
LĪGUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. __________________ 
 

1. LĪGUMA PUSES 

1.1.Pakalpojuma sniedzējs (Izpildītājs): Personu apvienība, ko veido  

SIA "EKO KURZEME", Reģ.Nr. 42103030389, adrese: 

Ezermalas iela 11, Liepāja, LV-3401, Tālr: 63407315, 

E-pasts: info@ekokurzeme.lv,  

Nordea Bank AB Latvijas filiāle  

Kods:NDEALV2X       Konts:LV80NDEA0000083163032  un  

SIA "Eco Baltia vide", Reģ.Nr. 40003309841, 

adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011 

Personu apvienību pārstāv SIA "EKO KURZEME" 
 

1.2. Klients (Pasūtītājs) Vārds, uzvārds:  ________________ 
 

Personas kods:  __________________    
 

Pasta adrese:  ______________________ 
 

Tālr:. ____________, 

2. LĪGUMA ĪPAŠIE NOTEIKUMI 

Objekta adrese:   
____________________ 

 

 

Konteineru vērtība:          120 litru – EUR 35,57 + PVN 

                                         240 litru – EUR 42,69 + PVN 

                                         1100 litru – EUR 313, 03 + PVN 
 

Rēķinu saņemšanas veids:          

 pa pastu   

______________________ 
 

 e-pastā:  _____________________ 

Konteinera tilpums:           m3          Konteineru skaits:          gab; 

Izvešanas biežums:     _____________      

VISPĀRĪGIE LĪGUMA JĒDZIENI UN DEFINĪCIJAS 

Bīstamie atkritumi – tādi atkritumi, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem uzskatāmi par bīstamiem. 

CSA - sadzīvē radušies atkritumi - mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un 

rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi. 

CSA apsaimniekošana – CSA savākšana, šķirošana, uzglabāšana, pārvadāšana, apstrāde, 

nodošana apglabāšanai u.c. darbības atbilstoši vides aizsardzības prasībām. 

CSA blīvuma koeficients – CSA tilpuma kubikmetros attiecība pret CSA svaru tonnās, kas 

Līguma ietvaros uzskatāms par normu ir 8,1.  

CSA konteiners – īpaša tvertne, ko tās ražotājs paredzējis CSA vākšanai un no atmosfēras 

nokrišņiem pasargātai CSA uzglabāšanai paredzēta tvertne ar noteikta standarta (LVS 

standarts EN 840) tilpumu  (240l un 1100l.), ko Izpildītājs nodevis Pasūtītāja valdījumā uz 

šī līguma darbības laiku vai kas ir Pasūtītāja īpašumā un atbilst Izpildītāja noteiktam 

standartam. Normāls piepildītu CSA konteineru svars ir tāds svars, kas nepārsniedz 120l 

konteineram 16,5 kg, 240l konteineram – 30 kg, 1100l konteineram – 137kg. 

CSA papildapjoms – visi CSA, kas ievietoti konteinerā virs CSA konteinera malas un  CSA 

konteinera vāks nav cieši un pilnībā aizvērts. 

Iepirkums – konkrētās pašvaldības Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā organizēta iepirkumu procedūra, kuras rezultātā konkrētā pašvaldība izvēlējusies 

Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai konkrētās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Iepirkuma dokumentācija – visi konkrētās pašvaldības publicētie dokumenti iepirkuma 

ietvaros  

Kārtējais rēķins – Izpildītāja sagatavots avansa rēķins Pasūtītājam par Līguma ietvaros 

plānoto un paredzamo Pakalpojumu apjomu līdz pusgada beigām, ko Izpildītājs piestāda 

Pasūtītājam 10 dienu laikā no attiecīgā perioda sākuma. 

