Rīgā 2018. gada ___. _________
LĪGUMS
Nr. LB-07/2018/545

Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu
(iepirkums LB/2018/74)
Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja
vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes
2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no
vienas puses, un SIA "Lautus" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Agra
Marksa personā, kas rīkojas saskaņā ar 2018. gada 13. janvāra pilnvaru Nr. 13/09/18-1.1,
no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE),
noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums).
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt cieto sadzīves atkritumu (tālāk
tekstā – CSA) konteineru izvietošanu PASŪTĪTĀJA ēkās K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā,
Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, un ēkas K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, pagalmā (tālāk tekstā –
objekti), konteineros uzkrāto CSA izvešanu no objektiem un izvesto CSA noglabāšanu
atkritumu izgāztuvē, t.sk. PASŪTĪTĀJA savākto šķiroto sadzīves atkritumu izvešanu un
nodošanu pārstrādei bez papildu samaksas (tālāk tekstā – DARBS) saskaņā ar tehnisko
specifikāciju (līguma 1. pielikums) un IZPILDĪTĀJA iesniegto finanšu piedāvājumu
iepirkumam LB/2018/74 (līguma 2. pielikums).
2. LĪGUMA TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 2020. gada
31. decembrim uzņemto saistību pilnīgai izpildei.
3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA
3.1. IZPILDĪTĀJS nedrīkst iesaistīt līguma izpildē objektos krimināli sodītu personu,
t.sk. personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta.
3.2. Lai īstenotu drošības pasākumus, kas nepieciešami PASŪTĪTĀJA objekta
aizsardzībai pret fiziskiem apdraudējumiem, IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo
PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un
personas kodu, kā arī izmantojamā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru,
10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu objektā. PASŪTĪTĀJS ievēro spēkā
esošajos normatīvajos aktos, t.sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu
aizsardzības regula), noteiktos personas datu pārziņa pienākumus. Papildu informācija
par PASŪTĪTĀJA veikto fizisku personu datu apstrādi un šo datu aizsardzību pieejama
PASŪTĪTĀJA interneta vietnē www.bank.lv.
3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai
fiziskajai personai pildīt līgumu objektos, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM.
3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu
objektos, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par
to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt
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fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus,
IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un
PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektos.
3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā
saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektos,
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu objektos neielaist vai no tās izraidīt.
3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektos rakstiski paziņo
PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA darbinieka, kurš IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma
izpildi, amatu, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru.
3.7. Par līguma 3.2. un 3.6. punktā minēto darbinieku nomaiņu IZPILDĪTĀJS
nekavējoties rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM.
3.8. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektos, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un
ugunsdrošības noteikumus, kā arī rīkojumus un norādes, kas var tikt veiktas saistībā ar
līguma izpildi drošības jautājumos. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Latvijas Republikā
spēkā esošo darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normu
ievērošanu.
3.9. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību
aktu ievērošanu objektos. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektos iesaistīto
IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā tiesību
aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektos
un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba
aizsardzību objektos ir [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]).
4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA
4.1. Par CSA savākšanas konteineru izvietošanu, nomaiņu vai aizvešanu PUSES uzraksta
un abpusēji paraksta atbilstošu aktu.
4.2. IZPILDĪTĀJS:
4.2.1. pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma par sašķiroto atkritumu izvešanu
saņemšanas 5 (piecu) darbadienu laikā bez papildu samaksas izved no objektiem
PASŪTĪTĀJA sašķirotos sadzīves atkritumus un nodod tos attiecīgām
komercsabiedrībām otrreizējai pārstrādei;
4.2.2. pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma par CSA izvešanas apjoma vai
periodiskuma izmaiņām saņemšanas 10 (desmit) darbadienu laikā nodrošina pieteikumā
norādītā CSA apjoma uzkrāšanai nepieciešamo konteineru izvietošanu objektā un
izvešanas uzsākšanu atbilstoši pieteikumā norādītajām CSA izvešanas periodiskuma
izmaiņām;
4.2.3. ievēro apkārtējās vides aizsardzības prasības, saudzīgi ekspluatē PASŪTĪTĀJA
konteineru laukumus;
4.2.4. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma maina CSA savākšanas transporta kustības
maršrutu objektos;
4.2.5. CSA konteinerus uzstāda PASŪTĪTĀJA norādītajās vietās un pēc CSA izvešanas
konteineru laukumus atstāj sakārtotus;
4.2.6. nekavējoties novērš PASŪTĪTĀJA ziņojumā norādītos pārkāpumus līguma
saistību izpildē.
4.3. PASŪTĪTĀJS:
4.3.1. nodrošina IZPILDĪTĀJA darbinieku piekļūšanu objektiem līguma 1. pielikuma
7. punktā minētajā laikā;
4.3.2. CSA uzkrāšanu veic tikai IZPILDĪTĀJA izvietotajos konteineros;
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4.3.3. nepieļauj IZPILDĪTĀJA CSA savākšanas transporta kustības traucējumus
PASŪTĪTĀJA konteineru laukumu pievadceļos – tehnikas, kravu, materiālu un citu
priekšmetu aizšķērsojumus, sniega sanesumus, būvgružu kaudzes utt.;
4.3.4. nekavējoties paziņo IZPILDĪTĀJAM par CSA izvešanas pārtraukšanas termiņu vai
norāda CSA savākšanas transporta kustības rezerves maršrutu transporta kustības
slēgšanas gadījumā konteineru laukumu pievadceļos (zemes rakšanas darbi,
komunikāciju remonts utt.);
4.3.5. maina CSA konteineru atrašanās vietu objektā tikai pēc saskaņošanas ar
IZPILDĪTĀJU;
4.3.6. nepieļauj CSA dedzināšanu konteineros un konteineru bojāšanu, kā arī kvēlojošu
un degošu CSA nokļūšanu CSA savākšanas transporta bunkuros.
