
 

Līgums Nr. __________ 
Par cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanu 

Individuālā daļa 

___________                                                          201__.gada ___.______ 

 

Vārds, uzvārds __________________________ 

Personas kods:  ___________________________ 

Adrese: 

Pilsēta/pagasts: _______________________ 

Iela/mājas nosaukums, dzīvokļa Nr: ________________ 

Pasta indekss LV –_________,   tālrunis:__________________ 

 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses un 

SIA „ALAAS”, reģistrācijas Nr. 42403013918, adrese „Križevniki 2”, Križevņiki Ozolaines pagasts Rēzeknes novads LV-

4633, (turpmāk tekstā – Izpildītājs_____________________________ personā, kura rīkojas uz  

___________________________  pamata, no otras puses noslēdz sekojoša satura līgumu:  

1. Līguma juridiskais pamats. 

1.1. Puses, parakstot šo līgumu, apliecina, ka tām ir saistoši LR normatīvie akti, pašvaldībās pieņemtie saistošie noteikumi un 

pašvaldību lēmumi, kuri ir spēkā vai tiks pieņemti šā līguma darbības laikā.  

2. Līguma priekšmets. 

2.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā un Izpildītājs apņemas Pasūtītāja radīto cieto sadzīves atkritumu (turpmāk tekstā - CSA) 

apsaimniekošanu, t.i., CSA savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārkraušanu, pārvadāšanu, apstrādi, apglabāšanu, u.c., 

atbilstoši vides aizsardzības normatīvajām prasībām (turpmāk – Pasūtījums). CSA pēc to nodošanas izpildītājam kļūst par 

izpildītāja īpašumu Pasūtītājs apņemas  uzkrāt CSA atkritumiem paredzētos konteineros.   

2.2. Konteineru uzstādīšanas adrese: : ________________________ 

2.3. Konteinera tilpums: 

                         240 l                               770 l            cits    
  
                                             (vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.4. Konteineru skaits:     1 gb        2 gb    (Norādiet skaitu) _________ 

 
(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.5. Konteinera izvešanas biežums: 

   1 reizi mēnesī     2 reizes mēnesī       1 reizi nedēļā   

 

    cits  ______________________________________________ 

  (Lūdzu, uzrakstiet, piemēram: 1 reizi 2 mēnešos u.c.) 
(vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.6. Konteinera īpašnieks: 

 Pasūtītājs  Izpildītājs 

 
                                                                                      (vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.7. Rēķina izrakstīšanas periods: 

 Mēnesis  Ceturksnis   Pusgads 
                                                                                        (vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.8. Rēķina apmaksas veids:  

 Priekšapmaksa                           Pēcapmaksa 
 

                                                                                            (vajadzīgo atzīmēt ar X) 

2.9. Rēķina nosūtīšanas veids: 

              Pa pastu:  ___________________________________ 
                                                  (uzrādiet pilnu adresi, ja atšķiras no faktiskās) 
 Pa e-pastu:  __________________________ 
                                                      (uzrādiet e-pasta adresi) 

 

3. Līgums sastāv no Līguma individuālās daļas un Līguma vispārējās daļas, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

4. Parakstot šo līgumu Pasūtītājs apliecina, ka ir skaidri un izprotami „Līguma vispārējās daļas” nosacījumi. 

5. Līgumslēdzēju paraksti. 

 

Pasūtītājs 

_______________________ 

 

Izpildītājs 
SIA „ALAAS” 

Reģ.Nr.42403013918 

Križevņiki 2, Križevņiki,  

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle  

LV55HABA0551034559157  

A/S SEB banka, Rāznas filiāle  

LV56UNLA0050019849244  

Telefons -64607673,20211337, fax.-64607645, sia.alaas@inbox.lv 
___________________ 

 (paraksts) 

 

______________________  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

   

   

 

 



 
Līguma vispārējā daļa 

1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 

1.1. Nodrošināt CSA uzkrāšanu standarta konteineros, kas nodoti 

lietošanā Pasūtītājam vai ir Pasūtītāja īpašumā. 

1.2. Konteinerus novietot speciālos konteineru laukumos vai 

atbilstošās vietās, to novietojumu saskaņojot ar Izpildītāju. 

1.3. Pasūtītājam atkritumu izvešanas dienās jānodrošina Izpildītāja 

autotransportam netraucētu piebraukšanu konteineriem.  

1.4. 770 l vai cita liela izmēra konteinera pārvietošanu atļauts veikt, 

saskaņojot ar Izpildītāju, bet 240 l plastmasas konteiners CSA 

savākšanas dienā jānovieto brīvi pieejamā vietā. 