Koriģētais rēķins – īpašs Izpildītāja sagatavots rēķins Pasūtītājam papildus Kārtējam 

rēķinam, ja Līguma izpildes laikā plānotais Pakalpojumu apjoms atšķiras no faktiskā 

Pakalpojumu apjoma un/vai Izpildītājs konstatējis Līguma pārkāpumu un piemērojis 

Līgumsodu un/vai papildus maksu, administratīvos izdevumus. 

Līgums – šis līgums, tā pielikumi, grozījumi, papildinājumi, ko parakstījušas abas šī līguma 

Puses. 

Pabirums – CSA, kas nobirst zemē CSA konteinera iztukšošanas procesa laikā, no brīža, 

kad Izpildītāja darbinieks vai darbinieki pieskaras CSA konteineram no Saskaņotās vietas 

līdz brīdim, kad CSA konteiners tiek iztukšots un novietots atpakaļ Saskaņotajā vietā. 

Pakalpojumi – Pasūtītāja CSA apsaimniekošana par atlīdzību Līguma ietvaros. 

Pakalpojumu atjaunošana – Pakalpojumu sniegšanas atjaunošana Līgumā noteiktajā termiņā 

saskaņā ar Izpildītāja nākošo tuvāko plānoto Izvešanas dienu no dienas, kad Pasūtītājs pilnā 

apmērā veicis norēķinu ar Izpildītāju par saņemtajiem Pakalpojumiem vai Puses ir rakstveidā 

vienojušās par izveidojušos nesamaksāto maksājuma saistību samaksas kārtību. 

Pakalpojumu pārtraukšana – Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana Pasūtītājam uz laiku, 

ja Pasūtītājs nav samaksājis par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā 

kārtībā un termiņā. 

Puses – Pasūtītājs un Izpildītājs. 

Piegružojums – CSA, kas nobiruši zemē ne vairāk kā viena metra rādiusā ap CSA 

konteineru pirms CSA konteinera iztukšošanas procesa uzsākšanas pirms Izpildītāja 

darbinieks vai darbinieki pieskaras CSA konteineram. 

SAM – īpaši Izpildītāja marķēti CSA vākšanai paredzēti maisi, ko Pasūtītājs iegādājies no 

Izpildītāja. Normāls piepildīta SAM svars ir tāds svars, kas nepārsniedz 25 kg. 

Saskaņota vieta – tāda vieta, kur tiek novietots CSA konteiners un/vai SAM, kas paredzēta 

Izpildītāja atkritumu savākšanas transporta līdzekļa konkrētajā atkritumu savākšanas 

maršrutā un ir saskaņota ar Izpildītāju saskaņā ar Līgumam pievienoto CSA konteinera 

novietošanas plānu, kas tiek sagatavots pēc nepieciešamības. 

Zaļie atkritumi – koku zari, lapas, augļi, dārzeņi un citi atkritumi (Dārzu un parku atkritumi 

(2002.grupa) atbilstoši 2011.gada 19.aprīļa MK noteikumiem Nr.302) 

LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS par atlīdzību, tarifs uz Līguma slēgšanas brīdi 

ir EUR 9.41 bez PVN par vienu CSA m3 sniedz Pasūtītājam Pakalpojumus. 

Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, izmaksas, sniegšanas grafiks un citi 

noteikumi ir atrunāti Līgumā.  

1.2. Visi CSA ar to iebēršanas brīdi Izpildītāja atkritumu savākšanas transportlīdzeklī  kļūst 

par IZPILDĪTĀJA īpašumu.  

1.3. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar saskaņotu izvešanas grafiku, kas norādīts Līguma 

īpašos noteikumos (Līguma 2. punkts). Minimālais atkritumu tvertņu iztukšošanas 

biežums ir vienu reizi mēnesī. 

1.4. Ja Līguma noslēgšanas brīdī Pasūtītāja valdījumā neatrodas CSA konteiners, tad 

Izpildītājs piegādā un nodod Pasūtītāja valdījumā CSA konteineru uz šī līguma 

darbības laiku.  

