LĪGUMS NR. ______
Ogrē
20__. gada ____________
SIA „ĶILUPE”, vienotais reģistrācijas numurs 40003399703, turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, kuru uz
Statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Andris Saulītis, no vienas puses, un
Vārds, Uzvārds:

Personas kods:

turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no otras puses, noslēdz šo līgumu par cieto sadzīves atkritumu (turpmāk
tekstā - CSA) apsaimniekošanu.
:
E-pasts:

Adrese:
Līguma samaksas termiņš

Kont.
veids/m3

Kont.
skaits

Izvešanas
biežums

Izvešanas
diena

Summa,
EUR

PASŪTĪTĀJS piekrīt, ka bez atsevišķa pieteikuma tiek savākts atkritumu apjoms, kas pārsniedz līgumā saskaņoto.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

1. Līguma priekšmets
PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, t.i. sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un nodošanu apglabāšanai atbilstoši vides
aizsardzības normatīvajām prasībām.
Šī līguma ietvaros IZPILDĪTĀJS nepieņem šādus atkritumus: šķidros atkritumus (asenizācija); būvniecības
atkritumus; lielgabarīta atkritumus; bīstamos atkritumus (akumulatorus, naftas produktus, sprāgstvielas,
indīgas un radioaktīvas vielas); „zaļos” un ielu atkritumus (koku zarus, zāli, lapas, smiltis); riepas; izdedžus;
kritušos dzīvniekus.
Atkritumus, kas minēti šī līguma 1.2.punktā, PASŪTĪTĀJS piesaka ar speciālu pieteikumu.
CSA apsaimniekošana ar konteineri tiek organizēta pēc grafika, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Izvedamo
CSA apjomu nosaka kubikmetros pēc konteinera tilpuma un izvešanas biežuma attiecības.
Atgādinājumus, rēķinus un citu informāciju IZPILDĪTĀJS sūta PASŪTĪTĀJAM pa pastu uz līgumā norādīto
adresi vai, ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis savu elektronisko pasta adresi, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nosūtīt
iepriekšminēto informāciju uz e-pastu. IZPILDĪTĀJS neuzņemas pasta sūtījumu nesaņemšanas risku. Ja
PASŪTĪTĀJS nav saņēmis rēķinu noteiktajā laikā un kārtībā, tas neatbrīvo viņu no pienākuma rēķinu
apmaksāt savlaicīgi.
2. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
CSA uzkrāšanu veikt tikai IZPILDĪTĀJA konteinerā vai PASŪTĪTĀJAM piederošā konteinerā, ja tā
iztukšošana ir saskaņota ar IZPILDĪTĀJU un paredzēta šajā līgumā. CSA pirms ievietot konteinerā ir jāiesaiņo
maisos un šie maisi jāaizsien. Konteinera vākam ir jābūt pilnībā aizvērtam un atkritumi nedrīkst būs sablietēti.
Atkritumu izvešanas dienā (plkst. 07:00) konteineru novietot blakus brauktuvei (iela, ceļš ārpus
iežogotas teritorijas), kura segums un izmēri ir atbilstoši kravas transporta pārvietošanās vajadzībām.
IZPILDĪTĀJS pakalpojumu sniegs atkritumu izvešanas dienā laika posmā no plkst. 07:00 līdz 19:00.
Ja PASŪTĪTĀJS nenovieto konteineri atbilstoši līguma 2.2.punktā noteiktajam, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs
konteineru neizvest. Šajā gadījumā samaksa par pakalpojumu tiks iekļauta rēķinā.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības rakstiski vai telefoniski atteikt pakalpojumu ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu
pirms konteinera izvešanas dienas. Šajā gadījumā konteinera izvešana netiks veikta un samaksa netiks iekļauta
rēķinā. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot augstāk minēto iespēju tikai gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana
notiek biežāk kā vienu reizi mēnesī.
Ceļu remontu vai citu iemeslu gadījumā laikus brīdināt IZPILDĪTĀJU par transporta kustības slēgšanu vai
ierobežošanu pie PASŪTĪTĀJA.
Uzturēt lietošanas kārtībā atkritumu konteineru un nepieļaut konteinera pārkraušanu, atkritumu sablīvēšanu un
dedzināšanu tajā.
Veikt priekšapmaksu par CSA apsaimniekošanu pēc apjoma un piestādītā avansa rēķina. Par maksājumu
kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,2% apmērā par katru kavējuma dienu no savlaicīgi
nenomaksātās avansa rēķina summas.

2.8.

