2020.gada __.____
LĪGUMS Nr. ________________
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā

1.

Līguma puses
1.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", Reģ. Nr. 40103032305(turpmāk tekstā arī
Izpildītājs):
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”, Reģ. Nr. 40103032305
Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas nov.,LV-2150
Mob.26112288, E-pasts: info@jumis.lv, www.jumis.lv

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
LV42RIKO0000083162978

1.2.PASŪTĪTĀJS
Personas kods vai
reģistrācijas numurs

Vārds, uzvārds vai Nosaukums
Pasta adrese
E-pasts

Tālr.

Banka

Bankas konta Nr.

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā šī līguma tekstā – Puses, bet atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
Līguma īpašie noteikumi:
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
tarifs:
Objekta adrese:
Konteinera tilpums:
Izvešanas biežums:
Deklarēto personu skaits (fiziskām
personām):
Rēķina saņemšanas veids:

EUR 16,38 par m³+PVN 21%, kopā EUR 19,82 par 1m³
 240 litri__gab.  660 litri __gab.  1100 litri __ gab.  Cits___
gab.
 1 reizi nedēļā;  1 reizi 2 nedēļās;  1 reizi 4 nedēļās  1 reizi 8
nedēļās  1 reizi 12 nedēļās

pa pastu* 

pa e-pastu 

*Ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinu pa pastu, tad Pasūtītājs maksā rēķina sagatavošanas un piegādes maksu pa pasta
izdevumiem neieskaitot PVN: 1,50 EUR apmērā, PVN21% 0.32EUR, kopā 1.82EUR, par katra rēķina, t.sk. koriģētā rēķina,
sagatavošanu un piegādi pa pastu. Pasūtītājs apliecina, ka piekrīt saņemt ar Līgumu saistīto informāciju, izmantojot Līgumā
norādītos saziņas līdzekļus.
2. Atkritumu izvešana
Pasūtītājam paredzētajā SA savākšanas dienā jānodrošina brīva piekļuve atkritumu konteineriem. SA konteineri no pagalma
jānovieto piebraucamā ceļa malā, kur tiem var brīvi piekļūt specializētais atkritumu savācējtransports. Prasības neievērošanas
gadījumā konteiners netiks iztukšots, bet samaksa tiks iekļauta rēķinā, saskaņā Līguma noteikumu 2.2.1.punktu. SA
savākšanas diena ir pilna kalendārā diena.
3. Par atkritumu papildu apjoma savākšanu
Jebkurš atkritumu apjoms, kas pārsniedz objektā esošā konteinera tilpumu (konteinera vāks nepieguļ konteinera pamatnei) ir
atkritumu papildu apjoms. Izpildītājs samaksu par papildus savākto SA daudzumu iekļauj ikmēneša rēķinā un Pasūtītājam ir
pienākums to apmaksāt, saskaņā ar Līguma noteikumu 4.9.punktu.
3.1. Jebkurš atkritumu apjoms, kas pārsniedz objektā esošā konteinera tilpumu (novietots blakus konteineram) ir atkritumu
papildu apjoms, kas konteineru tukšošanas dienā tiks savākts tikai, ja tiks ievietots priekšapmaksas marķētā 0,12m3 maisā,
ko var iegādāties pie Izpildītāja, vai atsevišķi saskaņojot un vienojoties ar Izpildītāju.
4. SA konteinerā aizliegts ievietot:
• zaļos dārza atkritumus – koku lapas, pļauta zāle, zari, bojāti augļu un dārzeņi utt.;
• lielgabarīta un būvniecības atkritumus – logi, durvis, flīzes, ķieģeļi, logu rāmji un stikli, dēļi utt.;
• un citus atkritumus, atbilstoši Līguma noteikumu 2.3.punktā noteiktajam.
Par augstākminēto atkritumu savākšanas iespējām, veidiem un cenām Pasūtītājs vienojas ar Izpildītāju atsevišķi, pēc Pasūtītāja
rakstveida pieprasījuma.
5. Klients, autorizējoties Apsaimniekotāja norādītā mājas lapā ar internetbankas starpniecību, piekrīt Līguma noteikumiem un
apliecina Līguma noslēgšanu.

