Zemkopības ministrijas līguma
uzskaites numurs

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” līguma uzskaites numurs 2020/7e-IP
LĪGUMS

par nacionālā meža monitoringa zinātnisko īstenošanu
Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000064161, valsts sekretāres Daces Lucauas
personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta pirmo daļu, 23.panta
pirmo daļu, 2007.gada 7.februāra rīkojumu Nr.204-p “Par D.Lucauas iecelšanu amatā (turpmāk –
PASŪTĪTĀJS) un Ministru kabineta 2019. gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.187 “Zemkopības
ministrijas nolikums” (turpmāk – MINISTRIJA), no vienas puses, un Latvijas Valsts mežzinātnes
institūts ‘’Silava”, reģistrācijas Nr. 90002121030, direktora Jurģa Jansona personā, kurš rīkojas
saskaņā ar 2007.gada 22.janvārī apstiprināto nolikumu (turpmāk- INSTITŪTS), no otras puses,
katrs atsevišķi – PUSE, bet kopā saukti – PUSES, saskaņā ar Meža likuma 29.1panta pirmo un trešo
daļu un Ministru kabineta 2012. gada 3.aprīļa noteikumiem Nr.238 “Nacionālā meža monitoringa
noteikumi” noslēdz šādu līgumu (turpmāk līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. MINISTRIJA uzdod, un INSTITŪTS apņemas veikt nacionālo meža monitoringu saskaņā
ar Nacionālā meža monitoringa metodiku (apstiprināta 26.04.2013., 17.12.2013. ar Latvijas
Valsts mežzinātnes institūta “Silava” direktora rīkojumu Nr. 7-v un Nr. 22-v) (turpmāk Metodika).
1.2. Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktā nacionālā meža monitoringa darbu apraksts šī Līguma 1.
pielikumā.
2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Kopējā līguma summa atbilstoši Līguma 2.pielikumam tiek noteikta 654 000 EUR (seši
simti piecdesmit četri tūkstoši eiro un 0 centi).
2.2. MINISTRIJA Līguma summas izmaksu INSTITŪTAM veic no MINISTRIJAS budžeta
24.02. programmas “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” līdzekļiem saskaņā ar
maksājuma grafiku (Līguma 3. pielikums) ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
INSTITŪTA rēķina saņemšanas MINISTRIJĀ.
2.3. Institūts rēķinu par I ceturksni nosūta Ministrijai 5 (piecu ) darba dienu laikā pēc līguma
noslēgšanas, par II, III un IV ceturksni līdz kārtējā ceturkšņa 15. datumam.
2.4. Pētījuma izpildes izmaksās ieskaita arī izdevumus, kas INSTITŪTAM radušies pirms
Līguma noslēgšanas, sākot ar 2020. gada 2. janvāri, ja tie nav segti no citiem publiskiem
finanšu avotiem un atbilst Līguma mērķim.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN NOSACĪJUMI
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU Līguma
saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Darba pirmā posma uzdevuma izpildes termiņš ir 2020. gada 1.aprīlis, par ko PUSES
paraksta Darba pirmā posma nodošanas - pieņemšanas aktu, kas ar tā abpusēju parakstīšanas
brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.3. Darba pirmais posms tiek uzskaitīts par izpildītu, ja INSTITŪTS Ministrijai iesniedz
finanšu pārskatu par paveikto Darbu un pārskatu par meža resursu stāvokli Latvijā, kur
izmantoti 2019. gada mērījumu dati .
3.4. Darba otrā posma uzdevumu izpildes termiņš ir 2020. gada 21. decembris.
3.5. Līgums uzskatāms par pilnībā izpildītu, ja INSTITŪTS MINISTRIJAI ir iesniedzis Līguma
3.2.punktā minēto Darba pirmā posma nodošanas – pieņemšanas aktu, pārskatu par
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paveikto Darbu un finanšu pārskatu par paveikto Darbu. Darba noslēgumā PUSES paraksta
Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
4.1. MINISTRIJA par kvalitatīvi un Līguma 3.2. un 3.4. punktos noteiktajā termiņā veiktu
Darba izpildi apņemas samaksāt INSTITŪTAM pilnu Līguma 2.1. punktā norādīto Līguma
