

30 ber.m3 X
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Vienlaikus apliecinu, ka: 
• esmu iepazinies (-usies) ar izsolāmās mantas stāvokli dabā, un par šo neizvirzu un turpmāk 

neizvirzīšu nekādas pretenzijas pret izsoles rīkotāju; 
• piekrītu izsoles noteikumiem; 
• esmu iepazinies ar izsoles noteikumiem pievienoto pirkuma līguma projektu un man (mums) 

ir skaidri saprotami pirkuma līgumā iekļautie nosacījumi, tajā skaitā par veicamo darbu 
specifiku un apjomu; 

• SIA “ZAAO” izsoles noteikumos norādītajā norēķinu kontā par mantu esmu iemaksājis (-usi) 
Dalības maksu un Nodrošinājuma naudu. 

(Izsoles dalībnieka vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums) 

Pielikums Nr.3 

  

6. Ciršanas atlieku un pameža 
šķeldošana 30 ber.m3 X

7. Demonstrēšanas laukumu un 
parauglaukumu izveide 1,00 ha X

8. Laipu ierīkošana demonstrējumu 
takā 200 m X

9.
S t a b i l a g r u n t s s e g u m a 
nodrošināšana atsevišķos takas 
posmos

200 m X

10. Ieņēmumi no kokmateriā lu 
realizācijas (augšgala krautuvē) 1267 m3 X

Kopā piedāvātā izsoles cena, EUR bez PVN:



IZZIŅA 
NORĒĶINAM PAR IZSOLĒ IEGŪTO OBJEKTU 

Izsoles dalībnieka, Izsolāmā objekta nosolītāja, vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums 

___________________________________________________________ 

adrese un tālruņa numurs ________________________________________________________ 

izsolē, kas notika 2020.gada 8.septembrī Rīgas ielā 32, Valmierā, LV-4201, ieguva īpašumā Izsoles 
objektu par summu 

____________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 

Līdz 2020.gada __._____________ Izsolāmā objekta nosolītājam jāpārskaita  

____________________________________________________ 
(summa cipariem un vārdiem) 

S I A “ Z A A O ” , r eģ i s t rāc i j a s n u m u r s 4 4 1 0 3 0 1 5 5 0 9 , A S “ S E B b a n k a ” k o n tā 
LV70UNLA0050014930995, kods UNLALV2X 

Izsoles komisijas priekšsēdētājs ___________________ Ģ.Kuplais 

Pielikums Nr.4  

PIRKUMA LĪGUMS Nr.______________ (projekts) 

Valmierā, 2020.gada __.______________ 

SIA “ZAAO” (reģistrācijas numurs 44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, 
LV-4201), tās valdes priekšsēdētāja Ginta Kukaiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, 
turpmāk šā līguma tekstā saukts Pārdevējs, no vienas puses, un 



__________________________________(reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese 
_____________________________), tās ___________________________ personā, kur_ rīkojas 
saskaņā ar __________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pircējs, no otras puses,  
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz Pārdevēja 
rīkotās izsoles – “SIA “ZAAO” piederošo cirsmu izsole”, turpmāk šā līguma tekstā saukta izsole, 
rezultātiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, ievērojot savstarpējos solījumus un 
saistības, apzinoties izsolītā objekta vērtību, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam izstrādei, bet Pircējs pērk un pieņem izstrādei ar 

visām tiesībām un pienākumiem, kādus Pircējam uzliek spēkā esošie normatīvie akti, kas 
saistīti ar koku ciršanu, mežsaimnieciskajiem darbiem un Līguma noteikumiem, Pārdevēja 
piederošās cirsmas, kas atrodas: 

1.1.1.“Bizlas”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 4280 004 0041; 
1.1.2.“CSA poligons Daibe”, “Stūri”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, kadastra numurs 

4280 004 0053, 
izsolē nosolītās koku ciršanas tiesības platībā un apjomā (turpmāk tekstā – Cirsma), kas 
norādīts līguma pielikumā (Līguma 1.pielikums, kas vienlaicīgi ir izsoles noteikumu 
pielikums Nr.1). 

1.2. Pārdevējs apliecina, ka līdz šā Līguma noslēgšanai Cirsma nav nevienam citam atsavināta, 
par to nav strīdu, tai nav uzlikts aizliegums, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to atsavinātu. 

1.3. Pircējs apliecina, ka Cirsmas robežas, kokmateriālu pievešanas un izvešanas ceļi ārpus 
Cirsmas robežām, pieguļošie infrastruktūras objekti un to stāvoklis viņam ir zināms, un šajā 
sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav nekādu pretenziju. 

1.4. Pircējam zināms, saprotams un skaidrs Pārdevēja dotais darba uzdevums, kas noteikts 
līgumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā un darba uzdevumā (Līguma 2.pielikums). 

