
 

LĪGUMS PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU AR 

ATKRITUMU RADĪTĀJU VAI VALDĪTĀJU 

 

(PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS):  

Nosaukums: ______________  

reģ.Nr.____________________  

adrese: ___________________  

tālr: ______________________  

e-pasts: ___________________ 

bankas rekvizīti:____________________ 

__________________________________ 

 

(KLIENTS)  

Vārds, uzvārds vai nosaukums 

_____________________________  

personas kods vai reģ.Nr. 

______________________________  

______________________________ 
(Klienta – juridiskas personas – paraksttiesīga persona) 

adrese: _________________________  

rēķina piegādes adrese ____________  

_______________________________  

tālr. ___________________________  

e-pasts: ________________________ 

 

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS: 
1.1. SA - sadzīves atkritumi - visi sadzīves atkritumi, tai skaitā sadzīvē radušies bīstamie 

atkritumi, kā arī mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi (to būvdarbu veikšanas 

procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecas normatīvie akti par būvniecībā 

radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtību).  

1.2. Pakalpojumi – KLIENTA radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana par atlīdzību 

saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

1.3. Bioloģiski noārdāmie atkritumi - bioloģiski noārdāmi dārzu vai parku atkritumi un citi 

tiem pielīdzināmi atkritumi. 

1.4. Bīstamie atkritumi – atkritumi, kuri saskaņā ar 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 

atkritumus bīstamus” tiek klasificēti kā bīstami atkritumi.  

1.5. SA konteiners – īpaša tvertne, ko tās ražotājs ir paredzējis SA savākšanai un no 

atmosfēras nokrišņiem pasargātai SA uzglabāšanai, ar noteikta standarta tilpumu, ko 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodevis KLIENTA nomā vai nomā ar izpirkumu uz šī 

Līguma darbības laiku vai kas ir KLIENTA īpašumā un atbilst PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA noteiktam standartam.  

1.6. SAM – īpaši PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA marķēti SA vākšanai paredzēti maisi, ko 

KLIENTS iegādājies no PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA. 

1.7. DAS - īpaši PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA marķētas dalīto atkritumu somas, no kurām 

viena paredzēta papīram, plastmasai un skārda dzērienu bundžām, otra stiklam, trešā 

bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. 

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

līguma Puses. 

1.9. Puses – PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS un KLIENTS. 

1.10. atkritumu šķirošana - atsevišķu atkritumu veidu manuāla atdalīšana no kopējās 

atkritumu plūsmas atkritumu rašanās vietā, manuāla vai automatizēta atdalīšana no 

kopējās atkritumu plūsmas atkritumu savākšanas un šķirošanas vietās, kā arī atkritumu 

reģenerācijas un atkritumu apglabāšanas iekārtās." 

1.11. Laukums – dalīto (šķiroto) sadzīves atkritumu savākšanas laukums, ko izveidojis 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS. 

1.11. Punkts – izveidots sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts. 

1.12. Lauksaimniecībā izmantotais iepakojums – skābbarības ruļļu plēves, pārklājumu 

plēves skābbarības tvertnēm, polipropilēna maisi, plastmasas kannas, atsevišķos maisos 

iepakoti sieti un auklas, u.tml. 
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2. LĪGUMA ĪPAŠIE NOTEIKUMI. 
2.1. Objekta adrese: _____________________ . 

2.2. Konteineru skaits: ___________________ . 

2.3. Konteineru tilpums: _________________ . 

2.4. Atkritumu apsaimniekošanas maksa:  

2.4.1. SA apsaimniekošanas maksa …… EUR par m³ + PVN, kopā .…. EUR par m³; 

2.4.2. bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa …… EUR par m³ + 

PVN, kopā .…. EUR par m³; 

2.4.3. lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas maksa …… EUR par m³ + PVN, kopā 

.…. EUR par m³; 

2.4.5. marķēts SAM ……..l (litri) – …. EUR +PVN, kopā …….. EUR. 

2.5. KLIENTA lietošanā nodotā SA konteinera aizvietošanas vērtība, kas nepārsniedz šādu 

SA konteinera sākotnējo vērtību:  

2.5.1. ….. l SA konteiners – …. EUR + PVN, kopā …….. EUR;  

2.5.2. 240 l SA konteiners – …. EUR + PVN, kopā …….. EUR;  

2.5.3. 660 l SA konteiners –….. EUR + PVN, kopā …..… EUR; 

2.5.4. 1100 l SA konteiners – …. EUR +PVN, kopā …….. EUR; 

2.5.5. bioloģiski noārdāmo atkritumu konteiners – …. EUR +PVN, kopā …….. EUR. 

