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LĪGUMA NR. LRAS 2015/4  

par pakalpojuma - sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai - sniegšanu 

 

Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,                                     2015.gada __.___________ 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090, 

tās valdes locekļa Normunda Niedola personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EKO Kurzeme” reģistrācijas Nr. 42103030389  
tās direktora Andra Karlsona personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pakalpojuma sniedzējs, 

no otras puses,  

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Līdzēju, pamatojoties uz Pasūtītāja 

rīkotā atklāta konkursa “Sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai”, identifikācijas 

numurs LRAS 2015/4 (turpmāk tekstā saukts Konkurss) rezultātiem un Pakalpojuma sniedzēja 

iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts arī Līgums): 

 

1 LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Saskaņā ar Konkursa nolikuma Tehnisko specifikāciju un normatīvo aktu prasībām 

Pakalpojuma sniedzējs apņemas veikt sadzīves atkritumu sagatavošanu apglabāšanai, kas 

ietver sekojošus Pakalpojuma sniedzēja pienākumus nodrošināt: 

1.1  visu Pasūtītāja nodoto sadzīves atkritumu mehānisku šķirošanu, atdalot vismaz sekojošas 

komponentes atbilstoši Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītajiem 

parametriem: 

1.1.1.reģenerācijai sagatavotie atkritumi, 

1.1.2.sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, 

1.1.3.apglabāšanai sagatavotie atkritumi; 

1.2 no sadzīves atkritumiem atšķiroto sadzīvē radušos bīstamo atkritumu nogādāšana uz sava 

rēķina apglabāšanai vai iznīcināšanai pie šādu darbību veikšanai sertificētiem 

komersantiem; 

1.3 visu apglabāšanai sagatavoto atkritumu nodošanu bez atlīdzības Pasūtītāja rīcībā; 

1.4 no sadzīves atkritumiem atšķiroto reģenerācijai sagatavoto atkritumu nogādāšanu uz sava 

rēķina pie komersanta, kas nodarbojas ar konkrētā atšķirotā atkrituma veida pārstrādi, 

otrreizēju izmantošanu vai iznīcināšanu, vai nodošanu Pasūtītājam apglabāšanai, par šo 

darbību maksājot maksu, kas ir vienāda ar apstiprināto nešķirotu sadzīves atkritumu 

apglabāšanas tarifu; 

1.5 citu šeit tieši neuzskaitītu darbību veikšanu, kuru veikšanas nepieciešamība izriet no 

Konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas, citiem Konkursa dokumentiem vai normatīvo 

aktu prasībām, 

turpmāk tekstā – Pakalpojums. 

 

2 LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS 

UZSĀKŠANA 

2.1 Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas 10 (desmit) gadus, no Pakalpojuma 

sniegšanas uzsākšanas brīža. 

2.2 Pakalpojuma sniedzējs uzsāk sniegt Pakalpojumu pilnā apjomā ne vēlāk kā 2017.gada 

1.janvārī rakstveidā vismaz 20 (divdesmit) dienas iepriekš informējot Pasūtītāju.  

2.3 Pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā ir iespējams uzsākt tikai iestājoties visiem turpmāk 

norādītajiem priekšnoteikumiem: 

2.3.1 ir spēkā Līgums; 

2.3.2 Pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis Pasūtītājam pēc formas un satura 

pieņemamu Līguma izpildes nodrošinājumu; 

2.3.3 Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis atļauju plānotajai darbībai atbilstoši 2010. 

gada 30. novembra MK noteikumiem Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B 

un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B 
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kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai", saskaņā ar kuru ir atļauta 

Pakalpojuma sniegšana; 

2.3.4 Pakalpojuma sniedzējs ir noslēdzis līgumu par Pakalpojuma sniegšanas 

rezultātā radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kurai, 

pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ir tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu; 

2.3.5 Puses ir noslēgušas Zemes nomas līgumu atbilstoši Konkursa nolikuma 

Tehniskās specifikācijas 1. pielikumam, ja nepieciešams; 

2.3.6 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir nodota ekspluatācijā Rūpnīca, kurā 

Pakalpojuma sniedzējs sniedz Pakalpojumu. 