summu saskaņā ar Līguma 3.pielikumu (maksājuma grafiku).
4.2. MINISTRIJAI ir tiesības pieprasīt un savlaicīgi saņemt jebkuru ar Darba izpildi saistītu
informāciju un datus visā Līguma darbības laikā, kā arī 5 gadus pēc Līguma izpildes.
4.3. Ja INSTITŪTS nav izpildījis Līguma nosacījumus noteiktajā termiņa apjomā, vai nav veicis
citu Līgumā, noteikto saistību izpildi, tad MINISTRIJA pirms tam brīdinot (informāciju
elektroniski nosūtot uz elektronisko pasta adresi: inst@silava.lv, ir tiesīga piemērot
INSTITŪTAM līgumsodu 0.01% apmērā no Darba posma nerealizētās daļas summas par
katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana izpaužas ka ieturējuma izdarīšana no kārtēja
paredzētā maksājuma.
5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
5.1. INSTITŪTS nodrošina Darba kvalitatīva, pilna apmēra un savlaicīgu izpildi, kā arī Darba
pirmā posma un Darba nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanu MINISTRIJAI saskaņā
ar Līguma 3.2.,3.4., un 3.5. apakšpunkta norādīto.
5.2. Ja INSTITŪTAM Darba izpildes gaitā rodas neparedzēti papildus izdevumi kāda no
Līguma 2.pielikumā norādītajam Darba izmaksu pozīcijām, kas pārsniedz 20% no esošās
izmaksu pozīcijas, un tādēļ nepieciešams lielāks Līguma 3.pielikumā ietvertais ceturkšņa
finansējums, tad radušās izmaiņas saskaņo ar MINISTRIJU. Šādā gadījumā kopējā Līguma
summa paliek nemainīga.
5.3. INSTITŪTAM ir pienākums glabāt ar Darba izpildi saistītos dokumentus 5 gadus pēc
Darba izpildes un pēc MINISTRIJAS pieprasījuma MINISTRIJU nodrošināt ar Darba
izpildes laikā iegūto informāciju.
5.4. Ja MINISTRIJA nav izpildījusi Līguma nosacījumus Līgumā noteiktajā termiņā, tad
INSTITŪTS, pirms tam brīdinot, tiesīgs MINISTRIJAI piemērot līgumsodu 0,01% apmērā
no INSTITŪTAM nesamaksātas Līguma summas par katru nokavēto dienu.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Ja Līguma darbības laikā iestājas nepārvaramas varas apstākļi (Force majeure), kurus
PUSES nevarēja un kurus tām nebija pienākums paredzēt Līguma noslēgšanas dienā, tad
Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts PUSĒM rakstiski vienojoties.
6.2. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu
kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramās varas apstākļiem. Pusei, kuras saistību izpildi
kavē nepārvaramās varas apstākļi, nekavējoties (tiklīdz tas kļūst iespējams) rakstiski paziņo
otrai Pusei, norādot šo apstākļu iestāšanos un paredzamās sekas.
6.3. Nepārvaramas varas apstākļiem turpinoties vairāk par vienu mēnesi (Force majeure)
esamību apstiprinot ar kompetentu iestāžu izdotu attiecīgu apliecinājumu, PUSES var
pieņemt lēmumu par Līguma izbeigšanu.
7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek noformēti rakstiski PUSĒM vienojoties, un tie
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu pēc to abpusējas parakstīšanas.
7.2. Šajā Līgumā minētos pieņemšanas nodošanas aktus no Ministrijas puses paraksta Meža
departamenta direktors.
2

7.3. Domstarpības tiek risinātas savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek
risināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7.4. Līgumam ir trīs pielikumi, un tas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta laika
zīmoga datums.
8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
MINISTRIJA

INSTITŪTS

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Rīgas iela 111, Salaspils LV-2169

Tālrunis 67027010

Tālrunis 67942555

Reģ.Nr.90000064161

Reģ.Nr.90002121030

Valsts kase, kods TRELLV22

Valsts kase, kods TRELLV22

Konts:LV18TREL2160317093000

Konts:LV87TREL9161511000000

____________________

__________________

/D.Lucaua/

/J.Jansons/
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