2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 

2.1. Nodrošināt CSA uzkrāšanu CSA konteineros vai SAM saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem un šo līgumu. 

2.2. CSA Konteinerus un/vai SAM novietot pieejamā vietā (ārpus iežogotas teritorijas, pie 

valsts vai pašvaldības ceļa u.tml.), kurai var piebraukt CSA savācēja transports bez 

papildus apgrūtinājuma. Strīdus gadījumā, vai vieta ir pieejama, noteicošais ir 

IZPILDĪTĀJA viedoklis. Ja CSA konteiners un/vai SAM nav novietots pieejamā 

vietā, tad Izpildītājs var neiztukšot CSA konteineru vai nesavākt SAM, bet tas 

neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma veikt samaksu.  

2.3. Pasūtītājs, pasūtot CSA konteineru nomaiņu (mazākus/lielākus, konteinera atkārtota 

uzlikšana) maksā konteineru piegādes maksu EUR 14,23 neieskaitot PVN.  

2.4. Ja Pasūtītājs vēlas veikt izmaiņas Īpašajos līguma noteikumos, tad Pasūtītājs iesniedz 

Izpildītājam rakstisku pieteikumu līdz pašreizējā mēneša 20.datumam par nākamo 

mēnesi.  

2.5. Pamatojoties uz 2.4. apakšpunktā minēto pieteikumu, Izpildītājs sniedz atbildi par 

iespēju nodrošināt attiecīgas izmaiņas Pakalpojumā. 

2.6. Par Līguma grozījumu sagatavošanu un izmaiņām, kas ar tiem saistīti, Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam administratīvos izdevumus EUR 3,56 apmērā, neieskaitot PVN. 

Jebkuras izmaiņas stājas spēkā tikai pēc Izpildītāja piestādītā aprēķina samaksas, bet 

ne ātrāk kā nākošā kalendārā mēneša pirmajā datumā. 

2.7. Nepieļaut CSA konteineros un/vai SAM izbērt (CSA pieļaujamais piemaisījums, 

izņemot bīstamos atkritumus, var būt līdz 5% no CSA konteinera tilpuma): 

2.7.1. zaļos atkritumus; 

2.7.2. autotransporta riepas, lielgabarīta priekšmetus; 

2.7.3. izdedžus, pelnus, zemi, akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus; 

2.7.4. šķidros atkritumus, karstus pelnus, sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, 

toksiskas vielas, radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas, medicīniska un 

veterināra rakstura atkritumus,  bīstamos atkritumus. 

2.8. Ja CSA konteineros tiek ievietoti Līguma 2.7.1. punktā minētie atkritumi, visam 

attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots tilpuma koeficients 2 (divi) – tilpums tiek 

divkāršots, un Pasūtītājam tiek piemērota maksa par koriģēto tilpumu.  

2.9. Ja CSA konteineros tiek ievietoti Līguma 2.7.2. un 2.7.3. punktā minētie atkritumi, 

visam attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots tilpuma koeficients 3 (trīs) – tilpums 

tiek trīskāršots, un Pasūtītājam tiek piemērota maksa par koriģēto tilpumu. 

2.10. Ja CSA konteineros tiek ievietoti Līguma 2.7.4. punktā minētie atkritumi, visam 

attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots tilpuma koeficients 10 (desmit) – tilpums 

tiek desmitkāršots, un Pasūtītājam tiek piemērota maksa par koriģēto tilpumu. 

2.11. Ja vizuālās apskates rezultātā CSA konteinera iztukšošanas procesa laikā tiek 

konstatēts fakts, ka CSA konteinerā atrodas bīstamie atkritumi, CSA konteiners netiek 

iztukšots, bet tas neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma veikt samaksu. 