1.5. Konteineros aizliegts izbērt: 

1.5.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi, 

1.5.2. akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus, 

1.5.3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku zarus, 

1.5.4. lielgabarīta atkritumus, 

1.5.5. šķidros atkritumus, 

1.5.6. medicīniska un veterināra rakstura atkritumus, 

1.5.7. sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus, toksiskas 

vielas, 

1.5.8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas, 

1.5.9. u.c. atkritumus, kuri tiek klasificēti kā bīstami atkritumi, 

1.5.10. no 1.5.1. apakšpunktā līdz 1.5.4. apakšpunktā minēto 

atkritumu savākšanu Izpildītājs veic vienojoties ar 

Pasūtītāju. 

1.6. Nepieļaut CSA blietēšanu konteineros. 

1.7. Nepieļaut Izpildītājam piederoša konteinera pazušanu, bojāšanu 

un izmantošanu citiem mērķiem. 

1.8. Atkritumu svars, kurš tiek ievietots 240 l konteinerā, nedrīkst 

pārsniegt 60 kg, 770 l konteinerā – 250 kg. 

1.9. Nepieļaut atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru 

laukumos. 

1.10 Pasūtītājam ir tiesības un pienākums pieprasīt mainīt atkritumu 

izvešanas konteineru skaitu un atkritumu izvešanas grafiku, ņemot 

vērā faktisko atkritumu daudzumu, nosūtot Izpildītājam rakstisku 

pieteikumu uz faksu 64607645, pieteikt izmaiņas zvanot pa tālruni: 

64607673 vai sūtot iesniegumu pa pastu. 

1.11. Ja Pasūtītājs vēlas mainīt kādu no Pakalpojuma izpildes 

aspektiem (piemēram, atkritumu apjomu, adresi, savākšanas grafiku, 

tvertnes un citus), kuri var ietekmēt Izpildītāja darbību, tad Pasūtītājs 

iesniedz Izpildītājam rakstisku pieteikumu līdz tekošā mēneša 20. 

datumam. Pamatojoties uz šo pieteikumu, Izpildītājs sniedz atbildi 

par iespēju nodrošināt attiecīgas izmaiņas CSA izvešanā un veic 

korekcijas Līguma Individuālā daļā ar nākošo kalendāro mēnesi.  

1.12. Gadījumā, ja Pakalpojuma izpildes vieta atrodas industriālās 

teritorijās, noliktavās, ārpus pilsētām un citās vietās, kur zīmju, ielu 

nosaukumu un citu norādītāju trūkuma dēļ varētu būt apgrūtināta šīs 

vietas atrašana, pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs apņemas 

nodrošināt paskaidrojumus, norādījumus kartē, un teritorijas plānu, 

kas ļautu Izpildītājam identificēt Pakalpojuma veikšanas vietu. 

2. Izpildītāja tiesības un pienākumi. 

2.1. Izvest CSA no konteineriem, kuri nodoti lietošanā Pasūtītājam 

vai ir Pasūtītāja īpašumā, ar periodiskumu, kāds norādīts līguma 

individuālajā daļā un atkritumu izvešanas grafikā. 

2.2. Izpildītājam ir tiesības neveikt CSA izvešanu, ja Izpildītājs 

novērtē, ka ceļa seguma stāvoklis ir neatbilstošs tā autotransportam 

(kailledus, atkala un tamlīdzīgi) un var radīt risku Pasūtītāja un 

Izpildītāja īpašumam. Jebkurā gadījumā Izpildītājs dara visu 

iespējamo, lai tomēr sniegtu Pakalpojumu Pasūtītājam un iespēju 

robežās brīdina Pasūtītāju par iespējamo Pakalpojumu nesniegšanu 

laikā. Šajā gadījumā Izpildītājs neuzņemas atbildību par līguma 

saistību neizpildi. 

2.3. Uz sava rēķina veikt konteineru novietošanas laukuma un tā 

apkārtnes satīrīšanu, ja piesārņojums radies Izpildītāja vainas dēļ. 

2.4. Savlaicīgi veikt konteineru remontu un to nomaiņu, ja konteineru 

bojājumi radušies Izpildītāja vainas dēļ un Pasūtītājs pilda šī līguma 

saistības. 

2.5. Ja Pasūtītājs neizpilda Līguma  3.2.punktu un/vai pārkāpj šī līgu-

ma 1.5.; 1.6.; 1.7.; 1.8.; 1.9. punktu prasības, Izpildītājam ir tiesības 

pārtraukt CSA izvešanu, rakstiski informējot Pasūtītāju. Visus nepie-

ciešamos darbus CSA izvešanas atjaunošanai finansē Pasūtītājs. 