2.6. Rēķina un korespondences saņemšanas veids (vajadzīgo atzīmēt):  

 e-pasts  

 pa pastu uz rēķina piegādes adresi. Ja KLIENTS vēlas saņemt rēķinu pa pastu, tad 

KLIENTS maksā rēķina sagatavošanas un piegādes maksu pa pastu - …..EUR + 

PVN, kopā …….EUR apmērā par katra rēķina, t.sk. koriģētā rēķina, sagatavošanu 

un piegādi pa pastu.  

2.7. KLIENTS (vajadzīgo atzīmēt) 

 vēlas 

 nevēlas izmantot iespēju un piedalīties dalīto atkritumu vākšanā, izmantojot DAS. 

KLIENTS jebkurā laikā Līguma darbības laikā var, bez papildus administratīvo 

izmaksu segšanas, noslēgt vienošanos par turpmāku piedalīšanos dalīto atkritumu 

vākšanā, izmantojot DAS. 

2.8. SA izvešanas regularitāte – ne retāk kā (vajadzīgo atzīmēt): 

 vienu reizi mēnesī,  

 vienu reizi ceturksnī,  

 vienu reizi sezonā, 

 cita SA izvešanas regularitāte, kas ir biežāka nekā Saistošajos noteikumos noteiktā 

.………………………………………………………………………………………

….. 

2.9. Informēšanas un paziņošanas kārtība: PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS informē 

KLIENTU par šī Līguma izpildi un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem, 

nosūtot paziņojumu uz KLIENTA šajā Līgumā norādītu e-pasta adresi, ievietojot 

paziņojumu pašvaldības vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA mājas lapā, vai pašvaldības 

vietējā laikrakstā, vai pa KLIENTA šajā Līgumā norādītu tālruņa numuru. 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pats var izvēlēties paziņošanas veidu. PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJS nav atbildīgs, ja, piegādājot rēķinu vai paziņojumu, KLIENTS rēķinu vai 

paziņojumu nav saņēmis, KLIENTA norādītā e-pasta adrese nedarbojas, ir anulēta, 

nepareizi norādīta vai KLIENTS nesaglabā saņemto rēķinu kā elektronisko dokumentu. 

KLIENTS informē PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU pa tālruni, vai nosūtot informāciju uz 

tā šajā Līgumā norādītu e-pasta adresi. 

 

3. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
3.1. KLIENTS pasūta un apmaksā, bet PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS veic KLIENTA radīto 

SA apsaimniekošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 2015.gada 5.oktobra 
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Alūksnes novada domes saistošo noteikumu Nr.20/2015 “Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumi Alūksnes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) 

noteiktajā minimālajā biežumā. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, izmaksas, 

apjoms un citi noteikumi ir atrunāti šajā Līgumā.   

3.2. SA konteinerā, DAS un SAM atrodošies atkritumi pēc to savākšanas ir PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA īpašums.   

3.3. SA tiek izvesti PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA noteiktajā dienā, par ko 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS paziņo KLIENTAM šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.   

3.4. KLIENTAM lietošanā nodotais SA konteiners, SAM un DAS nav paredzēts lielgabarīta, 

bioloģiski noārdāmo atkritumu, lauksaimniecības produkcijas ražošanas rezultātā radušos 

un būvniecības atkritumu izvešanai.  

4. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 
4.1. KLIENTS apņemas SA uzkrāšanu veikt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA SA noteiktā 

standarta konteineros, kurus tam nodod vai kuri jau ir KLIENTA īpašumā (vajadzīgo 

atzīmēt) 

 nomā,  

 nomā ar izpirkumu PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, izpirkuma maksu sadalot 

apmaksai pa daļām uz pakalpojuma sniegšanas laiku un pieskaitot rēķinam par 

pakalpojumu apjomu gadam (pēc šīm līguma termiņa beigām SA konteiners kļūst 

KLIENTA īpašums). PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM piederoša SA konteinera 

bojājuma gadījumā, kas noticis KLIENTA darbības vai bezdarbības dēļ, un kas nav 

saistīta ar SA konteinera dabisku novecošanu vai iekšējo defektu, kā arī tāda SA 

konteinera pazušanas gadījumā, KLIENTS apņemas apmaksāt pilnu SA konteinera 

aizvietošanas vērtību, 

 ir īpašumā. 