2.4 Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro) 

apmērā atbilstoši Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa nolikuma pielikumā esošajai formai. 

Līguma izpildes nodrošinājums tiek atgriezts ar dienu, kad Pakalpojuma sniedzējs uzsāk 

Pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā. 

2.5 Līguma izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā līdz 2017. gada 31. jūlijam, kas ir 30 dienas 

pēc 9.3.1. punktā norādītā termiņa.  

2.6 Ja Pakalpojuma sniedzējs neiesniedz Līguma 2.4. punktā minēto Līguma izpildes 

nodrošinājumu, Līguma darbība tiek izbeigta ar nākošo dienu pēc Līguma 2.4. punktā 

norādītā termiņa iestāšanās. 

 

3 PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 

3.1 Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojumu sniedz “Ķīvītēs”, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, 

turpmāk tekstā - Rūpnīca. 

3.2 Atkritumu Nodošana un Pieņemšana notiek CSA poligona “Ķīvītes” teritorijā saskaņā ar 

Tehniskās specifikācijas noteikumiem.  

3.3 Pasūtītājs par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sagatavošanai apglabāšanai Pakalpojuma 

sniedzējam nodoto sadzīves atkritumu daudzumu un no Pakalpojuma sniedzēja pieņemto 

sagatavoto atkritumu daudzumu rakstiski informē Pakalpojumu sniedzēju līdz katra mēneša, 

kas seko aiz atskaites mēneša, 10. (desmitajam) datumam, bet Pakalpojuma sniedzējam ir 

tiesības jebkurā laikā iepazīties ar Pasūtītāja automātiskā ievesto sadzīves atkritumu apjomu 

uzskaites reģistra ierakstiem. 

3.4 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina visu tam nodoto sadzīves atkritumu sagatavošanu 

apglabāšanai, sašķirojot tos vismaz Tehniskajā specifikācijā noteiktajās komponentēs.  

3.5 Pasūtītājs nodrošina nepieciešamos konteinerus sagatavoto atkritumu transportēšanai no 

Pieņemšanas vietas uz nepieciešamo vietu poligona “Ķīvītes” teritorijā. Pasūtītājs ir 

atbildīgs par konteineru iztukšošanu un tukšu konteineru pieejamību Pakalpojuma 

nodrošināšanai. 

3.6 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina attiecīgu infrastruktūru Pakalpojuma sniegšanai  atbilstoši 

2011. gada 22. novembra MK noteikumos Nr.898 "Noteikumi par atkritumu savākšanas un 

šķirošanas vietām" noteiktajām prasībām. 

3.7 Reģenerācijai sagatavoto atkritumu daļu, kas definēta Tehniskās specifikācijas 6.2.2.1. 

punktā, Pakalpojumu sniedzējs drīkst nodot atkritumu pārstrādes uzņēmumiem vai 

uzņēmumiem, kas nodarbojas ar reģenerējamu atkritumu nodošanu pārstrādes uzņēmumiem 

un ir saņēmis attiecīgu atļauju darbību veikšanai ar atkritumiem, vai izmantot pats pēc 

saviem ieskatiem vai arī nodod Pasūtītājam, maksājot Pasūtītājam maksu, kas ir vienāda ar 

apstiprināto nešķirotu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu. 

3.8 Apglabāšanai sagatavoto atkritumu daļu, kas definēta Tehniskās specifikācijas 6.2.2.3. 

punktā, Pakalpojumu sniedzējs nodod Pasūtītājam bez maksas, saskaņā ar Tehniskās 

specifikācijas 6.2.6., 6.2.7. un 6.2.8. punktiem.  

3.9 Sadzīves atkritumos esošos bīstamos atkritumus, kas definēti Tehniskās specifikācijas 

6.2.2.2. punktā, atkritumu sagatavošanas apglabāšanai procesa laikā Pakalpojuma sniedzējs 

nodala un uzglabā atsevišķi, ievērojot LR likumdošanas prasības darbībai ar sadzīves 

atkritumos esošiem bīstamiem atkritumiem. Pakalpojuma sniedzējs sadzīves atkritumos 

esošos bīstamos atkritumus nodod atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kuri ir 
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saņēmuši atļauju attiecīgo atkritumu apsaimniekošanai, sedzot šo atkritumu transportēšanas 

un apsaimniekošanas izmaksas. 

