
Izpildītājs: ________________________A.Leja 
  (paraksts, atšifrējums) 

 Pasūtītājs:_________________________________ 
  (paraksts, atšifrējums) 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI LĪGUMAM 
par sauso sadzīves atkritumu savākšanu 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pakalpojums – Pasūtītāja radīto sauso sadzīves atkritumu 
(turpmāk tekstā – SSA) savākšana un nogādāšana līdz 
noglabāšanas vai šķirošanas vietai, saskaņā ar izvešanas grafiku. 

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

2.1. Uzkrāt SSA Izpildītāja īpaši marķētos konteineros, ko tas nodod 
Pasūtītājam lietošanā vai Pasūtītājam piederošos konteineros. 

2.2. Gadījumos, kad konteiners ir Izpildītāja īpašums, Pasūtītājs 
apņemas nodot savākšanai SSA atkritumus, ne retāk kā reizi četrās 
nedēļās. 

2.3. Saskaņot ar Izpildītāju SSA konteineru atrašanās vietu. 

2.4. SSA konteineros neievietot bīstamos atkritumus, lielgabarīta 
atkritumus, ielu uzlaušanas atkritumus, ielu saslaukas (lapas, smiltis, 
zarus), būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, sprāgstvielas un 
radioaktīvas vielas. Šādu atkritumu izvešanu Pasūtītājs pasūta 
Izpildītājam atsevišķi par papildu samaksu.  

2.5. Cieši nesablīvēt SSA konteineros, un nededzināt tos. 

2.6. Nodrošināt, ka konteinera vāks ir aizvērts.  

2.7. Nepieļaut SSA iesalšanu konteineros. Šādas tvertnes ir tiesības 
atstāt neiztukšotas. 

2.8. Pirms ievietošanas konteineros, iepakot maisos SSA, kas viegli 
bojājas vai izdala nepatīkamu smaku. 

2.9. Nepārsniegt šā līguma īpašo noteikuma 3.punktā minētos svara 
limita ierobežojumus SSA. 

2.10. Grafikā paredzētajā savākšanas dienā, novietot konteineru 
blakus sava īpašuma teritorijai, labi pārredzamā vietā pie braucamās 
daļas, tā, lai tie netraucētu gājēju un transporta līdzekļu kustību.  

2.11. Nodrošināt SSA savākšanas autotransporta netraucētu 
piebraukšanu konteineru atrašanās vietām savākšanas dienās, bet 
gadījumā, ja konteiners(-i) atrodas slēgtās teritorijās – novietot 
konteineru(-us) ārpus slēgtās teritorijas piebraucamā ceļa malā. 

2.12. Mainoties mājas īpašniekam/lietotājam, par to paziņot 
Izpildītājam vai ierasties ar jauno īpašnieku, lai noslēgtu līgumu. 

2.13. Nepieļaut Izpildītājam piederošo SSA konteineru pazušanu, 
bojāšanu un izmantošanu citiem mērķiem. Ja šie konteineri tiek 
bojāti, tos nepareizi ekspluatējot vai pārkāpjot šī līguma noteikumus, 
tiek sastādīts akts, pieaicinot Pasūtītāju. 

2.14. Apmaksāt Izpildītājam piederošo konteineru vērtību, tā 
pazušanas vai bojāšanas gadījumā. Konteineru vērtība ir norādīta 
līguma īpašo nosacījumu 3.punktā. 

2.15. Savlaicīgi norēķināties ar Izpildītāju par SSA izvešanu, 
saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto pakalpojumu rēķinu. 

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Nodrošināt Pasūtītāju ar SSA konteineriem nepieciešamajā 
daudzumā, saskaņā ar SSA apsaimniekošanas apjomiem. 

3.2. Veikt SSA savākšanu saskaņā ar grafiku. 

3.3. Nodrošināt SSA izvešanas grafiku pieejamību Izpildītāja 
mājaslapā – www.jnku.lv. 

3.4. Uz sava rēķina veikt konteinera novietošanas laukuma un tā 
apkārtnes sakopšanu, ja piesārņošana radusies Izpildītājam, 
neizpildot līgumsaistības. 