Ja PASŪTĪTĀJS kavējis maksājumus ilgāk par diviem mēnešiem, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusīgi pārtraukt
CSA izvešanu. Līguma pārtraukšana neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no neizdarītā maksājuma (t.sk. līgumsoda)
veikšanas. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības informēt attiecīgā novada pašvaldību par līgumu
pārtraukšanas faktu.
2.9. PASŪTĪTĀJS nes personīgu atbildību par atkritumu konteineru, kuru tam lietošanā nodevis IZPILDĪTĀJS.
Atkritumu konteinera sabojāšanas, iznīcināšanas vai pazušanas gadījumā PASŪTĪTĀJS maksā
IZPILDĪTĀJAM pēc piestādītā rēķina piecu darba dienu laikā - par 0,24m3 konteineri EUR 50,00 (piecdesmit
eiro 00 centi); par 0,66m3, 0,77m3 vai 1,1m3 konteineri EUR 200,00 (divi simti eiro 00 centi). Konteineru
vērtības norādītas ar PVN. Veicot aprēķinu par IZPILDĪTĀJAM radīto zaudējumu, tiek ņemts vērā, ka viena
konteinera lietderīgais lietošanas ilgums pēc grāmatvedības uzskaites ir pieci gadi. Jauns atkritumu konteiners
tiek uzstādīts tikai pēc rēķina apmaksas.
2.10. Ja PASŪTĪTĀJS vēlas mainīt kādu no pakalpojuma aspektiem (piemēram, apjomu, adresi, izvešanas grafiku,
konteinera tilpumu), tad PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku vai telefonisku pieteikumu.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

3. IZPILDĪTĀJA pienākumi un tiesības
IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt CSA apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitatīvi saskaņā ar LR likumdošanu,
vides aizsardzības institūciju izdotajām atļaujām, attiecīgās teritorijas spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem
un noteikumiem, kas minēti šajā līgumā.
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nesniegt pakalpojumu saskaņotajā laikā un veidā, ja pastāv traucējumi no
PASŪTĪTĀJA puses (piemēram, nav pieejams atkritumu konteiners, atkritumu sastāvs un uzkrāšana neatbilst
līguma noteikumiem).
Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM rodas tehniska rakstura problēmas vai kādi citi pamatoti šķēršļi (piemēram,
mašīnas bojājums, avārija u.c.), kas traucē pakalpojumu veikt saskaņā ar grafiku, IZPILDĪTĀJS drīkst pārnest
pakalpojuma izpildi uz nākamo CSA savākšanas reizi vienas nedēļas robežās.
IZPILDĪTĀJS apņemas:
3.4.1. saudzīgi izturēties pret PASŪTĪTĀJA objektiem (zaļo zonu apstādījumiem, sētu, iežogojumu).
3.4.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt atkritumu konteineru nomaiņu un/vai remontu, ja bojājumi
radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ vai arī gadījumā, kad konteiners dabiski nolietojies.
CSA apsaimniekošanas maksa (t.sk. PVN 21%):
3.5.1. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tarifs: 15,96 EUR/m3 (piecpadsmit eiro
96 centi);
3.5.2. Par vienu 0,10 m3 marķēto maisu – 1,80 EUR (viens eiro 80 centi);
3.5.3. Nomas maksa par vienu konteineri mēnešos, kad netiek veikta CSA izvešana – 1,50 EUR (viens
eiro 50 centi). Nomas maksa attiecas tikai uz atkritumu konteineriem, kas ir IZPILDĪTĀJA īpašums.
Vienu reizi gadā (kalendārā gada sākumā) IZPILDĪTĀJS nosūta PASŪTĪTĀJAM avansa rēķinu par plānoto
CSA apjomu vienā gadā, rēķinā papildus tiek iekļautas korekcijas par iepriekšējo periodu. Avansa rēķins ir
sadalīts pa ceturkšņiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt maksājumu katru mēnesi, vienu reizi ceturksnī vai
par visu gadu vienu maksājumu.
IZPILDĪTĀJS līguma darbības laikā var grozīt CSA apsaimniekošanas tarifu, ja tā izmaiņas ir apstiprinātas
likumdošanā noteiktā kārtībā un saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp IZPILDĪTĀJU un Kokneses novada
domi. Informēšana par tarifa izmaiņām notiek normatīvajos aktos noteiktā kartībā un termiņā.
4. Līguma vispārīgie noteikumi
Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses, un ir spēkā uz IZPILDĪTĀJA un Kokneses
novada domes noslēgtā iepirkuma līguma darbības laiku.
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi gadījumā, ja ir iestājušies
nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi – stihiskas nelaimes, plūdi, zemestrīces, streiki u.tml.
Līgums sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie PASŪTĪTĀJA, bet otrs - pie
IZPILDĪTĀJA.
PASŪTĪTĀJS apstiprina, ka šajā līgumā norādītā informācija ir precīza un patiesa. PASŪTĪTĀJS piekrīt
fiziskās personas datu apstrādei pakalpojuma izpildes ietvaros.

IZPILDĪTĀJS: __________________

PASŪTĪTĀJS: __________________

A. Saulītis

Ar savu parakstu apliecinu, ka manā rīcībā ir nodots IZPILDĪTĀJAM piederošs konteiners.
PASŪTĪTĀJS: __________________
IZPILDĪTĀJS:

SIA „ĶILUPE”
Preses iela 2, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Reģ. Nr. 40003399703, PVN LV40003399703
AS SEB Banka, kods: UNLALV2X, konts: LV30UNLA0033330466406
Sadzīves atkritumu izvešana:  65071222, 29104053  kilupe@gmail.com
Lielgabarīta un būvgružu konteineru noma:  65071282, 29241492