3.10 Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Pakalpojuma sniegšanu Rūpnīcas profilaktisko 

darbu veikšanas laikā, kas sevī ietver nepieciešamās Rūpnīcas iekārtu apkopes, gan 

nepieciešamos remontdarbus un laiku tehnikas nomaiņai. Par Pakalpojuma sniegšanas 

pārtraukumu un iemesliem Pakalpojuma sniedzējam ir jāinformē Pasūtītājs rakstveidā.  

3.11 Rūpnīcas plānoto remontu gadījumā Pakalpojuma sniedzējs par plānoto profilaktisko 

vai remonta darbu veikšanu paziņo Pasūtītājam ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms 

Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas, bet avāriju gadījumā nekavējoties pēc tam, kad tiek 

konstatēts, ka Pakalpojuma sniedzējs Pakalpojuma sniegšanu nevar nodrošināt. 

3.12 Ja Pakalpojums netiek sniegts vairāk kā 6 (sešas) kalendārās darba dienas pēc kārtas, 

Pasūtītājs apglabāšanai sagatavojamos atkritumus apsaimnieko bez Pakalpojuma 

saņemšanas, tos nenododot Pakalpojuma sniedzējam.  

3.13 Lai nodrošinātu šī Līguma izpildes kontroli, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet 

Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) kalendārās 

darba dienas laikā, sniegt Pasūtītājam informāciju par tiem komersantiem, ar kuriem 

Pakalpojuma sniedzējs ir noslēdzis līgumus par reģenerācijai sagatavoto atkritumu pārstrādi 

vai utilizāciju, vai par šo atkritumu nogādāšanu pārstrādei, otrreizējai izmantošanai vai 

iznīcināšanai, un attiecīgajam komersantam nodoto atkritumu daudzumu. 

 

4 ATKRITUMU APRITE ĀRPUS PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS 

4.1 Pasūtītājam ir tiesības izlemt, kuras poligonā “Ķīvītes” ievesto atkritumu kravas tiks 

novirzītas uz Rūpnīcu sadzīves atkritumu sagatavošanas apglabāšanai Pakalpojumam. 

4.2 Pasūtītājs nodrošina, ka atsevišķos reģistros tiek grāmatoti sadzīves atkritumi, kas tiek 

nodoti sagatavošanai apglabāšanai Rūpnīcā, un atkritumi, kas netiek nodoti sagatavošanai 

apglabāšanai.    

 

5 PAKALPOJUMA KVALITĀTE  

5.1 Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Pakalpojuma kvalitāti atbilstoši Konkursa 

nolikuma Tehniskajā specifikācijā un Līgumā norādītajām prasībām. 

5.2 Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līguma 5.1.punkta noteikumus un nav novērsis 

pārkāpumu 14 (četrpadsmit) kalendāro darba dienu laikā no rakstveida paziņojuma 

saņemšanas, tad Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt izmantot Pakalpojumu līdz brīdim, kamēr 

Pakalpojuma sniedzējs spēj nodrošināt attiecīgās prasības izpildi.  

 

6 LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1 Pasūtītāja tiesības un pienākumi: 

6.1.1 Pasūtītājs ir atbildīgs par sagatavošanai apglabāšanai nodoto sadzīves atkritumu 

apjoma uzskaiti, ko nodrošina Pasūtītāja automātiskā ievesto sadzīves atkritumu 

apjomu uzskaites sistēma, bet tās avārijas gadījumā, Pasūtītājs nodrošina, ka 

sagatavošanai apglabāšanai nodoto atkritumu apjoma uzskaite tiek veikta 

manuāli; 

6.1.2 Pasūtītājs apņemas veikt norēķinu par Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajos 

termiņos un kārtībā; 

6.1.3 Pasūtītājs nav atbildīgs par Pakalpojuma sniedzējam nodoto sadzīves atkritumu 

daudzumu un sastāvu un to svārstībām Līguma darbības laikā; 

6.1.4 Pasūtītājam ir pirmpirkuma tiesības uz Rūpnīcu un ar to saistītajām būvēm un 

iekārtām, ja Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs vēlas to atsavināt un 

ja Rūpnīca atrodas Pasūtītāja teritorijā.  

