SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS JURIDISKAJĀM PERSONĀM

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda klientam

Līguma Nr.PRI____________

Klienta dati *
*Uzņēmuma nosaukums:

*Tālrunis:

*Reģistrācijas. Nr.:

* E-pasts:

*Vārds, Uzvārds:

*Banka

*Amats:

*Konts
! Pa pastu sūtītu rēķinu sagatavošanas un piegādes izdevumi
2,00 EUR par katru rēķinu

*Uz kāda pamata pārstāv:
*Juridiskā adrese:

*Pasta indekss:

LV-

*Pasta indekss:

LV-

*Pasta adrese (aizpilda, ja atšķiras no deklarētās adreses):
*Adrese, kurā jāsniedz pakalpojums (aizpilda, ja atšķiras no deklarētās adreses):
*Deklarēto personu skaits

Piekrītu, ka bez atsevišķa pieteikuma
tiek savākts atkritumu apjoms, kas
pārsniedz līgumā saskaņoto.

*Konteineru skaits:
*Konteinera tilpums
0,24 m3
*Izvešanu biežums

0,66 m3

2 x mēnesī
1 x mēnesī

2 x mēnesī
1 x mēnesī

1,1 m3
2 x mēnesī
1 x mēnesī

Klients izmantos
īpašumā/lietošanā
esošu konteineru,
tilpums
m3
2 x mēnesī
1 x mēnesī

Gadījumā, ja Jūs vēlaties papildus apspriest līguma noteikumus vai vienoties par citiem līguma noteikumiem, tad aizpildiet visu pamatinformāciju un
ievelciet krustiņu
, mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā.
Klients ir informēts, ka minimālais atkritumu konteineru iztukšošanas biežums ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Klientam ir pienākums izvēlēties
radītajam atkritumu apjomam atbilstošu konteinera tilpumu, skaitu un izvešanas biežumu, kas nedrīkst būt retāk, kā noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma cena:

17,46 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%)
(cenas var tikt mainītas saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp Apsaimniekotāju un pašvaldības domi)

Apstiprinu augstāk minēto datu pareizību un piekrītu šī līguma otrā pusē norādītajiem līguma tipveida
noteikumiem. Piekrītu, ka saziņai ar mani tiek izmantoti šajā Līgumā norādītie saziņas līdzekļi.
Parakstot līgumu, apstiprinu, ka esmu saņēmusi/-is detalizētu informāciju par līguma noteikumiem
un esmu tos sapratusi/-is.

*Klients:
___________________________________________________________ ________________
(amats, paraksts un atšifrējums)
(datums)
Šo sadaļu aizpilda Apsaimniekotājs
Izvešanas grafiks:
Pakalpojuma sniedzējs (Apsaimniekotājs)
Pilnsabiedrība
Pirmā izvešana:
Nosaukums
“Vides pakalpojumi Liepājai”
Juridiskā adrese:

Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009

Faktiskā adrese:
Vienotais reģistrācijas Nr.

Cukura iela 8/16, Liepāja, LV-3414
40203013387

Banka

Luminor Bank AS

Bankas kods
Bankas konta Nr.

NDEALV2X
LV37NDEA0000084814843

(pilnvarotais pārstāvis)

(paraksts)

Rēķinu izrakstīšanas biežums:

Klientu centrs:

Tālr.: 6 345 7777
Mob.: 2 666 7227
Fakss: 6 345 7778
E-pasts: info@vpgrupa.lv

Līguma parakstīšanas datums:
Apsaimniekotāja interneta mājas lapā www.vpgrupa.lv norādīta informācija par citiem Apsaimniekotāja piedāvātajiem pakalpojumiem, to
izcenojumiem, par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas noteikumos, kā arī aktuālā informācija par izveidotajiem atkritumu šķirošanas
laukumiem un dalītās atkritumu savākšanas punktiem.
Ja Klientam Pakalpojumus iepriekš sniedzis cits apsaimniekotājs, Klients ir informēts, ka Apsaimniekotājs ir pārņēmis no iepriekšējā atkritumu
apsaimniekotāja Klientam lietošanā nodoto atkritumu konteineru īpašumtiesības.