4.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA marķētus SAM KLIENTS saņem no PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA par maksu, kuru sastāda SAM vērtība un attiecīgā daudzuma (SAM 

tilpuma) sadzīves atkritumu izvešanas maksa. Par SAM piegādi un samaksas kārtību 

puses vienojas slēdzot līgumu. 

4.3. KLIENTS apņemas sadzīves atkritumus, pirms ievietošanas SA konteineros, ievietot 

atkritumu maisos, nodrošinot, ka SA konteinera vāks ir aizvērts.  

4.4. Cita veida atkritumu īpatsvars SA konteinerā nedrīkst pārsniegt 5% no konteinera 

tilpuma.   

4.5. KLIENTS ir tiesīgs bioloģiski noārdāmos atkritumus kompostēt tam piederošajā vai 

lietošanā nodotā nekustamā īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēka dzīvībai un 

veselībai, videi vai trešo personu mantai, vai ievietot tos speciāli tam paredzētā konteinerā 

vai DAS (kas izvešanai novietojami uz vai pie izvedamā konteinera), ko nodrošina 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pēc KLIENTA pieprasījuma. 

4.6. Ja SA konteinerā ievietoti cita veida atkritumi, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savāc un 

izved tos vienlaikus ar SA konteinerā esošiem SA uz šādiem noteikumiem:  

4.6.1. ja SA konteinerā atrodas lielgabarīta (riepa, krēsls, dīvāns, skapis u.tml.) un/vai 

zaļie atkritumi (koku zari, lapas, augļi, dārzeņi u.tml.) un ja minētie atkritumi 

konteinerā pārsniedz 5%, visam attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots 

tilpuma koeficients 2 (divi), t.i.,  tilpums tiek divkāršots; 

4.6.2. ja SA konteinerā atrodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi (akmeņi, 

zeme, smiltis, būvgruži u.tml.) un ja minētie atkritumi konteinerā pārsniedz 5%, 

visam attiecīgā konteinera saturam tiek piemērots tilpuma koeficients 3 (trīs), t.i., 

tilpums tiek trīskāršots.   

4.6.3. SA konteineros nedrīkst atrasties karsti pelni, sprāgstošas vielas, pašaizdegoši 

savienojumi, toksiskas vielas, radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas, 

medicīniska un veterināra rakstura atkritumi u.c. atkritumi, kuri saskaņā ar 

2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.302 “Noteikumi par 
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atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek 

klasificēti kā bīstami atkritumi. Ja pēc SA konteinera iztukšošanas SA konteinerā 

tiek konstatēti šie atkritumi, visam attiecīgā SA konteinera saturam tiek piemērots 

tilpuma koeficients 5 (pieci), t.i., tilpums tiek pieckāršots.   

4.6.4. SA konteineros nedrīkst atrasties lauksaimniecībā izmantotais iepakojums. Ja pēc 

SA konteinera iztukšošanas SA konteinerā tiek konstatēti šie atkritumi, visam 

attiecīgā SA konteinera saturam tiek piemērots tilpuma koeficients 5 (pieci), t.i., 

tilpums tiek pieckāršots.   

4.7. Ja KLIENTS ir klāt SA konteineru iztukšošanas brīdī un PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

konstatē SA konteinerā 4.6.punktā minētos atkritumus, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

informē KLIENTU par pārkāpumu un ļauj KLIENTAM uzreiz to novērst, nepiemērojot 

Līguma 4.6.punktā minēto tilpumu palielināšanu, ja KLIENTS pārkāpumu novērš pirms 

SA konteinera iztukšošanas procesa uzsākšanas. KLIENTA prombūtnes gadījumā, 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS fotografē pārkāpumā konstatēto, sastāda aktu ar kuru 

iepazīstina KLIENTU, uzaicinot to ierasties Klientu apkalpošanas centrā 

………………………………………………………………………………………… 

KLIENTA neierašanās uzaicinājumā noteiktajā laikā neierobežo PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA tiesības piemērot šī Līguma 4.6.punktā noteiktās sankcijas.  

