
 

 

Līgums Nr. K-1__/__ 

par atkritumu izvešanas pakalpojuma sniegšanu izmantojot  

lielgabarīta (būvgružu) konteinerus 
 

Rēzeknē                        201__. gada __._______ 

 

SIA „ALAAS”, vienotais reģistrācijas numurs 42403013918, adrese: ”Križevniki 2”, 

Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, kuru pārstāv ________________________, 

kas darbojas uz _______________ pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no vienas puses, un 

___________________, vienotais reģistrācijas numurs _______________, adrese – _________, 

________________________________, LV-_______, ______________________________ personā, 

kas darbojas uz _______________ pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā un 

atsevišķi sauktas Puses, no brīvas gribas, bez spaidiem, maldiem un viltus noslēdz līgumu par sekojošo: 

 

1. Pakalpojuma sniegšanas kārtība 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas atkritumu savākšanu, izvešanu un transportēšanu līdz 

noglabāšanas vai šķirošanas vietai atbilstoši Latvijas likumdošanai un vides aizsardzības prasībām, 

izmantojot lielgabarīta 7 m³ konteineru(s) (turpmāk tekstā - Pakalpojums). Atkritumi pēc to nodošanas 

Izpildītājam kļūst par Izpildītāja īpašumu. 

1.2. Pakalpojums tiek veikts pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kuru Izpildītājs pieņem uz e-pastu vai faksu. 

Pieteikumu pieņemšana pa telefonu notiek Izpildītāja darba laikā, izmantojot citus sakaru līdzekļus - 

visu diennakti. Pušu kontaktinformācija ir uzrādīta šī līguma pušu rekvizītos. 

1.3. Pēc pieteikuma saņemšanas Izpildītājs vienas darba dienas laikā informē Pasūtītāju par 

Pakalpojumu sniegšanas laiku. Pēc laika saskaņošanas, pieteikums tiek pieņemts izpildei.  

1.4. Izpildot Pakalpojumu, Izpildītājs noformē darbu pieņemšanu – nodošanas aktu par sniegtā 

Pakalpojuma apjomu, tam tiek pievienots svēršanas akts par nodoto atkritumu apjomu un, ja ir 

nepieciešams, sastāda aktu par apstākļiem, kas neatļauj vai ierobežo Pakalpojuma sniegšanu, konteineru 

bojājumiem un citiem aspektiem, kas skar šī līguma izpildi.  

1.5. Atkritumu apjoms nedrīkst pārsniegt konteinera(u) tilpumu. Izpildītājs vienā izvešanas reizē 

neizved atkritumus, kuri pārsniedz konteinera(u) apjomu.  

1.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs neievēro šī līguma 1.5. punktu, tad Izpildītājs sastāda attiecīgo aktu un 

izkrauj konteineru Pasūtītāja teritorijā. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāapmaksā Izpildītāja izmaksas, 

kas saistītas ar konteinera izkraušanas darbiem.  

1.7. Noslēdzot līgumu, Pasūtītājs apņemas ievērot Konteinera lietošanas noteikumus un uzņemas 

atbildību par to neievērošanu.  

1.8. Konteinera nomas maksa un vērtība ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja pakalpojumu cenrādi un ir 

uzrādīta līguma pielikumā.  

1.9. Konteinera bojājuma gadījumā, kas noticis Pasūtītāja darbības vai bezdarbības dēļ un tas nav saistīts 

ar konteinera dabisku novecošanos vai iekšējo defektu, kā arī konteinera pazušanas gadījumā, Pasūtītājs 

apņemas apmaksāt pilnu konteinera vērtību saskaņā ar konteinera vērtību, kas uzrādīta līguma 

4.2.punktā. 

 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Izpildītājs izraksta rēķinu Pasūtītājam par izpildīto Pakalpojumu vai iepriekšējā mēnesī 

sniegtajiem Pakalpojumiem. Rēķins tiek izstādīts, pamatojoties uz savākto un izvesto atkritumu apjomu, 

transportēšanas izmaksas saskaņā ar cenām, kas uzradītas šī līguma pielikumā nr. 1.  

2.2.Gadījumā, ja tiek nomāts konteiners(i), papildus rēķinā tiek iekļauta konteinera nomas maksa, 

saskaņā ar Izpildītāja pakalpojuma cenām (Pielikums Nr. 1).  

2.3.Papildus rēķinā Izpildītājs iekļauj izdevumus par transportlīdzekļu iebraukšanu stāvvietā un citām 

personām piederošās teritorijās, u.tml. gadījumos, kad tas ir nepieciešams Pakalpojuma veikšanai.  

2.4. Līguma summu Pasūtītājs samaksā 15 (piecu) dienu laikā no Izpildītāja sastādītā rēķina 

izrakstīšanas dienas, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta 

diena, kad Pasūtītājs naudu ir pārskaitījis no sava bankas konta. 



 

 

2.5. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.6. Ja Pasūtītājs kavē Līguma summas samaksu šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs 

aprēķināt un iekasēt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. 

2.7. Ja Pasūtītājs atsauc Pakalpojuma izpildi pēc tam, kad Izpildītājs ir uzsācis Pasūtītāja pieteikuma  

izpildi, tad Pasūtītājam jāsedz Izpildītāja izdevumus un līgumsods EUR 142,29 (viens simts lati) apmērā 

par katru gadījumu. 

2.8. Ja Izpildītājs neizpilda Pasūtījuma izpildes noteikumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt 

no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Pasūtījuma summas par katru 

nokavēto dienu. Katrs līguma pārkāpuma gadījums tiek vērtēts individuāli. 