2. Pirkuma maksa un apmaksas kārtība 
2.1. Cirsma tiek pārdota par izsolē Pircēja nosolīto un Līgumā uzrādīto, 

pirkuma cenu EUR ______ (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodokli piemēro likuma 
“Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā kārtībā. 

2.2. Pircējs apliecina, ka viņš pirms šī Līguma noslēgšanas ir veicis nosolītās Cirsmas izstrādes 
pirkuma maksas samaksu Pārdevējam pilnā apjomā un Pārdevējs apliecina, ka viņš pirms šī 
Līguma noslēgšanas no Pircēja ir saņēmis Cirsmas izstrādes pirkuma maksu. 

2.3. Pircējs un Pārdevējs apliecina, ka, slēdzot šo Līgumu, viņi apzinās Līguma priekšmeta 
vērtību un atsakās celt viens pret otru prasības par šī Līguma atcelšanu nesamērīgu 
zaudējumu dēļ. 

3. Līguma izpildes garantija 
3.1. 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas Pircējs iesniedz 

Pārdevējam līguma izpildes garantiju EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) 
apmērā. Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības 
vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Līguma izpildes garantijas veidnei (Līguma 
3.pielikums). 

3.2. Pircējam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Cirsmas un veikto 
darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai. 

3.3. Līguma izpildes garantiju Pārdevējs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu 
zaudējumu atlīdzību vai citas Pārdevējam pamatojoties uz Līgumu pienākošās summas. 

4. Tiesību pāreja un riski 
4.1. Ar Līguma noslēgšanas brīdi, Pircējs iegūst tiesības pieņemt Cirsmu izstrādei un veikt 

Cirsmas izstrādi un Līguma 2.pielikumā norādītos veicamos darbu 12 (divpadsmit) mēnešu 
laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.  

4.2. Pēc Cirsmas izstrādes un Līguma 2.pielikumā norādīto darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 
līdz Līguma 4.1.punktā noteiktajam termiņam, Pircējs nodod Cirsmu un veiktos darbu 
Pārdevējam, par ko Puses 5 (piecu) dienu laikā paraksta nodošanas – Pieņemšanas aktu, kas 
tiek pievienots Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.  



4.3. Ja Cirsmas un darbu nodošanas – pieņemšanas laikā Pārdevējam ir pretenzijas par Cirsmas 
izstrādes un veikto darbu kvalitāti, Pārdevējs nodošanas – pieņemšanas aktā norāda 
veicamās darbības un to izpildes termiņu, kas ir saistošs Pircējam. 

4.4. Pēc veicamo darbību izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas 4.3.punktā 
noteiktajā gadījumā, Pircējam nav tiesības veikt darbības Cirsmā. 

4.5. Īpašuma tiesības Pircējs iegūst uz tiem izstrādātajiem kokmateriāliem, kuri ir izstrādāti un 
izvesti no Cirsmas / krautnes līdz Cirsmas izstrādes termiņa beigām. Pēc koku izstrādes 
tiesību zaudēšanas nenozāģētie koki un sagatavotie kokmateriāli, ka atrodas Cirsmā, krautnē 
vai posmā starp Cirsmu un krautni, bezstrīdus kārtībā kļūst par Pārdevēja īpašumu. 

4.6. Pēc Līguma noslēgšanas Pircējs uzņemas risku par Cirsmas nejaušu bojāeju (t.sk. Cirsmas 
pilnīgas vai daļējas bojāejas stihisku nelaimju izraisītiem zaudējumiem, patvarīgu koku 
ciršanu vai zagšanu Cirsmā). 

4.7. Pircējam ir pilna materiālā atbildība par Cirsmu no brīža, kad stājies spēkā Līgums, līdz 
brīdim, kad Puses ir parakstījušas nodošanas – pieņemšanas aktu par Cirsmas pieņemšanu 
pēc izstrādes un Līguma noteikto darbu veikšanas. 

5. Īpašie noteikumi 
5.1. Ja Pircējs uzsāk Cirsmas izstrādi pirms Līguma spēkā stāšanās dienas, tas maksā līgumsodu 

1% apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās pirkuma maksas. 
5.2. Ja līdz Līguma termiņa beigām Cirsmas koku izstrāde nav pabeigta un Līgumā noteiktie 

darbi nav izpildīti un starp Pircēju un Pārdevēju nav parakstīts nodošanas – pieņemšanas 
akts, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,5 % no Līguma 2.1.punktā norādītās pirkuma 
maksas par katru Līguma termiņa nokavējuma dienu. 

5.3. Ja Pircēja darbības rezultātā tiek izcirsti ciršanai neparedzēti koki (piemēram, ārpus Cirsmas 
robežām), viņš atlīdzina Pārdevējam radušos zaudējumus divkārtīgā apmērā par likvīdo 
kubikmetru no Cirsmas pirkuma maksas izsolē. 