2.12. Ja CSA konteinerā CSA blīvuma koeficients vairāk kā 1,2 reizes pārsniedz Līgumā 

noteikto normu, vai atkritumi konteinerā/SAMā ir sablietēti (ar tehniskiem 

palīglīdzekļiem vai ar kājām),  tad Izpildītājs piemēro tilpuma koeficientu 2 (divi) – 

tilpums tiek divkāršots un Pasūtītājam tiek piemērota maksa par koriģēto tilpumu. 

2.13. Līguma atrunātajos gadījumos fakts un/vai pārkāpums tiek fiksēts rakstiski Izpildītāja 

autovadītāja darba lapā, kas ir saistoša Pasūtītājam un ir pamats Izpildītāja sākotnēji 

piestādītā rēķina Pasūtītājam korekcijām. 

2.14. Nepieļaut konteinera apzīmēšanu (izņemot speciālā objekta lauka aizpildi uz 

Izpildītāja uzlīmes, Pasūtītājs ir atbildīgs par CSA konteinera personalizēšanu un 

atpazīstamību – regulāri atjaunojot savas adreses ierakstu laukā „objekts”, ja 

Izpildītājs Pasūtītājam ir izsniedzis atbilstošu uzlīmi), aplīmēšanu (izņemot Izpildītāja 

izsniegto uzlīmi), bojāšanu un izmantošanu citiem mērķiem.  

2.15. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt Izpildītāja atkritumu savākšanas transportlīdzekļa  

netraucētu piebraukšanu Saskaņotām vietām noteiktajā CSA konteineru iztukšošanas 

dienās.  

2.16. CSA konteineros ievietotais CSA apjoms ir identisks CSA konteineru tilpumam, kad 

CSA konteinera vāks ir cieši un pilnībā aizvērts. 

2.17. CSA papildapjomu un/vai Piegružojumu pirms CSA konteinera iztukšošanas un/vai 

CSA konteinera iztukšošanas laikā konstatē Izpildītāja darbinieks/darbinieki Līgumā 

noteiktajā kārtībā. 

2.18. Līguma ietvaros jebkurš minimālais papildapjoma uzskaitāmais daudzums ir 50% 

apmērā no normāli piepildīta CSA konteinera un Pasūtītājam tiek piemērota maksa par 

koriģēto tilpumu. 

2.19. Ja rodas Pabirums, tad Izpildītājs nodrošina Pabiruma savākšanu. 

2.20. IZPILDĪTĀJS Līguma ietvaros nenodrošina Piegružojuma vai CSA savākšanu, kas 

novietoti blakus CSA konteineram, ja Piegružojums un/vai blakus CSA konteineram 

novietotie CSA apgrūtina CSA konteinera iztukšošanu. 

2.21. Pasūtītājam ir saistošas Izpildītāja Līguma ietvaros veiktās piezīmes darba lapās. 

2.22. Ja Pasūtītājs Līgumā norādījis e-pastu, Koriģētais rēķins tiek nosūtīts Pasūtītājam uz 

Līgumā norādīto e-pastu. 

2.23. Ja Pasūtītājs Līgumā nav norādījis e-pastu, Koriģētais rēķins tiek nosūtīts Pasūtītājam 

pa pastu uz Līgumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi. 
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2.24. Par Koriģētā rēķina sagatavošanu papīra formātā un piegādi pa pastu Pasūtītājs maksā 

Koriģētā rēķina sagatavošanas un piegādes maksu. 

2.25. Ja pasūtītājs vēlas, tad, pamatojoties uz atsevišķu iesniegumu, pārkāpuma fakts var 

tikt fiksēts ar fotofiksāciju, ja tas ir iespējams. Ja ir gadījumi, kad nepieciešams veikt 

fakta fotofiksāciju, par fotogrāfiju izgatavošanu papīra formātā Pasūtītājs maksā 

izgatavošanas maksu EUR 1,42 bez PVN par vienu A4 formāta lapu. 

2.26. Izpildītājs Līguma ietvaros veiktās piezīmes darba lapās un fotofiksācijas saglabā 6 

(seši) kalendāra mēnešus no to uzņemšanas dienas. 