Juridisko personu atkritumu apsaimniekošanas līguma vispārējie noteikumi Liepājas reģionā
(Spēkā no 01.12.2016.)
LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS:

Sadzīves atkritumi (turpmāk tekstā – SA) - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu
sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir pielīdzināmi
mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem.
Pakalpojumi – Klienta radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošana (savākšana, uzglabāšana,
pārvadāšana, nodošana apglabāšanai) par atlīdzību saskaņā ar Līguma noteikumiem.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS:
1.1. Klients pasūta un apmaksā, bet Apsaimniekotājs veic Klienta radīto SA apsaimniekošanu.
Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, samaksa, apjoms un citi noteikumi ir atrunāti šajā
Līgumā.
1.2. Konteinerā ievietotie SA pēc to savākšanas ir Apsaimniekotāja īpašums.
1.3. SA tiek izvesti Apsaimniekotāja noteiktajā dienā, par ko Apsaimniekotājs paziņo
Klientam šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
2. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
2.1.Klients apņemas SA uzkrāt Apsaimniekotāja SA konteineros, kurus tam bez atlīdzības
nodod lietošanā Apsaimniekotājs, ja Puses nav vienojušās savādāk. SA konteineru bojājuma
gadījumā, kas noticis Klienta darbības vai bezdarbības dēļ, un tas nav saistīts ar SA konteinera
dabisku nolietojumu, kā arī SA konteinera pazušanas gadījumā, Klients apņemas apmaksāt
pilnu SA konteinera aizvietošanas vērtību.
2.2. SA papildapjoms, kas ir novietots blakus vai virs SA konteinera un nav ievietots speciālos
Apsaimniekotāja SA maisos, tiek savākts, ja Klients par to ir vienojies ar Apsaimniekotāju un,
ja tā savākšana ir iespējama, neapdraudot citas personas un vidi.
2.3. Klients apņemas neievietot SA konteinerā šķidrus atkritumus, lielgabarīta atkritumus,
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un
dārzu atkritumus. Pieļaujamais piemaisījuma īpatsvars nedrīkst pārsniegt 5% no konteinera
tilpuma. SA Konteineros nedrīkst atrasties atkritumi, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem
atzīstami par bīstamiem.
2.4. Ja SA konteinerā ievietoti 2.3. punktā minētie atkritumi, pārsniedzot 5% īpatsvaru, kas tiek
noteikts, veicot fotofiksāciju, Apsaimniekotājs tos savāc un izved, ja puses par to ir vienojušās.
2.5. Klients apņemas nodrošināt specializēto transporta līdzekļu netraucētu piebraukšanu SA
konteineru atrašanās vietām Pakalpojuma sniegšanas dienās no plkst. 6.00, ja puses nav
vienojušās citādāk. Gadījumā, ja konteiners atrodas privātā teritorijā, tad Pakalpojuma
sniegšanas dienās Klients apņemas novietot konteineru ārpus teritorijas ar Apsaimniekotāju
saskaņotā vietā, ne tālāk kā 3-5 m no brauktuves, ja puses nav vienojušās citādāk. Ja
Apsaimniekotājs uzskata, ka konteiners nav novietots pieejamā vietā tā iztukšošanai, tad tas
līdz nākamai izvešanas reizei Klientam norāda atbilstošu vietu un tā tiek uzskatīta par saskaņoto
vietu. Ja Klients izvešanas dienā konteineru nav novietojis iztukšošanai pieejamā vietā, tas
neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt samaksu, sedzot transporta un administratīvās izmaksas.
2.6. Klientam ir tiesības bez maksas divas reizes gadā mainīt atkritumu izvešanas biežumu,
vismaz divas nedēļas iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar Apsaimniekotāju.
2.7. Klientam ir tiesības bez maksas vismaz divas nedēļas iepriekš, rakstiski informējot
Apsaimniekotāju, atteikties no kādas atkritumu izvešanas reizes, ja tiek ievērots attiecīgās
Pašvaldības teritorijā noteiktais minimālais izvešanas reižu skaits.
2.8. Ja Klients vēlas mainīt kādu citu Pakalpojuma sniegšanas nosacījumu (SA konteinera
atrašanās vieta, SA konteineru skaits, tilpums vai regularitāte, u.tml.), Klients iesniedz
Apsaimniekotājam pieteikumu. Apsaimniekotājs sniedz atbildi par iespēju nodrošināt
attiecīgās izmaiņas Pakalpojumā, kuras stājas spēkā ne ātrāk kā no nākamā mēneša 1.datuma.
2.9. Gadījumā, ja Klientam rodas vienreizējs papildus SA apjoms, tā apsaimniekošanai
Klientam ir iespēja iegādāties no Apsaimniekotāja speciālus SA maisus vai arī pasūtīt papildus
SA konteinera izvešanas reizi, to saskaņojot ar Apsaimniekotāju. SA maisi tiek izvesti SA
konteinera iztukšošanas laikā un tie grafikā paredzētajā dienā ir jānovieto blakus SA
konteineram, ja puses nav vienojušās savādāk.
2.10. Klientam ir pienākums nekavējoties paziņot Apsaimniekotājam, ja SA konteiners nav
piegādāts līdz pirmajai izvešanas reizei, tas ir bojāts vai pazudis. Līguma darbībai izbeidzoties,
Klientam ir pienākums nodot konteineri atpakaļ Apsaimniekotājam lietošanai derīgā stāvoklī,
pieļaujams tikai konteinera dabiskais nolietojums.
2.11. Klientam ir pienākums nekavējoties informēt Apsaimniekotāju par jebkurām izmaiņām
šajā Līgumā norādītajos saziņas līdzekļos.
3. APSAIMNIEKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1. Apsaimniekotājam ir pienākums Pakalpojumus sniegt kvalitatīvi un tādā apjomā, kāds
paredzēts noslēgtajā Līgumā Apsaimniekotājam ar Pašvaldību, kā arī atbilstoši normatīvajiem
aktiem un vides aizsardzības institūciju izdotajām atkritumu apsaimniekošanas atļaujām.
3.2. Apsaimniekotājam ir pienākums sniegt Pakalpojumu saskaņā ar SA izvešanas grafiku.
3.3. Ja Apsaimniekotājs tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, neparedzēts mašīnas bojājums,
avārija) nespēj nodrošināt minēto Pakalpojumu norādītajā datumā, viņš šo Pakalpojumu
nodrošina tuvākajā iespējamā dienā, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā. Apsaimniekotājs par
tuvāko savākšanas dienu paziņo Klientam. Šajā gadījumā SA papildapjoms, kas atrodas virs
SA konteinera malas, tiek savākts bez papildus maksas.
3.4. Apsaimniekotājs apņemas:
3.4.1. saudzīgi izturēties pret Klienta objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, konteineru, sētām
un iežogojumiem u.c.), zaudējumu nodarīšanas gadījumā tos atlīdzinot pilnā apmērā;
3.4.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA konteineru nomaiņu un/vai remontu, ja
bojājumi radušies Apsaimniekotāja vainas dēļ vai SA konteineru dabiska nolietojuma dēļ;
3.4.3. Apsaimniekotājam ir pienākums pēc SA konteineru iztukšošanas, nodrošināt
iztukšošanas laikā uz zemes nokritušo atkritumu savākšanu;