5.4. Normatīvo aktu neievērošanas vai pārkāpumu gadījumā Pircējam jāsedz videi nodarītie 
zaudējumi un aprēķinātā soda nauda. 

5.5. Ja Pārdevējs Cirsmā konstatē, ka Pircējs neievēro Līguma noteikumus un/vai darbus veic 
personas, par kurām Pircējs nav paziņojis Pārdevējam, Pārdevēja pilnvarotā persona sastāda 
aktu par konstatētajiem pārkāpumiem, kas ir par pamatu Pircēja pienākumam samaksāt 
Līgumā paredzēto līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma 2.1.punktā norādītās pirkuma 
maksas par katru konstatēto pārkāpumu. 

5.6. Līguma 5.1., 5.2., 5.5.punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Pircēju no saistību 
izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. 

6. Pārdevēja tiesības un pienākumi 
6.1. Pārdevējam tiesības: 

6.1.1.apsekot Cirsmas koku izstrādes gaitu tās izstrādes laikā tādā apjomā, lai pārliecinātos 
par Cirsmas izstrādi saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši 
Līguma nosacījumiem; 

6.1.2.konstatējot Līgumā vai normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu, apturēt 
Cirsmas tālāku izstrādi līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai. 

6.2. Pārdevēja pienākumi: 
6.2.1.pēc Pircēja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā nodrošināt Pārdevēja pārstāvja 

ierašanos Cirsmā uz ar Cirsmas izstrādi un Līguma noteikto darbu veikšanu saistītu 
jautājumu risināšanu; 

6.2.2.pēc Pircēja paziņojuma par Cirsmas izstrādes un Līgumā noteikto darbu pabeigšanu 
pieņemt Cirsmu un Pircēja veiktos darbus ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ietverot 
tajā Līguma 7.2.punktā noteikto pienākumu izpildi. 

7. Pircēja tiesības un pienākumi 
7.1. Pircēja tiesības: 

7.1.1.uzsākt Cirsmas koku izstrādi un Līgumā noteiktos darbus tikai pēc Līguma spēkā 
stāšanās dienas un veikt Cirsmas izstrādi un Līgumā noteiktos darbus līdz Līguma 
4.1.punktā noteiktajam termiņam; 

7.1.2.vienojoties ar citu zemju īpašniekiem, ierīkot kokmateriālu krautuves uz to zemēm. 
7.2. Pircēja pienākumi: 



7.2.1.izstrādāt Cirsmu saskaņā ar Līguma noteikumiem, un ievērojot darba drošības 
noteikumus, darba aizsardzības prasības, Meža likumu un Ministru kabineta 
noteikumus par koku ciršanu un citus Līguma darbības laikā spēkā esošos normatīvos 
aktus meža apsaimniekošanā un izmantošanā; 

7.2.2.samaksāt visus normatīvajos aktos un/vai līgumos noteiktos maksājumus, tai skaitā 
nodokļus, nodevas u.c. maksājumus, kas ir saistīti ar mežu izstrādes darbiem; 

7.2.3.ar saviem līdzekļiem nodrošināt meža ugunsgrēku dzēšanu Cirsmā; 
7.2.4.ievērot dabā atzīmētos pievešanas ceļus un Līgumā noteiktās izcirsto kokmateriālu 

krātuvju vietas. Ja attiecīgās Cirsmas kokmateriālu krautuve un pievešanas ceļi šķērso 
un/vai atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā esošas zemes, Pircējam ir 
pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju par pievešanas ceļu un 
kokmateriālu krautuves vietu izmantošanas kārtību. Pircējs sedz visus ar to saistītos 
izdevumus; 

7.2.5.pēc izstrādes saglabāt Cirsmas robežzīmes; 
7.2.6.pēc Cirsmas izstrādes pabeigšanas atstāt Cirsmu, izmantotās krautuvju vietas un ar 

Cirsmas izstrādi saistītos ceļus, pievešanas ceļus Cirsmā un ārpus Cirsmas robežām un 
meliorācijas sistēmas lietošanas kārtībā (ne sliktākā stāvoklī kā pirms izstrādes 
uzsākšanas); 

7.2.7.paziņot Pārdevējam par Cirsmas koku izstrādes un Līgumā noteikto darbu pabeigšanu; 
7.2.8.Līguma 5.1. un 5.2.punktā noteiktos līgumsodus samaksāt Pārdevējam 10 (desmit) 

dienu laikā pēc Pārdevēja rakstveida pieprasījuma saņemšanas; 
7.2.9.pēc Pārdevēja pieprasījuma, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā Pārdevēja darba laikā 

nodrošināt Pircēja pārstāvja ierašanos Cirsmā uz ar Cirsmas izstrādi saistītu un ar 
Līgumā noteikto darbu veikšanu jautājumu risināšanu; 