6.2 Pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi: 

6.2.1 Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt Rūpnīcas darbību atbilstoši 

normatīvo aktu, Tehniskās specifikācijas un Līguma prasībām; 

6.2.2 Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums sniegt Pasūtītājam Pakalpojumu visā 

Līguma darbības laikā, izņemot periodu, kad atbilstoši Līguma noteikumiem 

tiek veikta Rūpnīcas iekārtu tehniskā apkope un/vai remonts; 
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6.2.3 Ja Rūpnīca atrodas Pasūtītāja teritorijā, Pakalpojuma sniedzējs Rūpnīcā ir 

tiesīgs sagatavot apglabāšanai tikai no Pasūtītāja saņemtos nešķirotos sadzīves 

atkritumus. 

6.2.4 Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības rīkoties ar Tehniskās specifikācijas 

6.2.2.1.punktā minētajiem reģenerācijai sagatavotajiem atkritumiem pēc saviem 

ieskatiem ievērojot Pasūtītāja un normatīvo aktu prasības; 

6.2.5 Pakalpojuma sniedzējam ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī no Līguma 

noslēgšanas dienas līdz laikam, kad tiek uzsākts sniegt Pakalpojumu, jāiesniedz 

Pasūtītājam atskaite, lai Pasūtītājam būtu iespējams pārliecināties par 

Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu atbilstoši Līgumam; 

6.2.6 Pakalpojuma sniedzējam nav tiesību uzsākt Pakalpojuma sniegšanu, kā arī ir 

pienākums pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja tas nav saņēmis normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā B kategorijas atļauju piesārņojošām darbībām, vai atļaujas 

darbība ir apturēta vai izbeigta. 

6.2.7 Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums veikt nepieciešamos grozījumus 

saņemtajā B kategorijas  atļaujā piesārņojošām darbībām atbilstoši LR 

likumdošanai. 

6.3. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa: 

6.3.1. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un 

apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un Apakšuzņēmēju iesaistīšanu 

Līguma izpildē, izņemot Līguma 6.3.2.un  6.3.4.punktā minētos gadījumos. 

6.3.2. Pakalpojuma sniedzēja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis 

informāciju Pasūtītājam, un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām 

Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā 

Pakalpojuma sniedzējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 

ievērojot šī Līguma 6.3.3.punkta nosacījumus.  

6.3.3. Pasūtītājs nepiekrīt šī Līguma 6.3.2.punktā minētā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

6.3.3.1. Pakalpojuma sniedzēja piedāvātais personāls vai Apakšuzņēmējs neatbilst tām 

paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

prasībām, kas attiecas uz Pakalpojuma sniedzēja personālu vai 

Apakšuzņēmējiem; 

6.3.3.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pakalpojuma sniedzējs 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu 

un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

Apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Pakalpojuma 

sniedzējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām; 

6.3.3.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta 

pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

Pārbaudot Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī Publisko 

iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 

panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par 

personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

6.3.4. Pakalpojuma sniedzējs drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā 

minēto Apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šī Līguma 6.3.2.punkta noteikumi, 

kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu Apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma 

izpildē, ja Pakalpojuma sniedzējs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja 

rakstveida piekrišanu Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja iesaistīšanai 

Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna Apakšuzņēmēja 

iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto Apakšuzņēmēju neattiecas Publisko 

iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot šī Līguma 6.3.3.3.punkta noteikumus. 
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6.3.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Pakalpojuma sniedzēja personāla vai 

Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem. 