Līguma noteikumi SA izvešanai
1. Līguma priekšmets
3. Izpildītāja pienākumi un atbildība
1.1. Pasūtītājs, izmantojot Izpildītāja konteinerus, kuru vērtība ir: 0,24m3_ 30.57EUR,
3.1. Izvest atkritumus no konteineriem, kuri nodoti lietošanā Pasūtītājam, ar periodiskumu,
PVN21% 6.42EUR, kopā 36.99EUR; 0,66m3_ 119.94EUR, PVN21% 25.19EUR, kopā 145.13
kas norādīts līgumā.
EUR; 1,1 m3_ 141.11EUR, PVN21% 29.63EUR, kopā 170.74 EUR, uzkrāj tajos nešķirotus
3.2. Izpildītāja pienākums ir veikt atkritumu izvešanu norādītajā datumā. Ja Izpildītājs
cietos sadzīves atkritumus (turpmāk tekstā –SA), kuri ar to savākšanas brīdi kļūst par
tehnisku iemeslu dēļ nespēj nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu norādītajā
Izpildītāja īpašumu.
datumā, Izpildītājs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu veic nākamajā dienā vai
1.2 Izpildītājs apņemas veikt atkritumu regulāru izvešanu no Pasūtītāja norādītajiem
nākamajā iespējamā reizē.
objektiem saskaņā ar atkritumu izvešanas grafiku, kurā norādīts izvešanas biežums un objekta
3.3. Uz sava rēķina veikt konteineru novietošanas laukuma un tās apkārtnes satīrīšanu, ja
adrese. Atkritumu izvešanas grafiks tiek nosūtīts Pasūtītājam atsevišķi ne vēlāk kā 1 (viena)
piegružojums radies Izpildītāja vainas dēļ.
mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas.
3.4. Savlaicīgi veikt konteineru remontu un to nomaiņu, ja konteineru bojājumi radušies
2. Pasūtītāja pienākumi un atbildība
Izpildītāja vainas dēļ un Pasūtītājs pilda šī līguma saistības.
2.1. Nodrošināt SA uzkrāšanu standarta konteineros, kas nodoti lietošanā Pasūtītājam.
3.5. Ja Pasūtītājs neizpilda šī līguma prasības, Izpildītājam ir tiesības pārtraukt SA izvešanu,
Pasūtītājs apņemas atkritumus, pirms ievietošanas SA konteineros, ievietot atkritumu maisos
informējot Pasūtītāju. Visus nepieciešamos darbus SA izvešanas atjaunošanai apmaksā
un šos maisus aizsiet, nodrošinot, ka SA konteineru vāks ir pilnībā un cieši aizvērts. Ja SA
Pasūtītājs.
paredzētajos konteineros tiek izmesti cita veida atkritumi, Izpildītājs savāc un izved tos
3.6. Izpildītājam ir tiesības mainīt grafikā paredzēto savākšanas dienu, par to rakstiski
vienlaikus ar SA konteinerā esošajiem SA uz šādiem nosacījumiem:
paziņojot Pasūtītājam vismaz 1 (vienu) nedēļu iepriekš.
2.1.1. Ja SA konteinerā atrodas lielgabarīta (krēsls, dīvāns, skapis u.tml.) un/vai zaļie
3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par konteineru bojājumiem to izvešanas laikā, un konteineru
atkritumi (koku zarus, lapas, augļus, dārzeņus u.tml.), un/vai būvniecības un būvju
remontu nekavējoši veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem. Šis punkts stājas spēkā, ja
nojaukšanas atkritumi (akmeņi, zeme, smilts, būvgruži u.tml.), riepas - ja minētie atkritumi
Pasūtītājs ir ievērojis 2.3., 2.4. un 2.8.punktus.
konteinerā pārsniedz 5%, proporcionāli faktiskajam cita veida atkritumu apjomam tiek
3.8. Izpildītājam 1 (viena) mēneša laikā (ja puses nevienojas citādi) pēc līguma abpusējas
piemērots tilpuma koeficients līdz 2 (divi), tilpums var tikt divkāršots atbilstoši faktiskajam
noslēgšanas, jāpiegādā Pasūtītājam konteiners(i), par ko tiek noformēts konteineru
cita veida atkritumu apjomam un Pasūtītāja izdevumiem, un Pasūtītājam tiek piemērota maksa
pieņemšanas – nodošanas akts.
par koriģēto tilpumu. Izpildītājs veic fotofiksācijas un nosūta tās Pasūtītājam kopā ar rēķinu.
4. Norēķinu kārtība un termiņi
2.1.2. Ja Pasūtītājs ir klāt pie SA konteineru tukšošanas brīdī un Izpildītājs konstatē SA
4.1. Pasūtītājs veic apmaksu par plānveida – regulāru SA izvešanu un citiem saņemtajiem