7.2.10.Ja Pircējs Cirsmā darbu izpildē vai Līgumā noteikto darbu izpildē iesaista 
apakšuzņēmēju, tad pirms darbu uzsākšanas Pircējam ir pienākums iesniegt Pārdevējam 
rakstisku apliecinājumu par piesaistīto apakšuzņēmēju, norādot darbu veicēja 
uzņēmuma un/vai fiziskas personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi 
un plānoto darbu izpildes laiku Cirsmā, darbos iesaistīto darbinieku identifikācijas 
datus: vārds, uzvārds, personas kods, ieņemamais amats. Par apakšuzņēmēja darbību, 
tai skaitā zaudējumu nodarīšanu Pārdevējam un trešajām personām, pilnā mērā ir 
atbildīgs Pircējs; 

7.2.11.Cirsmas izstrādes un Līgumā noteikto darbu veikšanas laikā Pircējs ir atbildīgs par 
Pārdevējam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

8. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas, papildināšanas un pirmstermiņa izbeigšanas 
kārtība 
8.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to parakstījušas un Pircējs Pārdevējam iesniedzis 

Līguma izpildes garantiju atbilstoši Līguma 3.1.punktam. 
8.2. Līgums ir spēkā līdz Līguma 4.1.punktā norādītajam termiņam un Pušu saistību pilnīgai un 

pienācīgai izpildei. 
8.3. Līguma grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pievienojami Līgumam kā 

neatņemama sastāvdaļa. 
8.4. Ja tiek pieņemti jauni vai grozīti spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi vai citi 

normatīvie akti, kuri ietekmē Līguma izpildi, Pusēm jāievēro tajos minēto normu 
nosacījumi, bet nepieciešamības gadījumā Puses nekavējoties noformē attiecīgus grozījumus 
Līgumā. 

8.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, nosūtot Pircējam rakstveida 
paziņojumu, ja Pircējs Cirsmas izstrādes laikā ar savu darbību vai bezdarbību pieļauj 
būtiskus Līguma, likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumus, vai nodara un neatlīdzina 
zaudējumus Pārdevējam vai trešajām personām. 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība un piemērojamie normatīvie akti 
9.1. Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 
9.2. Gadījumā, ja Puses 15 (piecpadsmit) dienu laikā nespēs vienoties, Pušu strīdus saistībā ar 

Līgumu pēc prasītāja izvēles izšķirs Latvijas Komersantu šķīrējtiesa, reģistrācijas numurs 
40003963576, pamatojoties uz tās reglamentu un statūtiem, latviešu valodā, rakstveida 



procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā vai vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pārdevēja 
juridiskās adreses. 

10. Noslēguma noteikumi 
10.1.Līgums pilnībā apliecina abu Pušu vienošanos. 
10.2.Pircējs apliecina, ka Līguma noslēgšanas dienā nepastāv zināmi vai nezināmi Pircēja 

maksātnespējas riski. Puses nepatur tiesības jebkuru vēlāku notikumu vai apstākļu rezultātā 
atzīt vai apstrīdēt šo darījumu par spēkā neesošu, apstrīdamu vai atceļamu. 

10.3.Puses piekrīt, ka Līguma darbības laikā sniegtā tehniskā, finansiālā vai jebkura cita rakstura 
informācija par otras Puses darbību (t.sk. informācija par darba organizāciju teritorijā, 
drošības sistēmām, instrukcijām, darbiniekiem), un kuru viena Puse ieguvusi no otras Puses 
mutiski, vizuāli, rakstiski, elektroniski vai citā veidā, ir konfidenciāla un nav izpaužama 
trešajām personām. Pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju ir spēkā arī pēc Līguma 
darbības beigām, kā arī pēc pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanas. Pienākums ievērot 
konfidencialitāti neattiecas uz informāciju, kas ir jāatklāj normatīvajos aktos noteiktām 
personām un noteiktos gadījumos, apjomā un kārtībā.  

10.4.Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 
nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 
izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu. 

10.5.Līguma izpildei katra no Pusēm nozīmē savu pārstāvi, kura pienākums ir vadīt un sekot 
Līguma izpildei un informēt par tā izpildi gan savu, gan arī otru Pusi. Pārstāvja nomaiņas 
gadījumā otra Puse tiek nekavējoties par to informēta. 
Pārdevēja pārstāvis - __________________________, tālrunis +371 ______________, e-
pasts ______________________. 
Pircēja pārstāvis - _______________________________________, tālrunis +371 
______________, e-pasts ______________________. 