2.27. PASŪTĪTĀJS nevar atteikties no Līgumā paredzētās CSA konteinera iztukšošanas 

reizes, ja kopējais izvešanas reižu skaits nav lielāks  par Skrundas novada domes 

noteikto minimālo reižu skaitu. 

2.28. Pasūtītāja pienākums ir nepieļaut atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru 

laukumos.  

2.29. Ja CSA konteineri tiek bojāti Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā vai tie ir 

pazuduši, tad Izpildītājs nodrošina cita CSA konteinera nodošanu Pasūtītāja valdījumā 

pēc visu kritēriju izpildes: 

2.29.1. Pasūtītājs pilnā apmērā samaksā izdevumus par CSA konteinera remontu vai 

Līgumā noteikto CSA konteinera vērtību; 

2.29.2. Par katru šādu gadījumu minētās izmaksas tiek iekļautas Koriģētajā rēķinā, ko 

Izpildītājs piestāda Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā. 

2.29.3. Pasūtītājs pilnā apmērā samaksā Līgumā noteikto maksu par CSA konteinera 

piegādi saskaņā ar Līgumā noteikto konteinera piegādes maksu. 

2.30. Pasūtītājam tā rekvizītu/personas datu maiņas gadījumā ir jāinformē Izpildītājs par 

jaunajiem rekvizītiem/personas datiem 10 dienu laikā no to maiņas, pretējā gadījumā 

Izpildītājs nenes atbildību par Pasūtītāja rekvizītu/personas datu pareizību. 

2.31. Pasūtītājam ir tiesības pasūtīt papildus CSA iztukšošanu, kas nav noteikta Līguma 

īpašajos noteikumos (ja tas ir iespējams). Par papildus CSA konteinera iztukšošanu 

tiek aprēķināta maksa saskaņā ar noteikto tarifu, kas kopā ar administratīvajiem 

izdevumiem tiek iekļauti  Koriģētajā rēķinā, ko Izpildītājs piestāda Pasūtītājam 

Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

3.1. Veikt CSA konteineru iztukšošanu, CSA papildapjoma, Piegružojuma un SAM 

savākšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

3.2. Veikt CSA izvešanu un  SAM savākšanu saskaņā ar grafiku. Ja Izpildītājs tehnisku 

iemeslu dēļ (piem.: neparedzēts mašīnas bojājums, avārija, neparedzēts darba spēka 

trūkums u.c.) nespēj nodrošināt CSA izvešanu, SAM savākšanu konkrētajā datumā, 

Izpildītājs šajā punktā minēto pienākumu izpilda citā dienā saskaņā ar Izpildītāja 

sagatavotu grafiku un Pušu vienošanos.  

3.3. Uz sava rēķina veikt CSA konteineru novietošanu vietā, kur tas tika novietots 

iztukšošanai, laukuma un tā apkārtnes satīrīšanu, ja piesārņojums radies Izpildītāja 

tiešas darbības vai bezdarbības rezultātā.  

3.4. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par CSA konteineru bojājumiem to izvešanas laikā. 

Bojājumu nodarīšanas gadījumā tiek sastādīts akts, un konteineru remontu 4 (četru) 

darba dienu laikā veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem. Šis punkts stājas spēkā, ja 

Pasūtītājs ir pilnā apmērā un Līgumā noteiktajā termiņā izpildījis ar Līgumu pielīgtās 

saistības. 

3.5. Izpildītājs apņemas saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja īpašumu vai valdījumu (zaļo 

zonu, apstādījumiem, nožogojumiem). 