konteinerā 2.1.1. punktā minētos atkritumus, Izpildītājs informē Pasūtītāju par pārkāpumu un
pakalpojumiem atbilstoši Izpildītāja izrakstītajam rēķinam tajā noteiktajā samaksas termiņā.
ļauj Pasūtītājam uzreiz to novērst, nepiemērojot Līguma nosacījumu 2.1.1. punktā minēto
Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Pasūtītāju no pienākuma norēķināties ar Izpildītāju par
tilpuma koeficientu, ja Pasūtītājs pārkāpumu novērš pirms SA konteinera iztukšošanas
saņemtajiem pakalpojumiem šī līguma ietvaros. Ja klients līdz nākamā mēneša 20. datumam
procesa uzsākšanas.
pēc pakalpojuma saņemšanas nav iesniedzis rakstisku paziņojumu Izpildītājam, ka rēķins nav
2.2. Konteinerus novietot speciālos konteineru laukumos vai atbilstošās vietās, kur konteineru
saņemts, uzskatāms, ka klients ir saņēmis rēķinu.
novietnei tiek nodrošināts ciets pamats, konteineru novietojums jāsaskaņo ar Izpildītāju.
4.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu noteiktajā samaksas termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam
Konteineru pārvietošanu atļauts veikt, saskaņojot ar Izpildītāju.
nokavējuma procentus 0,5% apmērā no noteiktajā termiņā daļēji vai pilnīgi neapmaksātā
2.2.1. Pasūtītājam jānodrošina brīva piekļuve atkritumu konteineriem izvešanas dienā.
attiecīgā rēķina summas par katru nokavējuma dienu līdz attiecīgās maksājuma saistības
Prasības neievērošanas gadījumā konteiners netiks iztukšots, bet samaksa iekļauta rēķinā.
pilnīgai izpildei. Par samaksas dienu uzskatāma diena, kad Izpildītājs savā norēķinu kontā
2.3. Nepieļaut visa veida un tilpuma konteineros izbērt:
saņēmis attiecīgo maksājumu pilnā apmērā.
2.3.1.karstus pelnus, izdedžus;
4.3. Ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības, Izpildītājs ir
2.3.2. zemi, akmeņus, celtniecības atkritumus un būvgružus;
tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, t.sk., nodot tiesības uz
2.3.3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, dārza atkritumus – lapas, zarus, zāli, bojātus augļus
Pasūtītāja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Ja saistību
un dārzeņus;
neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs ir uzdevis trešajām personām veikt
2.3.4. lielgabarīta priekšmetus;
parāda atgūšanas darbības attiecībā pret Pasūtītāju, Pasūtītājam papildus parāda apmaksai ir
2.3.5. šķidros atkritumus;
pienākums segt piedziņas izmaksas. Puses vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus tieši no
2.3.6. medicīniska un veterināra rakstura atkritumus;
Pasūtītāja ir tiesīgas iekasēt un piedzīt atbilstīgās parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji
2.3.7. sprāgstošus un pašaizdegošos savienojumus, toksiskas vielas;
saskaņā ar savu cenrādi normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
2.3.8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas, riepas, šīferi;
4.4. Izpildītājam ir tiesības mainīt pakalpojumu cenas, rakstiskā veidā brīdinot Pasūtītāju 1
2.3.9. u.c. atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek klasificēti kā bīstami
(vienu) mēnesi iepriekš, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kas paredz, ka
atkritumi.
atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu (dabas resursu nodokļa likme, poligona
2.3.10. no 2.3.1.apakšpunktā līdz 2.3.4.apakšpunktā minētos atkritumus drīkst bērt tikai šim
tarifs) atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tarifa spēkā stāšanās dienu.
nolūkam paredzētajos konteineros, par kuru izvešanas kārtību, cenu un daudzumu Pasūtītājs