4.8. KLIENTS apņemas SA konteinerus vai SAM to izvešanas dienā novietot pieejamā vietā 

(ārpus iežogotas teritorijas, pie valsts vai pašvaldības ceļa u.tml.), kurai var piebraukt SA 

savācēja transports bez papildus apgrūtinājuma, sākot no izvešanas dienas plkst. 08.00. 

Savukārt papildus SA ir jānovieto atkritumu maisos pie vai uz SA konteinera. Strīdus 

gadījumā par to, vai vieta ir pieejama, noteicošais ir PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

viedoklis. Ja SA konteiners un/vai SAM nav novietots pieejamā vietā un šī iemesla dēļ 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS neiztukšo SA konteineru, KLIENTS maksā 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM maksu, kā par izvestu SA konteineru. 

4.9. SA konteineros ievietotais SA apjoms ir identisks konteineru tilpumam, ja SA konteinera 

vāks ir aizvērts. SA, kas ievietoti atkritumu maisos un novietoti virs konteinera vai pie tā, 

tiek uzskatīti par SA papildapjomu. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savāc SA 

papildapjomu, un par tā savākšanu tiek piemērots Līgumā noteiktais tarifs, pieņemot, ka 

papildus apjoms ir 10% no SA konteinera tilpuma. SA papildapjoma regulāras 

novietošanas gadījumā (vairāk kā 2 reizes pēc kārtas) maksa par šī papildapjoma izvešanu 

tiek aprēķināta kā par otra konteinera izvešanu. 

4.10. KLIENTS ir tiesīgs, nepieciešamības gadījumā, telefoniski pasūtīt PAKAPOJUMA 

SNIEDZĒJAM papildus SA izvešanu, apmaksājot to saskaņā ar šī līguma 2.4.punktā 

noteikto maksu un veicot transporta izdevumu atmaksu par papildus automašīnas reisu, 

ja papildus reiss notiek šajā maršrutā neplānotā dienā. 

4.11. KLIENTS var, bez papildus administratīvo izdevumu segšanas, mainīt kādu no 

Pakalpojuma aspektiem (piemēram, SA konteinera vai SAM atrašanās vietu, SA 

konteineru skaitu, SA konteineru tilpumu), vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš to 

saskaņojot ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU.  

4.12. Ja KLIENTAM SA tiek izvesti vairāk nekā Saistošajos noteikumos noteiktais minimālais 

SA apjoms gadā, tad KLIENTS, 1 (vienu) nedēļu iepriekš informējot PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJU šī Līguma 2.9.punktā noteiktā veidā, var bez papildus samaksas atteikties 

no vienas izvešanas reizes šī viena kalendārā gada laikā.  

5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI: 
5.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums sniegt Pakalpojumu konkrētā izvešanas 

dienā, laika posmā no plkst.08.00 līdz plkst.20.00. 

5.2. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums nodrošināt KLIENTUS ar nepieciešamā 

lieluma SA konteineriem, SAM, kā arī pēc KLIENTA pieprasījuma novietot atsevišķus 

konteinerus bioloģiski noārdāmo atkritumu savākšanai. 

5.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu saskaņotajā laikā un 
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veidā, ja pastāv traucējumi no KLIENTA puses (nav pieejas SA konteineram, SA 

konteinerā ir ievietoti cita veida atkritumi un to izvešana apdraud Pakalpojuma 

sniegšanu). Šajā gadījumā SA netiek savākti, bet KLIENTS sedz PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM maksu, kā par izvestu SA konteineru. 

5.4. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums veikt SA izvešanu norādītajā datumā. Ja 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, neparedzēts mašīnas 

bojājums, avārija) nespēj nodrošināt minēto Pakalpojumu norādītajā datumā, 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS šo Pakalpojumu nodrošina iespējami tuvākajā dienā, bet 

ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS par esošo problēmu un 

tuvāko savākšanas dienu nekavējoši paziņo KLIENTAM šī Līguma 2.9.punktā noteiktajā 

kārtībā. Šajā gadījumā SA papildapjoms, kas atrodas virs SA konteinera malas un blakus 

konteineram, ja tas radies šajā punktā minēto apstākļu rezultātā, tiek savākts bez tilpuma 

koeficenta piemērošanas.  

5.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nav atbildīgs par SA konteinera iztukšošanu pilnībā, ja 

SA konteinerā iesaluši atkritumi tā, ka SA konteineru nav iespējams iztukšot, to 

nesabojājot.  