3.5. Informēt Pasūtītāju par SSA savākšanas traucējumiem un 
grafika neizpildi. 

 

4. LĪGUMA SUMMA 

4.1. Ja Līgums tiek slēgts par konkrētu SSA izvešanas tarifa plānu, 
maksa par Pakalpojumu noteikta līguma pielikumā „Līgumcena”, 
saskaņā ar pašvaldības apstiprināto tarifu. 

4.2. Ja pakalpojumu piegādes objekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, māju grupa ar kopīgu pārvaldnieku vai individuālā dzīvojamā 
māja: 
4.2.1. kurai nav nodalīti un atsevišķi novietoti atkritumu konteineri; 
4.2.2. kur par SSA izvešanu nenorēķinās atbilstoši tarifu plāniem; 
4.2.3. kur iedzīvotāji SSA nogādā konteineros, kas novietoti kopējā 
konteineru laukumā, 
pakalpojumu maksa tiek aprēķināta atbilstoši līguma pielikumam 
„Metodika”, saskaņā ar pašvaldības apstiprināto tarifu. 

4.3. Par tarifu maiņu Izpildītājs paziņo Pasūtītājam ar vietējās 
preses starpniecību, sniedz informāciju uzņēmuma mājas lapā 
www.jnku.lv, kā arī pakalpojumu rēķinos, kā arī sagatavo un nosūta 
Pasūtītājam līguma pielikumu – „Līgumcena” jaunā redakcijā. Šis 
pielikums derīgs bez Pasūtītāja paraksta. 

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Pakalpojumu rēķins tiek izrakstīts mēneša sākumā līdz 
10.datumam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. 

5.2. Pakalpojumu rēķina apmaksas termiņš ir 25.datums. 

5.3. Samaksa par pakalpojumu veicama ar pārskaitījumu uz rēķinos 
norādītajiem bankas kontiem vai skaidrā naudā norēķinu punktos. 
Pasūtītājam ir tiesības par pakalpojumu norēķināties avansā. 

5.4. Ja dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) norēķinus par SSA veic tieši ar 
Izpildītāju, (bez pārvaldnieka vai pilnvarotās personas starpniecības) 
- Tiešie maksājumi, Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt maksu – 3.00 
EUR/mēnesī, ieskaitot PVN par katra dzīvokļa norēķinu konta 
apkalpošanu. 

6. CITI NOSACĪJUMI 

6.1. Līguma darbības termiņš ir nenoteikts. 

6.2. Mainoties tarifu plānam, pamatojoties uz Pasūtītāja iesnieguma, 
Izpildītājs sagatavo un nosūta Pasūtītājam Līguma pielikumu – 
„Līgumcena” jaunā redakcijā, kurš derīgs bez Pasūtītāja paraksta. 

6.3. Ja Pasūtītājs neizpilda šī līguma vispārīgo noteikumu 2.punktā 
minētās prasības, Izpildītājam ir tiesības nesavākt SSA. 

6.4. Līgums var tikt izbeigts: 
6.4.1. Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties vismaz 1 mēnesi 
iepriekš. 
6.4.2. Ja ar Izpildītāju netiek veikti norēķini par pakalpojumu pilnā 
apmērā vismaz 3 mēnešus. 

6.5. Ja netiek ievēroti līguma 2.punktā minētie nosacījumi. 
6.6. Līguma izbeigšanas gadījumos Izpildītājam piederošie SSA 
konteineri tiek aizvesti. 

6.7. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no šī līguma, 
kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks 
izšķirts Latvijas Republikas likumos paredzētajā kārtībā. 

6.8. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz 2 (divām) lappusēm, 
pa vienam katrai Pusei, abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks 
spēks. 

 

7. LĪGUMSLĒDZĒJU PARAKSTI 