10.6.Pušu saistības, tiesības un pienākumi saskaņā ar šo Līgumu pāriet Puses saistību, tiesību un 
pienākumu pārņēmējam. 

10.7.Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi 
nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulā un 
tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, t.sk., ieviešot attiecīgās 
tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu 
apstrādes drošībai, kā arī rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu to pārkāpumu, norādot 
pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas. Puses 
apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras puses piekrišanas līguma 
izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta valsts 
pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie 
akti. 

10.8.Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā 
Līgumā norādītajā Pārdevēja adresē: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 vai nosūtīta uz 
elektroniskā pasta adresi zaao@zaao.lv un Pircēja adresē: __________________________  
vai nosūtīta uz elektroniskā pasta adresi ________________________ un uzskatāma par 
saņemtu: 

10.8.1.ja izsūtīta ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad paziņojumā par pasta sūtījuma izsniegšanu 
vai septītajā dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs), šaubu gadījumā sūtītājam 
jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto sūtījumu 
nav saņēmis, viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus;  

10.8.2.ja nodota personīgi pret parakstu – dienā, kad tā nogādāta saņēmējam; 
10.8.3.ja nosūtīta pa elektronisko pastu, nākamajā darba dienā pēc elektroniskā pasta 

nosūtīšanas.  
10.9.Puses visu Līguma darbības laiku apņemas nodrošināt iespēju saņemt korespondenci 

Līgumā norādītajās adresēs un uzņemas visus riskus sakarā ar jebkādām korespondences 
saņemšanas grūtībām vai neiespējamību. 

10.10.Līgums sagatavots un parakstīts uz __ (_________) lapām, 2 (divos) eksemplāros, ar 
vienādu juridisko spēku, viens eksemplārs izsniegts Pārdevējam, viens – Pircējam un ir 
saistošs Pusēm no tā parakstīšanas brīža. 

11. Pušu rekvizīti un paraksti 
Pārdevējs: 
SIA “ZAAO” 

Pircējs: 

mailto:zaao@zaao.lv
mailto:zaao@zaoo.lv


Līguma 2.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

N.p
.   
k.

Rādītājs Prasības

1 2 3

1 Pakalpojuma 
vispārējais 
raksturojumus

Saudzīga un ilgtspējīga meža apsaimniekošana, meža mācību 
poligona izveide ar meža izziņas takas un parauglaukumu izveidi. 
Veikt koku, krūmu ciršanu, ciršanas atlieku un pameža šķeldošanu. 
Darbus veikt atbilstoši darba uzdevumam (Tehniskās specifikācijas 
pielikums Nr.1) un tehnoloģiskajai kartei, veidojot ainavisku skatu.

2 Veicamie darbi  1. Pameža zāģēšana un sakraušana pie tehnoloģiskajiem koridoriem 
(12,70 ha);

  2. Koku zāģēšana (t.sk. bojāto un mazvērtīgo) atbilstoši dotajam 
darba uzdevumam (1267 m3, Tehniskās specifikācijas pielikums 
Nr.1);

   3. Sagatavota sortimenta pievešana līdz augšgala krautuvei (1267 
m3);

   4. Ciršanas atlieku un pameža pievešana līdz augšgala krautuvei 
(60 ber.m3);

   5. Ciršanas atlieku ar minerālās augsnes piejaukumiem drupināšana 
(30 ber.m3);

   6. Ciršanas atlieku un pameža šķeldošana (30 ber.m3).

   7. Parauglaukumu/demonstrējuma objektu ierīkošana (jāierīko 10 
parauglaukumi, izmēri 30x30m katram) 1,12 km garā, mācību 
procesiem paredzētā takā (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2).

3 Prasības veicamajiem 
darbiem

 1. Pameža zāģēšana un sakraušana pie tehnoloģiskajiem 
koridoriem:

         1.1. darbs veicams ar rokas motorinstrumentiem;

         1.2. kaudzes veidojamas pie tehnoloģiskajiem koridoriem;

         1.3. saskaņā ar darba uzdevumu;

   2. Bojāto un mazvērtīgo koku zāģēšana:

         2.1. zāģēšana notiek ar harvesteru un rokas 
motorinstrumentiem;



         2.2. sortimentu sagatavošana atbilstoši līguma projekta 
prasībām;

         2.3. saskaņā ar darba uzdevumu;

   3. Sagatavoto sortimentu pievešana līdz augšgala krautuvei:

         3.1. krautuve saskaņā ar tehnoloģisko shēmu;

         3.2. tehnoloģiskie koridori saskaņā ar tehnoloģisko shēmu;

         3.3. pievešana ar pievedējtraktoru;

         3.4. sortimentu krautnēšana saskaņā ar līguma projektu;

         3.5. saskaņā ar darba uzdevumu;