5.6. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs neiztukšot SA konteineru, ja tajā atrodas 

Līguma 4.6.punktā minētie atkritumi, bet KLIENTS maksā PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM maksu, kā par izvestu konteineru.  

5.7. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas: 

5.7.1. saudzīgi izturēties pret KLIENTA objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, sētām un 

iežogojumiem u.c.), zaudējumu nodarīšanas gadījumā tos atlīdzinot pilnā apmērā;  

5.7.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA konteineru nomaiņu un/vai remontu, 

ja bojājumi radušies PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vainas dēļ vai SA konteineru 

dabiska nolietojuma dēļ; 

5.7.3. nodrošināt uzstādīto PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM piederošo SA konteineru 

bezmaksas iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu 1 (vienu) reizi gadā, 

biežāka SA konteineru iekšpuses mazgāšana ir maksas pakalpojums;  

5.7.4. pēc SA konteineru iztukšošanas sakopt atkritumu savākšanas vietu, izņemot 

Līguma gadījumos, kad PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS konstatē, ka SA ir izbērti 

pie konteinera vai SAM, kā arī – no saplēsta SAM; 

5.7.5. veikt KLIENTA informēšanu par tā tiesībām un pienākumiem, iekļaujoties kopējā 

pašvaldības SA apsaimniekošanas sistēmā, izplatot informatīvos materiālus un 

veicot cita veida informatīvus pasākumus; 

5.7.6. par atsevišķi noteiktu samaksu nodrošināt lielgabarīta, bīstamo un būvniecības 

atkritumu savākšanu un izvešanu. 

5.8. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības mainīt SA konteineru izvešanas dienu, par 

to šajā Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojot KLIENTAM vismaz 2 (divas) nedēļas 

iepriekš. 

5.9. Ja KLIENTS vairāk nekā 3 (trīs) reizes pēc kārtas neveic Līgumā noteiktos maksājumus, 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības pārtraukt SA izvešanu, nepārtraucot 

Līgumu. SA izvešanas pārtraukšana notiek saskaņā ar 2001.gada 3.jūlija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 298 “Kārtība, kādā pārtraucama sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšana”, pārtraucot pakalpojuma sniegšanu un novācot lietošanā (nomā vai nomā ar 

izpirkumu) nodoto SA konteineru. Visus nepieciešamos darbus SA izvešanas 

atjaunošanai apmaksā KLIENTS. Pakalpojuma atjaunošanas maksa ir …… EUR + PVN, 

kopā …… EUR. Pakalpojumu sniegšanas darbības atjaunošanas gadījumā KLIENTS 

sedz faktiskos konteineru piegādes izdevumus, kuru apmērs nepārsniedz ……… EUR + 

PVN, kopā ……………EUR apmērā. 

5.10. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības bez saskaņošanas ar KLIENTU tiesību aktos 

noteiktos gadījumos un kārtībā sniegt informāciju par Pakalpojumiem pilnvarotām valsts 

un pašvaldības institūcijām. 
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6. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS izraksta un nosūta KLIENTAM rēķinu (vajadzīgo 

atzīmēt) 

 par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu (ievērojot Saistošo noteikumu noteikto 

SA izvešanas minimālo biežumu, kā arī papildus izvešanas reizes saskaņā ar Klienta 

pieprasījumu), vai 

 par iepriekšējā ceturksnī sniegto pakalpojumu (ievērojot Saistošo noteikumu 

noteikto SA izvešanas minimālo biežumu, kā arī papildus izvešanas reizes saskaņā 

ar Klienta pieprasījumu).  

Mēnesī vai ceturksnī sniegtos pakalpojumus KLIENTS apmaksā, veicot maksājumu 

katru mēnesi/katru ceturksni 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, 

par iepriekšējā mēnesī/ceturksnī sniegto pakalpojumu.  

 par reizi sezonā sniegto pakalpojumu rēķins tiek izrakstīts reizi sezonas beigās un tā 

apmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. 

Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad KLIENTS veicis naudas pārskaitījumu uz 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA norēķinu kontu.  

6.2. Ja Klientam rēķins tiek nosūtīts pa pastu, tiek uzskatīts, ka KLIENTS rēķinu ir saņēmis 

7.(septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. 

6.3. Par maksājumu kavējumiem KLIENTS maksā līgumsodu 0,2% (nulle komats divi 

procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto 

maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no nesamaksātās summas (bez 

PVN).  