2.6. Izpildītājam ir tiesības mainīt CSA izvešanas dienu, par to 

rakstiski paziņojot Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš 

2.7. Izpildītājam ir pienākums veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas 1 

(viena) kalendārā mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. 

2.8. Gadījumā, ja Izpildītājam notiek tehniska rakstura problēmas vai 

kādi citi pamatotie šķērsli (piem., mašīnas bojājums, avārija, 

neparedzēts darba spēka trūkums u.c.), kas traucē veikt Pakalpojumu  

saskaņā ar grafiku vai saskaņotajā termiņā, vienu reizi katra 

pasūtījuma ietvaros Izpildītājs drīkst pārnest pakalpojumu uz nākamo 

savākšanas dienu (saskaņā ar savākšanas grafiku), vai kādu citu 

dienu, par kuru vienojas ar Pasūtītāju un Puses neuzskatīs to par 

Izpildītāja saistību neizpildi. Savākšanas diena ir pilna kalendārā 

diena.  

2.9. Izpildītājam ir tiesības bez saskaņošanas ar Pasūtītāju sniegt 

informāciju par Pakalpojumiem pilnvarotām valsts un pašvaldības 

institūcijām. 

3. Maksāšanas kārtība un termiņi. 

3.1. Maksa par atkritumu izvešanu tiek noteikta šādā kārtībā: 

konteineru skaits reizināts ar konteineru tilpumu, reizināts ar 

atkritumu izvešanas reizēm, reizināts ar tarifu par 1 m³, ko apstiprina  

pašvaldība, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un 

pievienotās vērtības nodoklis. Pakalpojuma cenu lapa tiek pievienota 

līgumam.  

3.2. Pasūtītājs maksu par CSA izvešanu veic pārskaitot summu, kura 

uzrādīta rēķinā līdz mēneša 25.datumam. Rēķins  tiek sagatavots un 

izsūtīts Pasūtītājam līdz mēneša 10.datumam. 

3.3. Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Izpildītāju 3.2. punktā minētajos 

termiņos, saskaņā ar Izpildītāja piestādītiem rēķiniem: 

3.3.1. Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5 (nulle komats pieci) % no 

laikā nenomaksātā rēķina summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma 

summas. 

3.3.2. Izpildītājam ir tiesības pārtraukt CSA izvešanu, 1 (vienu) 

mēnesi iepriekš rakstiski iepriekš par to informējot Pasū-

tītāju. Izpildītājam ir tiesības atjaunot CSA izvešanu pēc 

parādsaistību nokārtošanas. 

3.4. Mainoties cenām, Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par 

jauno cenu 1 (viena) mēneša laikā pirms cenas izmaiņas, nosūtot 

informāciju pa pastu vai e-pastu, ietverot informāciju kārtējā rēķinā 

un arī ievietojot attiecīgu sludinājumu vietējā reģionālajā laikrakstā. 

3.5. Pasūtītājam rēķins tiek sagatavots elektroniski un nosūtīts uz 

norādīto pasta vai e-pasta adresi. Rēķinā tiek norādīta atzīme: 

„Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. Ja rēķins 

tiek sūtīts ar pasta starpniecību, tad Pasūtītājs veic pasta izdevumu 

apmaksu. 

3.6. Ar pasta starpniecību izsūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 3 

(trīs) dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas datuma, bet e-pasts uzskatāms 

par saņemtu tajā pašā dienā, ja tas nosūtīts darba dienas laikā no 

plkst. 08.00 līdz 17.00. 

3.7. Gadījumā, ja atkritumu konteiners ir Izpildītāja īpašumā, 

Pasūtītājs pieņem nomā konteineru un papildus maksai par CSA 

izvešanu Pasūtītājs maksā nomas maksu par atkritumu konteineru 

nomu saskaņā ar cenu lapu, kas ir pievienota līgumam.   

4. Nepārvaramie apstākļi. 

4.1. Izpildītājs tiek atbrīvots no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, 

ja šīs saistības nav iespējams izpildīt nepārvaramu apstākļu ietekmes 

rezultātā, kurus Izpildītājs nevarēja paredzēt vai novērst. Šajos 

gadījumos Izpildītājam nekavējoši ir jāinformē Pasūtītājs par 

nepārvaramu apstākļu iestāšanos. 

