Līgums Nr. OM-1__/_____
par šķiroto atkritumu izvešanu un konteineru apkalpošanu
Rēzeknē

201__.gada __. _______

SIA „ALAAS”, reģ. Nr. 42403013918, adrese „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes
novads, LV-4633, (turpmāk tekstā - Izpildītājs), ________________________ personā, kas rīkojas uz
__________________________ pamata, no vienas puses, un
_______________________, reģ .nr. ___________________, adrese: _____________________, LV-____,
(turpmāk tekstā – Pasūtītājs) _____________________________ personā, kas darbojas uz statūtu pamata,
no otras puses (turpmāk tekstā – Puses), noslēdza sekojošu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs, izmantojot sev piederošās (lietošanā nodotās) telpas vai izmantojot Izpildītāja konteinerus,
kuri tiek nodoti Pasūtītājam nomā, uzkrāj tīru papīra, kartona, polietilēna taru, PET taru, (turpmāk
tekstā – šķirotie atkritumi). Konteineru vērtības ir uzrādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.
1.2. Pasūtītāja konteineru vērtība ir – 240 l – 49,80 Eur; 770 l – 253,27 Eur; 1100 l – 355,72 Eur; 7 m31394,41 Eur.
1.3. Puses vienojas, ka ar šķiroto atkritumu iekraušanas brīdi tie kļūst par Izpildītāja īpašumu.
2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība
2.1. Pasūtītājs, savācot šķirotos atkritumus, apņemas:
2.1.1. Izjaukt kartona kastes transportēšanai.
2.1.2. Polietilēna un kartona, taru salikt transportēšanai konteineros vai sev piederošās noliktavas telpās.
2.1.3. Nepieļaut sadzīves atkritumu esamību šķirotajos atkritumos.
2.2. Pasūtītāja pienākums ir uzturēt kārtībā pievedceļus, nodrošināt speciālo atkritumu savākšanas mašīnu
netraucētu piebraukšanu izvešanas laikā.
2.3. Kustības slēgšanas gadījumā Pasūtītāja norādītajai vietai, nekavējoties paziņot Izpildītājam par
izvešanas pārtraukšanas termiņu vai arī norādīt transporta kustības rezerves maršrutu.
2.4. Nepieļaut atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru laukumos. Ja konteineri tiek bojāti, tos
nepareizi ekspluatējot, tiek sastādīts akts, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Bojāto konteineru remonts un
nomaiņa notiek uz Pasūtītāja rēķina.
2.5. Konteineru pazušanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā jauna konteinera vērtību saskaņā ar 1.1.punktu.
2.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja izziņu par savāktajiem šķiroto atkritumu apjomiem - m3.
2.7. Ja izvešanas periodiskums ir c pieprasījuma, Pasūtītājam šķiroto atkritumu izvešana jāpiesaka darba
dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 pa tālruni 64607673, 20211337.
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas izvest šķirotos atkritumus no Pasūtītāja norādītajām atkritumu savākšanas vietām:
Nr.p.
Kont.tilp.
Kont.
Izvešanas
Konteinera
Izvešanas adrese
k.
m3
skaits
periodiskums
noma

3.2. Izpildītājs apņemas izvest Pasūtītāja šķirotos atkritumus pēc šī līguma 3.1.punktā noteiktā grafika.
3.3. Ja Pasūtītājs neizpilda šī līguma prasības, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt šķiroto atkritumu izvešanu,
informējot par to Pasūtītāju.
3.4. Ja konstatē, ka šķirotie atkritumi nav savākti atbilstoši šī līguma 2.1.punktam, Izpildītājam ir tiesības
šos šķirotos atkritumus neizvest, sastādot par to aktu, ko paraksta abas puses. Šis akts ir par pamatu
rēķina izrakstīšanai, pamatojoties uz 4.6.punktu.
3.5. Izpildītājam ir pienākums uzskaitīt no Pasūtītāja izvesto šķiroto atkritumu apjomu – m3 un izsniegt
izziņu Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
4. Maksāšanas kārtība un termiņi
4.1. Izpildītājs veic šķiroto atkritumu izvešanu no šajā līgumā 3.1.punktā minētās(-ajām) adreses(-ēm) bez
maksas.
4.2. Pasūtītājs konteineru nomas maksu veic saskaņā ar Izpildītāja cenrādi un piestādīto rēķinu.