4.5. Par katra konteinera uzstādīšanu, maiņu, noņemšanu Pasūtītājs maksā transporta izmaksas:
vienojas ar Izpildītāju. Līgums paredz 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4.punktos minēto atkritumu
240l - 2,36 EUR, PVN21% 0.50EUR, kopā 2.86EUR; 660l - 1100l – 4.70 EUR, PVN21%
savākšanu bez konteineriem ar Izpildītāja iekraušanas tehniku, par cenu un daudzumu
0.99EUR, kopā 5.69EUR.
vienojoties abpusēji noslēgtā pakalpojuma saņemšanas apliecinājumā.
4.8. Ja Līguma darbības laikā mainās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, tad Izpildītājs
2.4. Nepieļaut SA blietēšanu konteineros. Izpildītājs nav atbildīgs par SA konteinera
izrakstot rēķinus piemēro faktisko spēkā esošo PVN likmi, šajā gadījumā netiek veikti atsevišķi
iztukšošanu pilnībā, ja SA konteinerā iesaluši atkritumi tā, ka SA konteineru nav iespējams
Līguma grozījumi un jaunā PVN likme ir piemērojama Pasūtītājam, tiklīdz tā stājas spēkā
iztukšot, to nesabojājot.
likumā noteiktā termiņā.
2.5. Nepieļaut konteinera pazušanu, bojāšanu un izmantošanu citiem mērķiem.
4.9. Atkritumu konteineros ievietotais SA apjoms ir identisks konteinera tilpumam, kad SA
2.6. Organizēt pievadceļu uzturēšanu tādā stāvoklī, lai specializētā atkritumu izvešanas
konteinera vāks ir cieši un pilnībā aizvērts. SA, kas ievietoti konteinerā virs konteinera malas
tehnika varētu piebraukt objektam, cik tas atkarīgs no Pasūtītāja un Pasūtītājs to var ietekmēt.
vai novietoti blakus konteineram, tiek uzskatīti par SA papildus apjomu, kuru SA savākšanas
2.7. Kustības slēgšanas gadījumā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pirms
brīdī konstatē Izpildītāja pārstāvis, veicot fotofiksāciju. Izpildītājs ir tiesīgs neņemt šādu SA
atkritumu izvešanas dienas, paziņot Izpildītājam par atkritumu izvešanas pārtraukšanas
papildus apjomu, ja vien tas nav ievietots speciālos marķētos 0.12m3 maisos, kurus var
termiņu vai arī norādīt transporta kustības rezerves maršrutu.
iegādāties pie Izpildītāja. Ja Izpildītājam nav iespējams iztukšot SA konteineri papildus apjoma
3
2.8. Atkritumu svars, kas tiek iesviests konkrētā konteinerī nedrīkst pārsniegt: 0,24m -45kg;
dēļ, kas nav ievietots iepriekšminētajā marķētajā maisā, neradot lieku piesārņojumu apkārtējai
3
3
0,66m -120 kg; 1,1m –200kg.
videi, Izpildītājs savāc SA papildus apjomu, kas uzkrauts virs konteinera malas, par kura
2.9. Konteineri atkritumu savākšanas dienā līdz plkst. 8 00 jānovieto brīvi pieejamā vietā, ne
savākšanu tiks piemērota papildu samaksa, pēc faktiskā apjoma, papildus apjomu aprēķinot
tālāk kā 5 metrus no ceļa viduslīnijas un bez sētām/vārtiem starp ielu un konteineru.
proporcionāli konteinera tilpumam. Izpildītājs nav atbildīgs par pārbirumu savākšanu,
2.10. Nodrošināt brīvu pieeju konteineriem, kas novietoti slēgtās teritorijās. Ja Pasūtītājs nevar
iztukšojot pārpildītu konteineru – tādu, kam vāks nepieguļ konteinera pamatnei.
nodrošināt šo prasību, konteineri paredzētajā izvešanas dienā jānovieto ārpus slēgtās
5. Nepārvaramas varas apstākļi
teritorijas.
5.1. Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī neizpilde radusies pēc
2.11. Ja Izpildītājs Pasūtītāja vainas dēļ nespēj izpildīt līgumā paredzētās saistības (Pasūtītājs
līguma noslēgšanas, nepārvaramu ārkārtēju apstākļu (force majeure) ietekmes rezultātā, kurus
nav izpildījis līguma 2.6. līdz 2.10.punktā noteiktos pienākumus), samaksa par SA paredzēto
Puses nav varējušas paredzēt vai novērst. Par šādu apstākļu rašanos Pusēm nekavējoties
iztukšošanas reizi tiek iekļauta rēķinā.
jāinformē otra līgumslēdzējpuse.
2.12. Ja konteineru iztukšošana nav nepieciešama grafikā paredzētajā datumā, Pasūtītājam