6.4. Ja Alūksnes novada dome pieņem lēmumu par izmaiņām SA apsaimniekošanas maksā, 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības vienpusēji izdarīt attiecīgus grozījumus 

Pakalpojumu apmaksas izcenojumos, par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš informējot 

KLIENTU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.5. Ja KLIENTS nenodrošina SA konteinera pieejamību tādā apmērā, ka SA atkritumu 

izvešana nenotiek Saistošajos noteikumos noteiktajā minimālajā biežumā, tad 

KLIENTAM gada beigās netiek veikta korekcija attiecībā par minēto atkritumu izvešanas 

reižu samazināšanu. 

6.6. Ja Līguma darbības laikā mainās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, tad 

PAKALPOJUMA sniedzējs izrakstot rēķinus piemēros spēkā esošo PVN likmi, šajā 

gadījumā netiek veikti atsevišķi Līguma grozījumi un jaunā PVN likme ir piemērojam 

KLIENTAM, tiklīdz tā stājas spēkā likumā noteiktā termiņā. 

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

7.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas puses, un ir spēkā uz 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA un Alūksnes novada pašvaldības noslēgtā līguma 

darbības laiku.  

7.2. Gadījumā, ja KLIENTS zaudē SA atkritumu radītāja statusu Alūksnes novadā, 

KLIENTAM ir tiesības lauzt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM, ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJAM un KLIENTAM ir pienākums saskaņot un veikt gala norēķinus par 

Pakalpojumiem, pārmaksas gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atmaksā 

KLIENTAM attiecīgo naudas summu 10 (desmit) darba dienu laikā.   

7.3. Pakalpojumu sniegšana tiek uzsākta ………………………………., bet par pirmo un 

turpmākām izvešanas dienām PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS paziņo KLIENTAM 

Līgumā noteiktā kārtībā līdz ………………………………………….. 

8. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA 

8.1. Pretenzijas par Pakalpojumiem PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM var iesniegt pa e-

pastu: ……………….., tālruni: ……………, faksu: …………….. vai uz Līgumā 

norādīto pasta adresi. 

mailto:adazi@vide.ecobaltia.lv
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8.2. Ja KLIENTS nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesību 

trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz KLIENTA personas datu apstrādi un šo datu 

ievietošanu publiskajās datu bāzēs.  

8.3. Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS 

ir uzdevis trešajām personām veikt parāda atgūšanas darbības attiecībā pret KLIENTU, 

KLIENTAM papildus parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas izmaksas. Puses 

vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus tieši no KLIENTA ir tiesīgas iekasēt un piedzīt 

atbilstīgās parādu piedziņas iestādes, saskaņā ar savu cenrādi. 

8.4. Strīdus un pretenziju gadījumā gan KLIENTS, gan PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir 

tiesīgs vērsties ar attiecīgu iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībā.  

9. DALĪTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS NOTEIKUMI 

9.1. Pēc rakstiska iesnieguma, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, slēdzot līgumu, nodrošina 

KLIENTUS privātmājās ar vienu no bezmaksas DAS - DAS papīra, plastmasas un skārda 

dzērienu bundžu savākšanai, DAS - stikla savākšanai, vai DAS bioloģiski noārdāmo 

atkritumu savākšanai (ja KLIENTAM tāds ir nepieciešams). 

9.2. DAS tiek izvestas PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA noteiktā dienā, par kuru KLIENTAM 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS paziņo šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. DAS ievietotie 

atkritumi pēc to savākšanas ir PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA īpašums.  

9.3. Ja KLIENTAM nepieciešamas papildus DAS, tad KLIENTS par to paziņo 

PAKALPOJUMA sniedzējam, kas nodrošina DAS nodošanu pakalpojuma sniegšanas 

centrā par samaksu vai SA izvešanas laikā, bet maksu par to pieskaita attiecīgā perioda 

rēķinam par SA izvešanu. Vienas DAS tirdzniecības cena ir …….. EUR + PVN, kopā 

…… EUR.  

9.4. Papildus dalītai atkritumu savākšanai DAS, KLIENTS bez papildus samaksas var 

izmantot Alūksnes novada teritorijā izveidotos Punktus un PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJA izveidoto Laukumu. Par punktu izvietojumu un lietošanas kārtību, laukuma 

atrašanās vietu un darba laiku PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atsevišķi informē 

KLIENTU šī Līguma 2.9.punktā noteiktajā kārtībā.  