3.6. Ja Pasūtītājs pilnā apmērā un Līgumā noteiktajā termiņa neizpilda ar Līgumu pielīgtās 

saistības, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Pasūtītājam, 

neizbeidzot Līgumu. CSA izvešanas pārtraukšana notiek saskaņā ar 2001.gada 3.jūlija 

MK noteikumiem Nr. 298 „Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana”. Pasūtītājam ir tiesības informēt pašvaldību par pakalpojumu sniegšanas 

pārtraukšanu. Visas nepieciešamās darbības Pakalpojumu sniegšanas atjaunošanai 

finansē Pasūtītājs, par ko Izpildītājs piestāda Koriģēto rēķinu. Pakalpojumu sniegšana 

tiek atjaunota, kad Pasūtītājs pilnā apmērā veicis Koriģētā rēķina samaksu. 

3.7. Izpildītājam ir tiesības mainīt CSA konteinera iztukšošanas dienu, par to paziņojot 

šādā veidā: 

3.7.1. ievietojot informāciju Izpildītāja mājas lapā internetā vismaz 7 kalendāra dienas 

iepriekš; 

3.7.2. nosūtot informatīvu e-pastu konkrētajai pašvaldībai 14 kalendāra dienas iepriekš; 

3.7.3. nosūtot e-pastu tiem Pasūtītājiem, kam e-pasts norādīts šajā līgumā vismaz 7 

kalendāra diena iepriekš. 

3.8. Izpildītājs nav atbildīgs, ja pēc konteinera iztukšošanas tajā ir palikuši iesaluši CSA. 

3.9. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju sniegt informāciju par 

Pasūtītājam sniegtajiem Pakalpojumiem, u.c. Pasūtītāja datiem valsts un pašvaldības 

institūcijām, pēc to rakstiska pieprasījuma saņemšanas. 

3.10. Izpildītājs veic CSA konteineru iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu 

vasaras sezonā vienu reizi gada laikā saskaņā ar Iepirkuma dokumentācijā noteikto 

kārtību. 

4. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

4.1. Kārtējais rēķins tiek piestādīts Pasūtītājam, to nosūtot uz Līgumā norādīto Pasūtītāja 

e-pastu. Kārtējo rēķinu papīra formātā Pasūtītājs bez maksas var saņemt Izpildītāja 

birojā, ja Izpildītājs to jau nav nosūtījis Pasūtītājam pa pastu. 

4.2. Ja Pasūtītājs vēlas saņemt Kārtējo rēķinu pa pastu, tad Pasūtītājs maksā Kārtējā rēķina 

sagatavošanas un piegādes maksu pa pastu – EUR 1,42 apmērā, neieskaitot PVN par 

katra Kārtējā rēķina piegādi  pa pastu. 

4.3. Pasūtītājs maksā Izpildītājam administratīvās izmaksas par Koriģētā rēķina un darba 

lapu kopiju sagatavošanu EUR 0,71 un par piegādi pa pastu - EUR 0,71 neieskaitot 

PVN. 

4.4. Maksa par Kārtējā un/vai Koriģētā rēķina sagatavošanu un piegādi pa pastu tiek 

iekļauta konkrētajā rēķinā. 

4.5. Koriģētā rēķina periods ir viens kalendāra mēnesis. Pasūtītājam tiek piestādīts 

Koriģētais rēķins, ja iestājas viens vai vairāki zemāk minētie kritēriji. Pasūtītājam 

mēnesī tiek piestādīts tikai viens Koriģētais rēķins, kurā iekļautas visas izmaksas, ja 

rēķina summa mainījusies, pamatojoties uz viena vai vairākiem Līgumā minētajiem 

kritērijiem: 

4.5.1. faktiskais Izpildītāja sniegtais Pakalpojumu apjoms Pasūtītājam ir palielinājies 

attiecībā pret plānoto un Kārtējā rēķinā iekļauto Pakalpojumu apjomu; 

4.5.2. Izpildītājs piemērojis Pasūtītājam līgumsodu; 

4.5.3. Pasūtītājam saskaņā ar Līguma  noteikumiem rodas pienākums maksāt papildus 

maksu par papildus pakalpojumiem; 

4.5.4. citos gadījumos saskaņā ar Līguma noteikumiem un Pušu vienošanos. 