3.4.4. nodrošināt SA konteineru iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu ne retāk kā
vienu reizi gadā;
3.4.5. nodrošināt eglīšu izvešanu pēcsvētku laikā;
3.4.6. uzstādīt dalītās atkritumu savākšanas konteinerus privātā sadzīves atkritumu dalītas
vākšanas punktā, vienojoties ar Klientu, ja Klienta vēlme izveidot šādu punktu ir racionāla un
saimnieciski pamatota.
3.5. Apsaimniekotājam ir tiesības mainīt SA konteineru izvešanas dienu, par to paziņojot
Klientam vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš. Piebraucamo ceļu slēgšanas gadījumā
Apsaimniekotājs var mainīt Pakalpojuma sniegšanas dienu vai noteikt citu vietu.
3.6. Apsaimniekotājs nav atbildīgs par SA konteinera iztukšošanu pilnībā, ja SA konteinerā ir
iesaluši vai sablietēti tā, ka to nav iespējams iztukšot izberot.
3.7. Apsaimniekotājam ir tiesības pārtraukt SA izvešanu, nepārtraucot Līgumu, ja Klients ir
kavējis līgumā noteiktos maksājumus un par SA izvešanas pārtraukšanu Klientam ir paziņots
Līgumā noteiktā kārtībā 30 dienas iepriekš. Visus nepieciešamos darbus SA izvešanas
atjaunošanai apmaksā Klients.
3.8. Gadījumā, ja pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas saskaņā ar šī Līguma 3.7. punktu, 2
(divu) nedēļu laikā Klienta pārkāpums nav novērsts, Apsaimniekotājs var nekavējoties lauzt
Līgumu, par to rakstiski paziņojot Klientam. Līguma darbības atjaunošanai Klients apņemas
segt visas Apsaimniekotāja izmaksas.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA:
4.1. Apsaimniekotājs izraksta un nosūta Klientam rēķinu/aprēķinu par plānoto Pakalpojumu
apjomu par Līgumā norādīto periodu, kuru Klients apmaksā pa daļām, veicot maksājumu par
katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10. datumam. Klientam ir tiesības apmaksāt visu rēķinu
uzreiz.
4.2. Ja klients nav nomaksājis maksājumu atbilstoši Līguma 4.1. punktam, vai faktiski sniegto
pakalpojumu apjoms ir bijis lielāks, Apsaimniekotājs papildus 4.1. punktā minētajam rēķinam
izraksta rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemto pakalpojumu apmēru (t.sk.
saņemtajiem papildus pakalpojumiem) un maksājamo summu. Rēķina apmaksas termiņš ir
nākamā mēneša 20.datums.
4.3. Apsaimniekotājs sagatavo rēķinu elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta.
Apsaimniekotājs nodrošina Klientam iespēju bez maksas saņemt rēķinu elektroniski vai
klientu apkalpošanas centrā. Ja Klients nav norādījis e-pastu, rēķini tiks nosūtīti pa pastu un
Klients apņemas maksāt rēķina sagatavošanas un piegādes izdevumus.
4.4. Ja Klients neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktā termiņā,
Apsaimniekotājam ir tiesības aprēķināt nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens
procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne
vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
4.5. Ja attiecīgā pašvaldība pieņem lēmumu par izmaiņām SA apsaimniekošanas maksā,
Apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji veikt attiecīgus grozījumus Līgumā, par to iepriekš
Klientam nosūtot attiecīgu paziņojumu pa e-pastu, kā arī publicējot attiecīgu paziņojumu
Pašvaldības un Apsaimniekotāja interneta mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā domes lēmumā
noteiktajā termiņā.
5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ:
5.1.Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses, bet ne agrāk kā 2016. gada 1.
decembrī, un ir spēkā uz Apsaimniekotāja un pašvaldības noslēgtā līguma darbības laiku. Par
konkrētu Pakalpojuma uzsākšanas dienu Klients tiks informēts līgumā noteiktā kārtībā.
5.2.Gadījumā, ja Klients zaudē SA atkritumu radītāja statusu pašvaldības teritorijā, Klientam ir
tiesības lauzt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot Apsaimniekotājam ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi iepriekš.
6. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA:
6.1. Pretenzijas par Pakalpojumiem Apsaimniekotājam var iesniegt pa e-pastu:
info@vpgrupa.lv, tālruni: 6 345 7777, mob. 2 666 7227, faksu: 6 345 7778 vai uz Līgumā
norādīto pasta adresi trīs darba dienu laikā no Pakalpojuma sniegšanas, ja vien normatīvajos
aktos nav noteikts savādāk. Ja izskatot iesniegto pretenziju, abpusēji izdevīgs risinājums netiek
panākts, Klientam ir tiesības jautājuma izskatīšanā iesaistīt SIA „Liepājas RAS” (tālrunis +371
63459091, e-pasts: birojs@liepajasras.lv).
6.2. Ja Klients nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības,
Apsaimniekotājam ir tiesības nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesību trešajām personām,
t.sk. nodot tiesības uz Klienta personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu
bāzēs.
6.3. Ja Klients nav ievērojis Līguma noteikumus vai ir tos pārkāpis, tad Apsaimniekotājam ir
tiesības neizvest SA, savukārt Klientam ir pienākums segt visas Apsaimniekotājam radušās
izmaksas, kas saistītas ar Līguma noteikumu neievērošanu vai to pārkāpšanu.
6.4. Ja Apsaimniekotājs nav ievērojis Līguma noteikumus vai ir tos pārkāpis un Klients ir
iesniedzis rakstisku pretenziju, Apsaimniekotājam ir pienākums sniegt rakstisku atbildi 30
dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
7. CITI NOTEIKUMI:
7.1. 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.
7.2. Ar šī Līguma parakstīšanu, spēku zaudē jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai mutiskas
vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu.
7.3. Puses tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī neizpilde radās
nepārvaramu, ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst.
7.4. Līgums ir sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas
pie Klienta un otrs pie Apsaimniekotāja.