5.2. Ja Izpildītājs nespēj piekļūt Pasūtītāja objektam tādu apstākļu iespaidā, ko Izpildītājs nevar
rakstveidā jābrīdina Izpildītājs vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms grafikā paredzētās
ietekmēt (ceļu remonts, trešo personu iedarbība), tie uzskatāmi par nepārvaramas varas
iztukšošanas reizes, pretējā gadījumā samaksa jāveic līgumā paredzētajā kārtībā.
apstākļiem un Izpildītājs veic SA izvešanu tiklīdz tas kļuvis iespējams un saskaņā ar grafiku.
2.13. Nepieļaut atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru laukumos.
6. Līguma grozīšana vai izbeigšana
2.14. Nodrošināt konteineru uzturēšanu labā tehniskā kārtībā. Ja ir nepieciešama konteineru
6.1. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam katrai
mazgāšana vai dezinficēšana, veikt pasūtījumu Izpildītājam, par pakalpojuma samaksu
līgumslēdzējai Pusei. Ja kāds no līguma punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo līguma
vienojoties atsevišķi.
punktu spēkā esamību.
2.15. Ja konteineri tiek bojāti, tos nepareizi ekspluatējot vai pārkāpjot šā līguma noteikumus,
6.2. Visas izmaiņas līguma tekstā ir saskaņojamas tikai rakstiskā veidā un tās stājas spēkā, kad
tiek sastādīts akts, pieaicinot Pasūtītāju, piezvanot tam uz šajā līgumā norādīto Pasūtītāja
izmaiņas līgumā akceptējušas abas Puses, izņemot Līguma noteikumu 4.4.punktā noteikto.
tālruni. Ja Pasūtītājs neierodas uz akta sastādīšanu 15 minūšu laikā no zvana veikšanas brīža,
6.3. Ja Pasūtītājs maina iepriekš saskaņotos apjomus, tad 1 (vienu) mēnesi iepriekš Pasūtītājs
Izpildītājs šo aktu sastāda vienpusēji un tas ir saistošs Pasūtītājam. Bojāto konteineru remonts
iesniedz Izpildītājam rakstisku pieteikumu, norādot jaunos apjomus un adreses.
un nomaiņa notiek uz Pasūtītāja rēķina.
6.4. Līguma slēdzēja pusei ir tiesības lauzt līgumu vienpusēji, ja tā informē otru pusi 1 (vienu)
2.16. Konteineru pazušanas gadījumā Pasūtītājs apmaksā līgumā norādīto konteinera vērtību
mēnesi iepriekš.
saskaņā ar 1.1.punktu.
6.5. Līguma laušanas gadījumā Pasūtītājs nodod Izpildītājam nesabojātus konteinerus, ko
2.17. Ja Pasūtītājs nav izpildījis līguma prasības, kā rezultātā bojāta speciālā atkritumu
Izpildītājs savāc ar savu tehniku. Par konteineru nodošanu tiek sastādīts pieņemšanas –
vešanas tehnika, notikuma vietā tiek sastādīts akts ar abu līgumslēdzējpušu piedalīšanos. Ja
nodošanas akts.
Pasūtītājs neierodas uz šī akta sastādīšanu, tad Izpildītājs to sastāda vienpusēji un tas ir
7. Līguma darbības laiks
saistošs Pasūtītājam. Bojātās tehnikas remonts tiek veikts uz Pasūtītāja rēķina. Ja Pasūtītājs
7.1. Līgums ir noslēgts no tā noslēgšanas brīža un ir spēkā līdz termiņam, kurā Izpildītājs ir
nepiekrīt remonta tāmei, viņam uz sava rēķina ir tiesības veikt ekspertīzi.
tiesīgs sniegt pakalpojumus Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
2.18. Pretenzijas, kas saistītas ar Izpildītāja sniegto pakalpojumu tiek izskatītas, ja tās ir
8. Strīdus izskatīšana
iesniegtas Izpildītājam rakstiskā veidā 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā (pasta zīmogs,
8.1. Līgumslēdzēju puses darīs visu, lai pārrunu ceļā atrisinātu strīdīgos jautājumus, kas
fakss vai e-pasts) no attiecīgā notikuma iestāšanās.
saistīti ar šī līguma izpildi un nosacījumiem.
2.19. Pasūtītājam tā rekvizītu maiņas gadījumā jāinformē Izpildītājs par jaunajiem rekvizītiem
8.2. Strīdus gadījumā lieta tiek izšķirta Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā.
10 dienu laikā no to maiņas, pretējā gadījumā Izpildītājs nenes atbildību par Pasūtītāja rekvizītu
pareizību.