5. Līguma grozīšana un izbeigšana. 

5.1. Līgumu izbeidz Pusēm savstarpēji vienojoties. 

5.2. Līgumslēdzējpusei ir tiesības lauzt līgumu vienpusēji, informējot 

par līguma laušanu otru Pusi 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

5.3.  Jebkuri līguma grozījumi iegūst spēku, ja tie ir veikti rakstiski 

un abu Līgumslēdzējpušu parakstīti, un tie kļūst par līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

5.4. Līgums paliek spēkā un tā noteikumi un saistības ir saistošas 

Izpildītāja saistību pārņēmējiem. Saskaņā ar LR Civillikums 

705.pantu saistības, kas izriet no līguma ir saistošas Pasūtīja saistību 

pārņēmējiem. 

6. Līguma darbības laiks. 

6.1. Līgums ir spēkā, kad to paraksta abas puses un ir spēkā līdz 

termiņam, kāds ir uzrādīts līgumā starp SIA „ALAAS” un 

___________________ pašvaldību. 

7. Strīdu izskatīšana. 

7.1.  Līgumslēdzēju puses darīs visu, lai pārrunu ceļā atrisinātu 

strīdīgos jautājumus, kas saistīti ar šī līguma izpildi un nosacījumiem. 

7.2.  Strīdu gadījumā lieta tiek izšķirta Latvijas Republikas 

likumdošanā paredzētajā kārtībā.



 
    Pielikums nr. 1              

201__. gada __.___________ 

                                                                                                                                                                    Līgums Nr. _________ 

 

Akts 

Par cieto sadzīves atkritumu (CSA) uzkrāšanas konteinera(u) nodošanu lietošanā 

 
Vārds, uzvārds: _________________________ 

Personas kods:  __________________________ 

Adrese: 

Pilsēta/pagasts: ____________________ 

Iela/mājas nosaukums, dzīvokļa Nr: ______________________ 

Pasta indekss LV –_____________,   tālrunis: _________________ 

 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses un 

no vienas puses un SIA „ALAAS”, reģistrācijas Nr. 42403013918, adrese „Križevniki 2”, Križevņiki Ozolaines pagasts 

Rēzeknes novads LV-4633, (turpmāk tekstā – Izpildītājs) __________________ personā, kura rīkojas uz 

_______________________  pamata, no otras puses paraksta aktu par sekojošo:  

 
1. Izpildītājs nodod nomā un Pasūtītājs pieņem nomā cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas konteineru(-us) (turpmāk – Konteiners): 

Adrese Tilpums m³ Skaits gab. Inventāra Nr. Tehniskais stāvoklis 

     

     

     

 

2. Konteinera ar tilpumu 0,24  m³ vērtība ir EUR 60,26 (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21%);  

3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam Konteineru  cieto sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšanas līgumā  noteiktajā vietā 

un termiņā. 

4. Pasūtītājs nodod atpakaļ Izpildītājam Konteineru 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma termiņa beigām ar pieņemšanas – 

nodošanas aktu.   

5. Ja Pasūtītājs neveic Konteinera nodošanu akta 4. punktā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs veic Konteinera pilnas maksas 

apmaksu Izpildītājam.  

6. Pasūtītājs nav tiesīgs Konteineru atsavināt, apgrūtināt ar lietu tiesībām vai pakļaut jebkāda veida saistībām. 

7. Parakstot aktu, Pasūtītājs apliecina, ka ir informēts par Konteinera lietošanas noteikumiem, kas ir noteikti Līguma Vispārīgās 

daļas 1.5.; 1.6.; 1.8.; 1.9. punktos.  

8. Ja Konteinera nomas laikā ir bojāts, iet bojā, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Pasūtītājs nevar Konteineru atdod 

Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ, tad Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar pieņemšanas - 

nodošanas aktā norādīto Konteinera vērtību un Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs nedrīkst veikt Konteinera remontu bez Izpildītāja 

piekrišanas, un ir materiāli atbildīgs par nekvalificēti izdarīta remonta bojājumiem un to novēršanu. Zaudējumu apmēru nosaka 

Izpildītāja speciālisti.  

9. Pasūtītājs maksā Izpildītājam nomas maksu par Konteinera nomu saskaņā ar rēķinu kopā ar maksu par CSA izvešanu. 

10. Akts ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā divos eksemplāros katrai Līgumslēdzējpusei pa vienam. 

 

 

 

Pasūtītājs 

 

Izpildītājs 

 

___________________ 

SIA „ALAAS” 

Reģ.Nr.42403013918 

Križevņiki 2, Križevņiki,  

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, 

A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle  

LV55HABA0551034559157  

A/S SEB banka, Rāznas filiāle  

LV56UNLA0050019849244  

Telefons -64607673,20211337  

fax.-64607645,  

e-pasts: sia.alaas@inbox.lv  

 

______________________  
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