9.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS, bez papildus samaksas, nodrošina otrreizējai pārstrādei 

derīgu atkritumu - lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma un ražošanas uzņēmumu 

iepakojuma (papīra, kartona iepakojuma un plastmasa izstrādājuma materiālu, kuri ir 

sapakoti, vienkopus novietoti un kuru apjoms ir vismaz 4 m3) regulāras savākšanas 

pakalpojumu. 

10. LIELGABARĪTA ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
10.1. Personai, kas ir parakstījusi šo Līgumu un uzrāda šī Līguma oriģinālu Laukuma 

dispečeram (pārvaldniekam), ir tiesības bez maksas vienu reizi gadā nodot Laukumā (pēc 

tā darbības uzsākšanas), ko apsaimnieko PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS (šīs izmaksas 

sedz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS): lielgabarīta atkritumus līdz 40 kg apmērā vai 

svētku egles un adventes vainagus laika periodā no 2. līdz 20.janvārim. 

10.2. Laukums atrodas ………………………..……………….., un par tā darbības uzsākšanu 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS paziņos KLIENTAM šī Līguma 2.9.punktā noteiktajā 

kārtībā.  

10.3. Papildus lielgabarīta apjoms tiks pieņemts Laukumā tā darba laikā par samaksu, par kuru 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS informēs KLIENTU šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pēc 

Laukuma darbības uzsākšanas. 

11. CITI NOTEIKUMI 
11.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi pie šī Līguma, izņemot šī Līguma 7.2.punktā minēto, 

iegūst juridisku spēku tikai tajā gadījumā, ja tie ir noslēgti rakstiskā veidā un tos ir 

parakstījušas abas Puses. 

11.2. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Puses var vienoties par citu Pusēm pieņemamu saistību 
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izpildes kārtību, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  

11.3. Visus strīdus un domstarpības sakarā ar šī Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata saskaņā ar Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.   

11.4. PUSES tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī neizpilde rodas 

nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus PUSES nevarēja paredzēt vai 

novērst.  

11.5. Par ārkārtas un nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti gadījumi, ja 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nespēj nodrošināt Pakalpojumus KLIENTAM šādos 

gadījumos:  

11.5.1. neatbilstošs ceļa seguma stāvoklis, pa kuru PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA 

autotransportam nav iespējams pārvietoties;  

11.5.2. ļoti zema gaisa temperatūra (zem -30oC), kas būtiski apgrūtina transporta kustību 

vai darba apstākļus; 

11.5.3. uz laiku slēgti piebraucamie ceļi (lieguma, bīstamības vai remontdarbu 

veikšanas dēļ).  

11.6. Puses informē viena otru, kā arī Alūksnes novada pašvaldību par nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanos ne vēlāk kā 24 stundu laikā. Šādā gadījumā PAKALPOJUMA 

SNIEDZĒJS informē KLIENTU par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos un 

iespējami tuvāko Pakalpojumu sniegšanas laiku šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

11.7. SA konteiners KLIENTAM tiek nodots pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, par nodošanas 

veidu un laiku PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS paziņo KLIENTAM Līgumā noteiktā 

kārtībā. Ja KLIENTS līdz ……………………………………nav saņēmis konteineru, tad 

tam par to ir jāpaziņo PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM, pretējā gadījumā tiks uzskatīts, 

ka KLIENTS SA konteineru ir saņēmis. 

11.8. Pēc SA konteinera saņemšanas KLIENTAM ir pienākums uz uzlīmes ar melnu 

ūdensizturīgu marķieri skaidri un saprotami bez labojumiem un svītrojumiem uzrakstīt 

īpašuma adresi, un visā Līguma darbības laikā nodrošināt, ka uzrakstītā adrese ir redzama. 

Pretējā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs neiztukšot SA konteineru. 

11.9. Ar šī Līguma parakstīšanu spēku zaudē jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai mutiskas 

vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu. 

11.10. Līgums sastādīts latviešu valodā uz …. (………………..) lapām, 2 (divos) eksemplāros, 

kuri atrodas pa vienam eksemplāram pie katras no pusēm. 

Pielikumā: Pakalpojuma sniedzēja izvešanas grafiks tiek pievienots līgumam pēc tā 

izstrādāšanas. 

12. PUŠU PARAKSTI 

 