 

3. Pušu pienākumi un atbildība 

3.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

3.1.1.  sniegt Izpildītājam visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma izpildei; 

3.1.2.  pēc Pakalpojuma izpildes samaksāt Izpildītājam noteikto Līguma summu. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1.  konteineros neievietot: bīstamos atkritumus, elektroniku, elektrotehniku, riepas, 

sprāgstvielas un radioaktīvas vielas. Šādu atkritumu izvešanu Pasūtītājs var pasūtīt Izpildītājam 

pēc atsevišķas vienošanās; 

3.2.2.  savākšanas dienā nodrošināt Izpildītāja autotransporta netraucētu piebraukšanu 

konteinera atrašanās vietai.  

3.2.3.  norādīt vietu konteinera(u) novietošanai, nepieciešamības gadījumā saskaņojot 

izvietošanas vietu ar zemes īpašnieku. Bez saskaņošanas ar Izpildītāju nemainīt uzstādītā 

konteinera(u) atrašanās vietu. 

3.3. Izpildītājam ir pienākums: 

3.3.1.  organizēt Pakalpojuma izpildi; 

3.3.2.  veikt Pakalpojumu atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem 

aktiem; 

3.3.3.  autotransporta bojājuma gadījumā nekavējoties nodrošināt pakalpojuma izpildi ar citu 

autotransportu. 

3.4. Izpildītājs apņemas nepieciešamības gadījumā nodrošināt konteinera remontu vai nomaiņu, ja 

bojājumi ir radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

4. Konteinera(u) lietošanas noteikumi 

4.1. Pirms Pakalpojuma sniegšanas Izpildītājs nodod nomā un Pasūtītājs pieņem nomā lielgabarīta 

atkritumu uzkrāšanas konteineru(-us). 

4.2. Konteinera vērtība  - EUR 1583,41, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21%.                        

4.3. Izpildītājs nogādā (nodod) Pasūtītājam Konteineru lielgabarīta un būvgružu atkritumu izvešanas 

pakalpojumu sniegšanas pakalpojuma pieteikumā noteiktajā vietā un termiņā. 

4.4.  Pasūtītājs nodod atpakaļ Izpildītājam Konteineru pēc Pakalpojuma izpildes, pēc pieprasījuma par to 

veicot atzīmi Izpildītāja darba norīkojumā vai sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu.   

4.5.Ja Pasūtītājs neveic Konteinera nodošanu līguma 4.4.punktā noteiktajā laikā, tad Pasūtītājs veic 

Konteinera pilnas maksas apmaksu Izpildītājam.  

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

saistībām. 

4.7. Parakstot līgumu, Pasūtītājs apliecina, ka ir informēts par Konteinera lietošanas noteikumiem. 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 līgumā 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.  

 

5. Nobeiguma noteikumi 

5.1. Šis līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 



 

 

5.2. Puses ir tiesīgas lauzt šo līgumu, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš par to brīdinot 

Izpildītāju. 

5.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš par to brīdinot 

Pasūtītāju. 

5.5. Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas 

Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos 

par tālāku rīcību. 

5.6. Jebkuri šā līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja Puses par to ir vienojušās 

rakstveidā, sastādot par to atsevišķu vienošanos. 

5.7. Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm Līguma izpildes laikā, 

Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tad 

strīds tiek risināts LR tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 

5.8. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs – Pasūtītājam, otrs – 

Izpildītājam. 

 

 

6. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

IZPILDĪTĀJS  

SIA „ALAAS”  

Reģ.Nr.: 42403013918 

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, 

Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633 

Banka: A/S SWEDBANK; kods HABALV22 

Konta Nr.: LV55HABA0551034559157 

Telefons 64607673 

FAX 64606745 

e-pasts: sia.alaas@inbox.lv 

 

 

____________________  

 

 

PASŪTĪTĀJS 

__________________ 

reģ. Nr. ____________________ 

adrese – __________________________  

_________________________ 

Banka: _________________________ 

Konts __________________________ 

Tālrunis _________________ 

e-pasts: ____________________ 

 

 

 

______________________ 
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Pielikums nr. 1 

2014.gada __.__________ 

Līgumam Nr. K-14/__ 

 

PAKALPOJUMU CENAS 

 

Atkritumu apglabāšana 

 

Poligona tarifs 

EUR/t 

Dabas resursu 

nodoklis 

EUR/t 

 PVN 

21% 

EUR 

Kopā ar 

PVN 

EUR 

Kopā ar 

PVN 

LVL 

Būvniecības atkritumi 

tikai betons, ķieģeļi 7,04 21,34 5,96 34,34 

 

24,13 

Citi būvniecības atkritumi 18,43 21,34 8,35 48,12 33,82 

Azbesta atkritumi (šīferis) 18,43 35,57 11,34 65,34 45,92 

Citi atkritumu veidi, 

saskaņā ar A kategorijas 

atļauju 18,43 12 6,39 36,82 

 

 

25,88 

 

 
 

Konteinera veids 

Konteinera  

Noma diennaktī 

EUR 

ar PVN 

Transportēšanas 

izmaksas  

EUR/km  

ar PVN 

Būvniecības atkritumu 

savākšana ar 7m3 

konteineru 

0,88 

 

 

1,14 

 

 

 

 

Izpildītājs Pasūtītājs 

SIA „ALAAS” 

 

 

___________________  

___________________ 

 

 

____________________ 

 

 
 