4.6. Koriģēto rēķinu par iepriekšējo mēnesi Pasūtītājs samaksā līdz rēķina izrakstīšanas  

mēneša pēdējam datumam.  

4.7. Pasūtītājs Kārtējā rēķina apmaksu veic līdz nākamā mēneša 10.datumam.  

4.8. Pakalpojumu atjaunošanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam Komisijas maksu 

par Pakalpojuma atjaunošanu EUR 7,11 neieskaitot PVN, kas tiek iekļauta Koriģētajā 

rēķinā. Izpildītājs faktiski atsāk sniegt Pasūtītājam Pakalpojumus tikai tad, kad 

Pasūtītājs rakstveidā garantējis noteiktajā termiņā veikt Koriģētā rēķina samaksu pilnā 

apmērā.  

4.9. Kārtējais vai Koriģētais rēķins tiek uzskatīts par samaksātu brīdī, kad maksājums 

saņemts Izpildītāja bankas norēķinu kontā. 

4.10. Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Izpildītāju 4.6. vai 4.7. punktā minētajā termiņā, saskaņā 

ar Izpildītāja piestādītiem rēķiniem, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apmērā, no 

laikā nenomaksātā rēķina summas, par katru nokavēto dienu. 

4.11. Ja tiek veiktas izmaiņas tarifā, tās attiecībā uz Pasūtītāju stājas spēkā tiklīdz tās ir 

apstiprinājusi attiecīgā pašvaldība. 

4.12. Ja Pasūtītājs atsauc vai pārceļ Pakalpojumu sniegšanu tādā veidā, ka CSA izvešana 

viena kalendārā gada ietvaros ir mazāka par attiecīgās pašvaldības saistošos 

noteikumos minētām reizēm, tad Pasūtītājam tiek piemērota papildus samaksa, kas 

līdzvērtīga viena CSA konteinera iztukšošanas maksai, par katru iztrūkstošo reizi. 

5. SAM IEGĀDES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 

5.1. SAM var iegādāties vietās, kuras norādītas Izpildītāja interneta mājas lapā, kā arī 

Izpildītāja birojā vai juridiskajā adresē. Līguma ietvaros SAM iegādes un lietošanas 

noteikumi attiecas tikai uz tiem gadījumiem, ja SAM iegādājas un lieto papildus CSA 

uzkrāšanai CSA konteineros, izņemot tos gadījumus, kad administratīvajā teritorijā 

atļauta SAM lietošana, neizmantojot CSA konteinerus.  

5.2. SAM drīkst ievietot tikai CSA. Ja Izpildītājs konstatē, ka SAM ievietoti Bīstamie 

atkritumi vai citas klasifikācijas atkritumi, pēc analoģijas tiek piemēroti Līguma 

punkti, kas nosaka atkritumu uzkrāšanas noteikumus CSA konteineros, piemērojamos 

koriģējamos apjomus un līgumsodus par neatbilstošu CSA šķiru uzkrāšanu.  

5.3. SAM tiks savākti tanī pat dienā, kad tiek iztukšoti CSA konteineri. 

5.4. SAM jāizvieto atkritumu savākšanas maršrutā blakus atkritumu konteineram. 

5.5. Ja Pasūtītājs lieto SAM, neizmantojot CSA konteineru, tad SAM jānovieto atkritumu 

savākšanas maršrutā iepriekš saskaņotā un labi redzamā un sasniedzamā vietā.  

5.6. Saplēsti vai citādi bojāti SAM netiek izvesti. 

5.7. Ja SAM ir ievietoti CSA, neievērojot Līguma noteiktos ierobežojumus, tad SAM var 

netikt izvesti. 