   4. Pameža un ciršanas atlieku pievešana līdz augšgala krautuvei:

         4.1. krautuves vieta saskaņā ar tehnoloģisko shēmu;

         4.2. saskaņā ar darba uzdevumu;

   5. Ciršanas atlieku ar minerālās augsnes piejaukumiem 
drupināšana:

         5.1. drupinātās frakcijas lielums līdz 15 cm;

         5.2. saskaņā ar darba uzdevumu;

   6. Ciršanas atlieku un pameža šķeldošana:

         6.1. šķeldas frakcijas lielums no 1 līdz 5 cm;

         6.2. saskaņā ar darba uzdevumu;

   7. Demonstrācijas laukumu un parauglaukumu izveide, 10 laukumi, 
izmēri 30x30m katrs.

         7.1. demonstrācijas laukumu un parauglaukumu iestigošana un 
apstabošana (nogabalu stūros ierakt mizotus mietus, lai skaidri būtu 
saskatāma parauglaukuma robeža) atbilstoši pasūtītāja 
norādījumiem;

         7.2. demonstrācijas laukumu un parauglaukumu izkopšana 
atbilstoši pasūtītāja norādījumiem;

         7.3. demonstrācijas laukumu un parauglaukumu novērtēšana 
(koku uzskaite un taksācijas apraksta sagatavošana) atbilstoši 
pasūtītāja norādījumiem;

         7.4. demonstrējuma takas labiekārtošana 1,6 km kopgarumā, 
t.sk. laipu ierīkošana 200 m kopgarumā (kokmateriāls - apse, dēļu 
biezums vismaz 50 mm, laipas platums vismaz 600 mm, 
neimpregnēts), stabila grunts seguma nodrošināšana atsevišķos 
takas posmos 200 m kopgarumā, 600 mm platumā) atbilstoši 
pasūtītāja norādījumiem.

4 Papildus nosacījumi 
darbu izpildei

  Objektā darbu izpildes laikā var tikt veikta darba laika uzskaite. 
Pakalpojuma sniedzējam jāpielāgojas darba laika uzskaites 
vajadzībām. Pievešanas laikā pievedējtraktoram var tikt uzstādīti 
manipulatora svari. Operatoriem, iespējams, darba laikā vajadzēs 
fiksēt iekrauto kokmateriālu masu, motorstundas un citus rādītājus 
veidlapā.

5 Pakalpojumu 
sniegšanas vieta

Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" meža mācību 
poligons, īpašumos "CSA POLIGONS DAIBE", Ziemeļvidzemes 
virsmežniecības Kocēnu nodaļa, 1.kvartāls, nogabali Nr.5, 3, 10, 11, 
13, un "BIZLAS", Ziemeļvidzemes virsmežniecības Kocēnu nodaļa, 
1.kvartāls, nogabali Nr.23, 27, 29, 30, 32, 2, 3, 5, 10, 28, 31.



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1 

Darba uzdevums 

Darba uzdevums nosaka: 
I. Meža mācību poligona (turpmāk tekstā ”Objekts”) zonu apsaimniekojamo platību robežas; 
II. Prasības izcērtamo un atstājamo koku izvēlei Objektā; 
III. Pielietojamās tehnoloģijas. 

I. Objekta zonu apsaimniekojamo platību robežas 
1. Kokus, kā arī pamežu cērt tikai tajās platībās, kur tas ir paredzēts Objekta tehnoloģiskajā 

kartē (Izsoles noteikumu  pielikums Nr.1). 
2. Kopjamo zonu robežas norādītas tehnoloģiskajā kartē un dabā tās ir marķētas ar krāsu. 
3. Jebkuru neskaidrību gadījumā, ciršanu vai pameža kopšanu pārtrauc un sazinās ar līgumā 

norādīto atbildīgo pasūtītāja pārstāvi. 

II. Prasības izcērtamo un atstājamo koku izvēlei meža apsaimniekošanā 
1.zona (100.kv.) - intensīvas rekreācijas zona, kultūrvēsturiska vieta  
Skrajš mežs – dominē priedes, ozoli, arī jaunāki koki (ozoli, kļavas), kokveida ievas un 

pīlādži, atvērumi – lauces starp kokiem un krūmu grupām.  

Prasības 1.zonas tehnoloģiskajos koridoros: 
Saglabāt bioloģiski nozīmīgus meža struktūrelementus: 

1. saglabāt mikroreljefu; 
2. koku sugas - ozolus, priedes, kļavas un šo sugu paaugu; 
3. kokveida ievas un pīlādžus (sākot no caurmēra 6 cm); 
4. dobumainus kokus. 

Izcirst: 
1. apses, bērzus; 
2. bīstamos, novājinātos, bojātos kokus – priedes, ozolus, kļavas;  
3. krūmus (līdz stumbra caurmēram 6 cm); 
4. noliekušās kokveida ievas (bez stumbra caurmēra ierobežojuma). 