4.3. Pasūtītājs maksu, ja tāda ir tikusi piestādīta, par šķiroto atkritumu izvešanu veic, pamatojoties uz
Izpildītāja piestādītajiem rēķiniem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15.datumam, pārskaitot rēķinā
norādīto summu uz Izpildītāja norādītu kontu kredītiestādē. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav saņēmis
Pasūtītāja rēķinu līdz nākamā mēneša 15.datumam, Pasūtītājam ir pienākums par to rakstveidā informēt
Izpildītāju.
4.4. Ja Pasūtītājs kavē Izpildītāja rēķinu apmaksu:
4.4.1. Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % no laikā nenomaksātā rēķina summas par
katru nokavēto dienu;
4.4.2. Izpildītājam ir tiesības pārtraukt šķiroto atkritumu izvešanu, iepriekš par to informējot Pasūtītāju.
Izpildītājs atsāk pakalpojuma sniegšanu pēc parādsaistību nokārtošanas.
4.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt maksas par šķiroto atkritumu izvešanu apmēru, par izmaiņām
rakstiski informējot Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms no jauna noteiktās maksas spēkā stāšanās
brīža. Pasūtītājs neapmaksā rēķinu par cenu starpību, ja par to nav ticis informēts 4.4.punktā norādītajā
kārtībā. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepiekrīt maksas paaugstināšanai, tā pienākums ir rakstveidā par to
paziņot Izpildītājam vismaz 7 dienas pirms datuma, kad spēkā bija jāstājas paaugstinātajai maksai un
šādā gadījumā līgums zaudē spēku ar dienu, kad spēkā bija jāstājas paaugstinātajai maksai.
4.6. Gadījumā, ja šķiroto atkritumu izvešanai ir noteikts grafiks, Pasūtītājam ir pienākums vismaz 1 darba
dienu pirms paredzētās šķiroto atkritumu izvešanas informēt Izpildītāju, ja šķiroto atkritumu izvešana
nav nepieciešama. Gadījumā, ja Izpildītājs, veicot šķiroto atkritumu savākšanu, konstatē, ka Pasūtīja
norādītajā šķiroto atkritumu savākšanas vietā nav šķiroto atkritumu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam
līgumsodu EUR 17,22 par katru šādu pārkāpumu.
4.7. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka šķirotajiem atkritumiem ir citu atkritumu piemaisījumi, piemēram,
sadzīves atkritumi vai tamlīdzīgi, par šo atkritumu savākšanu Pasūtītājs maksā atlīdzību tādā apmērā,
kāda attiecīgās pašvaldības teritorijā tiek piemērota par sadzīves atkritumu savākšanu.
4.8. No Pasūtītāja veiktajiem maksājumiem vispirms tiek segti aprēķinātie līgumsodi (ja tādi tikuši
aprēķināti), atlikusī summa tiek ieskaitīta pamatparāda segšanai.
4.9. Puses vienojas, ka Izpildītājs Pasūtītājam paredzētos rēķinus sastāda elektroniski un nosūta uz
Pasūtītāja norādītu e-pasta adresi. Izpildītāja sagatavotais rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja
tas satur turpmāk noradītu frāzi: „Šis rēķins ir sagatavots elektroniski” un papildus autorizācijai tiek
norādīta sekojoša informācija – rēķina izrakstīšanas datums, rēķina numurs, rēķinā norādītā summa un
līguma numurs. Gadījumā, ja Pasūtītājs papildus elektroniski nosūtītajam rēķinam vēlas saņemt arī
rēķinu papīra formātā, tas sedz pasta pakalpojumu izmaksas.
5. Līguma grozīšana un izbeigšana
5.1. Jebkuras izmaiņas un papildinājumi šim līgumam tiek noformēti rakstiskā veidā, Pusēm savstarpēji
vienojoties.
5.2. Līgumslēdzējpusei ir tiesības lauzt līgumu vienpusēji par to rakstiski informējot otru pusi 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
6. Līguma darbības laiks
6.1. Līgums noslēgts no tā parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
7. Nobeiguma noteikumi
7.1. Strīdi, neatrunāti jautājumi, kas izriet no šī līguma, risināmi pušu savstarpējās vienošanās ceļā atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja savstarpēja vienošanās netiek panākta, strīdīgais jautājums
risināms Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā.
7.2. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie katras līgumslēdzējpuses.
8. Līgumslēdzējpušu juridiskās adreses
Izpildītajs
Pasūtītājs:
SIA „ALAAS”
________________________
Reģ. Nr.42403013918
Reģ. Nr. _____________________
Križevņiki 2, Križevņiki,
___________________, LV-______
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
Banka _____________________
A/S Swedbank, Rēzeknes filiāle
Konts ____________________
LV55HABA0551034559157
Tālr. ______________________
A/S SEB banka, Rāznas filiāle
LV56UNLA0050019849244
________________________
___________________