5.8. Izpildītājam ir tiesības mainīt SAM iegādes un lietošanas noteikumus. Izmaiņas SAM 

iegādes un lietošanas noteikumos stājas spēkā tiklīdz tās ir publicētas Izpildītāja 

interneta mājas lapā. Pasūtītājam ir pienākums sekot līdzi šīm izmaiņām. 

5.9. Ja SAM iegādes un lietošanas noteikumi atšķiras no attiecīgās pašvaldības saistošiem 

noteikumiem, tad SAM iegādes un lietošanas noteikumiem ir piemērojami tik tālu, cik 

tie nav pretrunā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. 

5.10. Ja Pasūtītājs izmanto tikai SAM, Pasūtītājs uz to īpaši norāda Izpildītājam, Pusēm 

veicot īpašu atzīmi Līguma īpašajos noteikumos. Šajā gadījumā Pasūtītājam noteikts 

minimālais SAM lietošanas apjoms – viens SAM kalendārā mēneša laikā un viena 

SAM pieļaujamais svars – līdz 25 kg. Pārkāpjot šī punkta noteikumus, Pasūtītājam 

tiek piemērotas CSA apjoma korekcijas. 

6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

6.1. PUSES tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī neizpilde radās 

nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt 

vai novērst.  

6.2. Ja Izpildītājs nespēj piekļūt Saskaņotajai vietai tādu apstākļu iespaidā, ko Izpildītājs 

nevar ietekmēt (ceļu remonts, trešo personu iedarbība), tie uzskatāmi par 

nepārvaramas varas apstākļiem un Izpildītājs veic CSA iztukšošanu tiklīdz tas kļuvis 

iespējams un saskaņā ar grafiku. Šādā gadījumā Pasūtītājs iegādājas no Izpildītāja 

SAM, ko Izpildītājs iekļauj rēķinā. SAM lieto saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

7. LĪGUMA GROZĪŠANA UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

7.1. Jebkuri līguma grozījumi, izņemot cenu izmaiņas un izvešanas dienas maiņu no 

Izpildītāja puses, iegūst spēku, ja tie ir veikti rakstiski un abu līguma slēdzēju pušu 

parakstīti. 

7.2. Līgums ir noslēgts no tā parakstīšanas datuma un stājas spēkā ar 2014.gada 1.martu, 

un ir spēkā līdz brīdim, kad attiecīgā novada dome noslēdz jaunu līgumu par CSA 

apsaimniekošanu novadā ar citu CSA apsaimniekošanas operatoru. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa par to vismaz 1 (vienu) mēnesi 

iepriekš rakstveidā paziņojot Izpildītājam. 

8. STRĪDU IZSKATĪŠANA 

8.1. Puses darīs visu, lai pārrunu ceļā atrisinātu strīdīgos jautājumus, kas saistīti ar šī 

līguma izpildi un nosacījumiem. Strīdu gadījumā lieta tiek izšķirta Latvijas Republikas 

tiesā. 

9. PAPILDUS NOSACĪJUMI 

9.1. Ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas  līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs 

ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesību trešajām personām, t.sk. nodot 

tiesības uz Pasūtītāja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu 

bāzēs.  

9.2. Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs ir uzdevis trešajām 

personām veikt parāda atgūšanas darbības attiecībā pret Pasūtītāju, Pasūtītājam 

papildus parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas izmaksas. Puses vienojas, ka 

minētos piedziņas izdevumus tieši no Pasūtītāja  ir tiesīgas iekasēt un piedzīt 

atbilstīgās parādu piedziņas iestādes, saskaņā ar savu cenrādi. 

9.3. Ja Pasūtītājs 20 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas datuma nav iesniedzis rakstisku 

paziņojumu, ka rēķins nav saņemts, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir saņēmis rēķinu. 

10. PUŠU PARAKSTI 

                          IZPILDĪTĀJA vārdā pilnvarotā persona: 
 
 

       ______________________                __________________________ 

PASŪTĪTĀJS: 
                                                                                                
 

         ___________________________________________________ 

        Liepāja,   datums  