Veidot: 
lauces (dažāda izmēra atklātus laukumus vietās, kur agrāk auguši un tagad izcirsti krūmi un 

nevēlamie - bīstamie, novājinātie, bojātie koki). 

Prasības 1.zonas pagaidu tehnoloģiskajos koridoros: 
Pagaidu tehnoloģiskajos koridoros pārvietošanās un koku ciršana ir ierobežota – tikai bojāto 

koku ciršana ar maksimālu pameža saglabāšanu. 

2.zona (99.kv.): vidējas intensitātes rekreācijas zona 
Apsaimniekota mežaudze ar dažādu sugu un vecuma kokiem – ozoli, priedes, bērzi, liepas, 

kļavas, melnalkšņi, gobas, krūmu grupas, atvērumi – lauces, kas izveidojas pēc koku izciršanas 
(galvenokārt bīstami, bojāti koku – bērzi, apses).  

Prasības 2.zonas tehnoloģiskajos koridoros: 
Saglabāt bioloģiski nozīmīgus meža struktūrelementus: 

1. mikroreljefu; 
2. koku sugas - ozolus, priedes, kļavas, liepas, melnalkšņus, gobas un šo sugu paaugu; 
3. bioloģiski vecākos bērzus un apses (izņemot bojātos un bīstamos kokus); 
4. kokveida ievas, pīlādžus, vecākos lazdu pudurus (sākot no caurmēra 6 cm un atstāt 
tos grupās); 
5. dobumainus kokus; 
6. lielāko izmēru (sākot no caurmēra 25 cm) sausokņus (nokaltušus stāvošus kokus) un 
stumbeņus (sausokņus ar nolauztām galotnēm un zariem), ja tie atrodas vietās, kas tieši 
nerobežojas ar takām un neapdraud apmeklētāju drošību; 
7. priežu, ozolu, apšu, bērzu kritalas, kuru diametrs lielāks par 25 cm;  
8. atsevišķus kokus un krūmu grupas ap reljefa pazeminājumiem – mikroieplakām, 
kurās ir ūdens vai tām sezonāli raksturīgs palielināts mitrums. 

Izcirst: 
1. baltalkšņus; 
2. papeles; 
3. bīstamos, novājinātos, bojātos kokus – apses, bērzus, priedes, ozolus, kļavas;  
5. krūmus (ievas, pīlādžus, kārklus u.c.- līdz stumbra caurmēram 6 cm); 
4. noliekušās kokveida ievas (bez stumbra caurmēra ierobežojuma). 

Veidot: 
lauces (dažāda izmēra atklātus laukumus vietās, kur agrāk auguši un tagad izcirsti krūmi un 

nevēlamie - bīstamie, novājinātie, bojātie koki). 

Prasības 2.zonas pagaidu tehnoloģiskajos koridoros: 
Pagaidu tehnoloģiskajos koridoros pārvietošanās un koku ciršana ir ierobežota – tikai bojāto 

koku ciršana ar maksimālu pameža saglabāšanu. 

3.zona (98.kv.): mazas intensitātes rekreācijas zona  
Dabiska mežaudze ar dažādu sugu un vecuma kokiem – ozoli, egles, priedes, bērzi, liepas, 

kļavas, krūmu grupas, atvērumi – lauces, kas izveidojas pēc koku izciršanas (gk. bīstami, bojāti koki 
– bērzi, apses).  

Prasības 3.zonas tehnoloģiskajos koridoros: 
Saglabāt bioloģiski nozīmīgus meža struktūrelementus: 

1. mikroreljefu; 
2. koku sugas - ozolus, priedes, melnalkšņus, egles un šo sugu paaugu; 
3. bioloģiski vecākos bērzus un apses (izņemot bojātos, novājinātos un bīstamos kokus); 
4. vecākās blīgznas ar labi izveidotiem vainagiem; 
5. kokveida ievas, pīlādžus, vecākos lazdu pudurus (sākot no caurmēra 6 cm), kā arī 
irbenes, upenes, jāņogas (bez caurmēra ierobežojuma) un atstāt tos grupās; 

6. dobumainus kokus; 
7. lielāko izmēru (sākot no caurmēra 25 cm) sausokņus (nokaltušus stāvošus kokus) un 
stumbeņus (sausokņus ar nolauztām galotnēm un zariem), ja tie atrodas vietās, kas tieši 
nerobežojas ar takām un neapdraud apmeklētāju drošību; 

8. priežu, ozolu, apšu, bērzu kritalas, kuru diametrs lielāks par 25 cm;  



9. atsevišķus kokus un krūmu grupas ap reljefa pazeminājumiem – mikroieplakām, 
kurās ir ūdens vai tām sezonāli raksturīgs palielināts mitrums; 

10. mikroaudzes mitrās vietās bez apsaimniekošanas  (piemēram, pie apvedceļa 
uzbēruma).  