6.3.6. Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu 

nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

6.3.7. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Apakšuzņēmēju vai 

iesaistīto personālu gadījumā, ja Apakšuzņēmējs vai iesaistītais personāls Darba daļu 

veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Pakalpojuma sniedzēja 

pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Apakšuzņēmēja vai iesaistītā 

personāla nomaiņu. Ja Pakalpojuma sniedzējs neievēro Līguma 6.sadaļā noteikto 

iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba 

izpildi līdz Pakalpojuma sniedzējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus. 

 

 

7 NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1 Maksa par Pakalpojumu, tas ir, par vienas Pakalpojuma sniedzējam nodotās sadzīves 

atkritumu tonnas sagatavošanu apglabāšanai, tiek noteikta EUR 16.20 (sešpadsmit euro un 

20 centi), plus pievienotās vērtības nodoklis. 

7.2 Pasūtītājs veic Pakalpojuma apmaksu sekojošā kārtībā: 

7.2.1 Pasūtītājs līdz katra mēneša, kas seko aiz atskaites mēneša, 10. (desmitajam) 

datumam iesniedz Pakalpojuma sniedzējam rakstisku izziņu, saskaņā ar Līguma 

3.3. punktu, kopā ar pieņemšanas – nodošanas aktu par sagatavošanai 

apglabāšanai nodoto sadzīves atkritumu apjomu tonnās – par to apjomu, par 

kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Pasūtītājam jāveic maksājumi; 

7.2.2 Pēc Līguma 7.2.1.punktā minētā Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas Pakalpojuma sniedzējs sagatavo un iesniedz 

Pasūtītājam rēķinu par atskaites mēnesī sniegto Pakalpojumu; 

7.2.3 Pasūtītājs apmaksā Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) 

kalendāro darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. 

 

8 ĪPAŠUMA TIESĪBAS UZ ATKRITUMIEM 

8.1 No brīža, kad sadzīves atkritumi ir ievesti Pasūtītāja poligonā “Ķīvītes”, īpašuma tiesības uz 

tiem pieder Pasūtītājam ar šajā nodaļā aprakstītajiem izņēmumiem. 

8.2 Īpašuma tiesības uz reģenerācijai sagatavotajiem atkritumiem, kas definēti Tehniskās 

specifikācijas 6.2.2.1. punktā, pāriet uz Pakalpojuma sniedzēju ar brīdi, kad tie Pakalpojuma 

sniegšanas rezultātā ir atšķiroti no Rūpnīcā nodotajiem sadzīves atkritumiem.  

8.3 Īpašuma tiesības uz no sadzīves atkritumiem atšķirotajiem bīstamajiem atkritumiem 

(Tehniskās specifikācijas 6.2.2.2. punkts) pāriet uz Pakalpojuma sniedzēju ar brīdi, kad tie 

Pakalpojuma sniegšanas rezultātā ir atšķiroti no Rūpnīcā nodotajiem sadzīves atkritumiem. 

 

9 IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

9.1 Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties, ievērojot 

Publisko iepirkuma likuma un citu tiesību aktu noteikumus par grozījumu izdarīšanas 

kārtību. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par 

šā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2 Pakalpojuma cenu sākot ar Līguma 12. (divpadsmito) darbības mēnesi Līdzējiem vienojoties 

Līguma darbības laikā ne biežāk kā vienu reizi gadā iespējams grozīt gadījumā, ja 

pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās degvielas un/vai elektroenerģijas cenas, kas ir 

pieejamas Pakalpojuma sniedzējam, ir mainījušās salīdzinot ar Pakalpojuma sniedzēja 

piedāvājumā norādīto degvielas vai elektrības cenu par 20 %. Šaubu gadījumā Pasūtītājs ir 

tiesīgs pieprasīt no Pakalpojuma sniedzēja papildu informāciju, kas pamato attiecīgo cenu 

pieaugumu. 
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9.3 Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, nosūtot Pakalpojuma sniedzējam 

rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem nosacījumiem, pie 

noteikuma, ka Pakalpojuma sniedzējs 10 (desmit) kalendāro darba dienu laikā pēc Pasūtītāja 

rakstiska paziņojuma nosūtīšanas nav novērsis trūkumus: 

9.3.1 ja Pakalpojuma sniedzējs ir nokavējis Līguma 2.2.punktā minēto Pakalpojuma 

pilnā apmērā sniegšanas uzsākšanas termiņu vairāk nekā par 6 (sešiem) 

mēnešiem. 