Izcirst: 
1. papeles; 
2. bīstamos, novājinātos, bojātos kokus – apses, bērzus, priedes, ozolus, egles, blīgznas;  
3. krūmus - ievas, pīlādžus, kārklus, baltalkšņus u.c. - līdz stumbra caurmēram 6 cm; 
4. noliekušās ievas (bez stumbra caurmēra ierobežojuma). 

Veidot: 
dažādvecuma audzes (piemēram, koku sugai – eglei: kokaudzes 1. un 2. stāvā, pameža stāvā); 
lauces (dažāda izmēra atklātus laukumus vietās, kur agrāk auguši un tagad izcirsti krūmi un 

nevēlamie - bīstamie, novājinātie, bojātie koki). 

Prasības 3.zonas pagaidu tehnoloģiskajos koridoros: 
Pagaidu tehnoloģiskajos koridoros pārvietošanās un koku ciršana ir ierobežota – tikai bojāto 

koku ciršana ar maksimālu pameža saglabāšanu. 

III. Pielietojamās tehnoloģijas 
1. Objekta apsaimniekošanā pieļaujamais ciršanas atlieku izmantošanas veids: ciršanas atlieku 

un pameža savākšana – drupināšanai vai šķeldošanai; 
2. Tehnoloģiskajos koridoros neatstāt par 0,10 metriem dziļākas risas, kuru kopgarums Objektā 

pārsniedz 100 metrus; 
3. Lielu dimensiju kokus (caurmērs virs 40 cm) un kokus ar biezi sazarotiem vainagiem nogāzt 

un sagarumot ar rokas motorinstrumentiem; 
4. Būtiski nebojāt objektā paliekošos augošos kokus. Par būtiskiem bojājumiem uzskatāmi, ja 

Objektā būtiski bojāto koku skaits ir lielāks par 2% no atstājamo koku skaita, saskaņā ar 
līguma projekta nosacījumiem; 

5. Cirsmā jānozāģē marķētie koki (marķējums uz koka ar “X” apzīmi) un to stumbri jāatstāj 
nesagarumoti vai jāsagarumo 3 m garos nogriežņos, ja kāda no koka daļām traucē Objekta 
sakopšanu vai ir 3 m zonā no tehnoloģiskā koridora (nogāztais koks ir jāatzaro un zari 
jānokrauj pie tehnoloģiskajiem koridoriem). 

Pasūtītājs veic pakalpojuma sniedzēja apmācību metodikas apgūšanai iepriekš nomarķējot 
izcērtamos kokus un pamežu Pasūtītāja izvēlētajos nogabalos, marķējot cērtamos kokus un krūmus. 
Pārējās platībās pakalpojuma sniedzējs veic izstrādi pēc apgūtās metodikas. 



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.2 

 



Līguma 3.pielikums 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

2020.gada __._____________ Pirkuma līguma izpildes garantija. 

__________________ , 20__. gada __._______________ 
     Vietas nosaukums                        gads     datums       mēnesis   

Mēs, [garantijas sniedzēja nosaukums], reģistrācijas numurs ___________________ juridiskā 
adrese _____________________________, (turpmāk tekstā Banka), neatsaucami apņemamies 5 
dienu laikā no SIA “ZAAO”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto 
reģistrācijas Nr. 44103015509, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-4201, Valmiera, Rīgas iela 
32 (turpmāk tekstā Pārdevējs), pirmā rakstiskā pieprasījuma, kurā minēts, ka  
[Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese],  
(turpmāk tekstā Pircējs), nav izpildījis no 20__. gada __._____________ noslēgtā Pirkuma līguma 
izrietošās saistības, norādot ko Pircējs nav izpildījis,  

saņemšanas dienas, neprasot Pārdevējam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pārdevējam jebkuru 
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz  
EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi),  
maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Šī garantija ir spēkā līdz 20__. gada __.______________ (ieskaitot), un visas prasības saistībā ar šo 
garantiju jāiesniedz [garantijas sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un vieta, kur prasības 
iesniedzamas] līdz augstāk minētajam datumam.  
Pēc šī datuma garantija zaudēs spēku, neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ 
Bankai vai ne. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pārdevēja, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

Šī garantija zaudēs spēku pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pārdevējs rakstveidā atbrīvos 
Banku no tās saistībām saskaņā ar šo garantiju. 

Visi strīdi, kas radušies saistībā ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

Šī garantija ir sastādīta un izsniegta vienā eksemplārā – iesniegšanai Pircējam. 

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums 
Bankas zīmoga nospiedums 
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