9.3.2 ja Pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis kaut vienu no Līguma 2.3. punkta 

apakšpunktiem; 

9.3.3 ja Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti ir pārkāpis Līguma noteikumus un pēc 

attiecīga Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma izsniegšanas nav novērsis konkrēto 

pārkāpumu Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sodu līdz 

30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā, izvērtējot samērīgumu. 

9.4 Gadījumā, ja Līguma darbība tiek izbeigta Līgumā norādītos gadījumos, un ja Rūpnīca ir 

izbūvēta Pasūtītāja teritorijā, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir par saviem līdzekļiem 

demontēt Rūpnīcu, izvest to un tajā esošās iekārtas no Pasūtītāja teritorijas 3 (trīs) mēnešu 

laikā no brīža, kad Pasūtītājs nosūtījis Pakalpojuma sniedzējam paziņojumu par Līguma 

vienpusēju pārtraukšanu un Rūpnīcas demontēšanu, ja vien Līdzēji nevienojas rakstveidā 

citādi.  

9.5 Līguma darbību citos gadījumos var izbeigt tikai gadījumā, ja Līguma darbības izbeigšana 

paredzēta tiesību aktos vai par to panākta pušu rakstiska vienošanās. 

 

10 LĪDZĒJU ATBILDĪBA 

10.1 Ja Rūpnīcas dīkstāve no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ pārsniedz 30 dienas, tad 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums samaksāt 

Pasūtītājam līgumsodu 5 % (piecu procentu) apmērā no nesniegtā Pakalpojuma summas, 

kuru aprēķina Pakalpojuma cenu reizinot ar to sadzīves atkritumu daudzumu tonnās, kuru 

Pasūtītājs kopš 31.dienas no Rūpnīcas dīkstāves sākuma būs spiests apsaimniekot bez 

Pakalpojuma saņemšanas. Turpmākie norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas. 

10.2 Ja Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti ir pārkāpis Līguma noteikumus, Pasūtītājs ir tiesīgs 

piemērot sodu līdz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro) apmērā, izvērtējot samērīgumu, 

ieturot to no kārtējiem maksājumiem par pakalpojuma sniegšanu. 

10.3 Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par visiem tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam 

ir radušies Līguma nepienācīgas izpildes vai neizpildes dēļ, tajā skaitā valsts pārvaldes 

iestāžu vai pašvaldību Pasūtītājam piemērotajām sankcijām un kuras ir tieši saistītas ar 

Līguma izpildi no Pakalpojuma sniedzēja puses. Šādā gadījumā Pakalpojuma sniedzējs 10 

(desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas atlīdzina Pasūtītājam 

nodarītos zaudējumus.  

10.4 Ja Pasūtītājs kavē jebkura no Līguma izrietoša maksājuma termiņu, tas maksā līgumsodu 

0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu, taču Pasūtītājam aprēķinātā līgumsoda summa nevar pārsniegt 10 % 

(desmit procenti) no kavēto maksājumu summas.  

10.5 Pakalpojuma sniedzējs šā Līguma ietvaros atbild par apakšuzņēmēju un speciālistu 

(piesaistītā personāla) Pasūtītājam un trešajām personām nodarīto kaitējumu saistībā ar 

Līguma saistību izpildi. 

 

11 STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

11.1 Jebkādi strīdi starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā noslēgšanu, interpretāciju, spēkā 

esamību vai izpildi tiks risināti Pusēm savstarpēji vienojoties. Gadījumā, ja sarunu ceļā nav 

iespējams rast risinājumu, tad jebkurš strīds, jebkura nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī 

Līguma vai skar šo Līgumu, tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts 

Latvijas Republikas tiesā. 

11.2 Līdzēji vienojas, ka šim Līgumam piemērojamās tiesību normas ir Latvijas Republikā 

spēkā esošas tiesību normas. 
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12 NEPĀRVARAMA VARA 

12.1 Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas 

nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, blokādes utt. 

12.2 Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, 

kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību 

izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 

kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 

raksturojumu. 

12.3 Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līguma darbību, nosūtot otram 

Līdzējam rakstisku paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas 

varas apstākļi, kuri ierobežo Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par 3 (trīs)  

mēnešiem.  

 

13 CITI NOTEIKUMI 

13.1 Diena Līguma ietvaros ir kalendārā diena un mēnesis ir kalendārais mēnesis. 

13.2 Jebkādi paziņojumi saistībā ar Līgumu ir jāsniedz rakstveidā latviešu valodā, attiecīgās 

Puses pienācīgi parakstīti un tie tiks uzskatīti par pienācīgi iesniegtiem, ja attiecīgais 

paziņojums Līgumā norādītajam adresātam būs nodots personīgi pret parakstu par 

saņemšanu vai nosūtīts ar ierakstītu vēstuli uz zemāk norādīto attiecīgās Puses pasta adresi, 

vai faksu, vai uz zemāk norādīto attiecīgās Puses e-pasta adresi vai tādu citu pasta, vai e-

pasta adresi par kādu attiecīgā Puse šajā punktā noteiktajā kārtībā ir vēlāk paziņojusi:  

Pakalpojuma sniedzējam:  

Pasta adrese:  xxxxxxxx  

Fakss:    xxxxxxxx 

E-pasts:   xxxxxxxx 

Adresēt:    xxxxxxxx 

 

Pasūtītājam:  

Pasta adrese:   xxxxxxxx 

Fakss:    xxxxxxxx  

E-pasts:   xxxxxxxx  

Adresēt:    xxxxxxxx     

 

13.3 Noteiktajā kārtībā nosūtītie paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem:  

13.3.1 ja nogādāti personīgi pret parakstu par saņemšanu – nodošanas dienā; 

13.3.1.1 ja nosūtīti pa pastu ar ierakstītu vēstuli – 10 (desmit) kalendārās darba dienas 

pēc nodošanas pastā; 

13.3.1.2 ja nosūtīti pa faksu – nosūtīšanas dienā, kuru apstiprina faksa aparāta 

ziņojums; 

13.3.1.3 ja nosūtīti pa e-pastu – nosūtīšanas dienā, kuru apliecina attiecīga izdruka.  

13.4 Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Pakalpojuma sniedzējam, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

13.5 Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai 

izpildei. 

13.6 Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem 

nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt 

izmantots vai ietekmēt šā Līguma noteikumu tulkošanu. 

13.7 Termini, kas lietoti Līgumā atbilst to jēgai un formulējamam, kādā tie ir lietoti iepirkuma 

procedūras dokumentācijā. Iepirkuma procedūras dokumentācijā izskaidrotie termini 

Līguma tekstā lietoti to aprakstītajā nozīmē, ja vien no konteksta nav iespējams saprast citu 
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termina nozīmi. Līguma izpildes gaitā Līdzējiem ir saistoši iepirkuma procedūras 

dokumentācijā paredzētie noteikumi.  

13.8 Līgums sastādīts uz 8 lapām un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens 

eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs eksemplārs glabājas pie Pakalpojuma sniedzēja. 

Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

13.9 Līgumam ir pievienoti 4 sekojoši pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

13.9.1. Tehniskā specifikācija, 

13.9.2.  Pakalpojuma sniedzēja Finanšu piedāvājums, 

13.9.3. Pakalpojuma sniedzēja Tehniskais piedāvājums, 

13.9.4. Pakalpojuma sniedzēja Pieteikums dalībai atklātā konkursā. 
 

 

PASŪTĪTĀJS: 

SIA „Liepājas RAS” 

xxxxx  

xxxxx  

xxxxx  

xxxxx 

xxxxx  

Tel. xxxxx 

 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS: 

SIA „EKO Kurzeme” 

xxxxx  

xxxxx  

xxxxx  

xxxxx  

xxxxx  

Tel. xxxxx 

 

_______________________                   _______________________ 