4.4. IZPILDĪTĀJS pārtrauc DARBU un nekavējoties informē PASŪTĪTĀJU par līguma
saistību pārkāpumu, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šādas līguma saistības:
4.4.1. ievieto CSA konteineros atkritumus, kuri minēti līguma 1. pielikuma 4.1.–
4.5. punktā;
4.4.2. ievieto CSA konteineros atkritumus, pārsniedzot konteineriem paredzēto apjomu;
4.4.3. nenodrošina CSA savākšanas transporta netraucētu piekļūšanu konteineriem;
4.4.4. uzkrāj CSA konteineros, kurus nav izvietojis IZPILDĪTĀJS, vai bez saskaņojuma
ar IZPILDĪTĀJU maina konteineru atrašanās vietu objektā.
4.5. Pēc līguma 4.4. punktā minēto pārkāpumu novēršanas, DARBA veikšana tiek
atjaunota nekavējoties. Ja DARBA veikšanas atjaunošanai ir nepieciešama atkārtota un
ārpusplāna, t.i., līguma 1. pielikuma 4. punkta grafikā neparedzēta, IZPILDĪTĀJA CSA
savākšanas transporta ierašanās PASŪTĪTĀJA objektā, par to tiek uzrakstīts un abpusēji
parakstīts akts, kurā norāda IZPILDĪTĀJAM radītos zaudējumus.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Cena par 1 (viena) m³ nešķiroto CSA izvešanu ir 16.93 EUR (sešpadsmit euro,
93 centi), kas sastāv no atlīdzības par DARBU 13.99 EUR (trīspadsmit euro, 99 centi) un
pievienotās vērtības nodokļa (21%) 2.94 EUR (divi euro, 94 centi).
5.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī
izpildīto DARBU līdz katra nākamā mēneša 15. datumam.
5.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc rēķina saņemšanas pārbauda izpildīto
DARBU atbilstību līguma nosacījumiem. Konstatējot izpildīto DARBU neatbilstību
līguma nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu
apmaksāt rēķinu.
5.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par rēķina iesniegšanas dienu
uzskatāma diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis, visus PASŪTĪTĀJA atteikumā apmaksāt
rēķinu minētos trūkumus un, atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM, rēķinu, ja
PASŪTĪTĀJS ir atzinis atkārtoti iesniegto rēķinu par līguma nosacījumiem un iepriekšējā
kalendārajā mēnesī faktiski izpildītajiem DARBAM atbilstošu.
5.5. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Finanšu pārvaldei. PUSES vienojas, ka
IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot to uz e-pasta
adresi: rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā
darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta
adresi.
5.6. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas, ja
IZPILDĪTĀJS ir veicis DARBU atbilstoši līguma nosacījumiem.
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6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja, veicot DARBU, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz
otrai PUSEI radītos zaudējumus uz abpusēji parakstīta akta pamata. Domstarpību par
nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas,
kas saistītas ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE.
6.2. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma 4.2.1., 4.2.2. punktā vai līguma 1. pielikuma 2. vai
7. punktā noteiktos DARBA izpildes termiņus, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM
līgumsodu 15.00 EUR (piecpadsmit euro) apmērā par katru kavējuma reizi.
PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no
līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem.
6.3. Ja PASŪTĪTĀJS neievēro līguma 5.6. punktā minēto apmaksas termiņu,
PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta)
apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne
vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētās maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic
līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA
pieprasījuma un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.
6.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš ir noteikts
dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc
līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
6.5. Ja IZPILDĪTĀJS līguma darbības laikā nepienācīgi veic vai vispār neveic DARBU
un šis līguma pārkāpums nav novērsts 1 (vienas) darbadienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA
rakstiskas pretenzijas saņemšanas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs uzdot veikt DARBU citam
izpildītājam, un IZPILDĪTĀJS apmaksā PASŪTĪTĀJA izmaksas, kas radušās saistībā ar
nepieciešamību, pieaicināt citu izpildītāju, lai tas veiktu darbus, kuri saskaņā ar līgumu
jāveic IZPILDĪTĀJAM. PASŪTĪTĀJA izmaksas tiek noteiktas, pamatojoties uz cita
izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt minētās izmaksas no
IZPILDĪTĀJAM pienākošās samaksas. PASŪTĪTĀJAM radušos izmaksu apmaksa
neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības.
7. KONFIDENCIALITĀTE
7.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski
pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos.
7.2. Līguma 7.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu
laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai ja līgums
izbeidzas citādi.
8. NEPĀRVARAMA VARA
8.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā
radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī
pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ
(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).
8.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,
nekavējoties par to paziņo otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu.
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8.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš
automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības
laiku.
8.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā
noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas izdotu
dokumentu.
9. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
9.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus
zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM,
šādos gadījumos:
9.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro līguma 4.2.1., 4.2.2. punktā vai līguma
1. pielikuma 2. vai 7. punktā noteiktos termiņus;
9.1.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas process;
9.1.3. ja līguma izpildes laikā attiecībā uz IZPILDĪTĀJU vai citu Starptautisko un
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktu personu ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses
ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts
noteiktās sankcijas.
9.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 9.1.1. vai
9.1.3. punktu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 700.00 EUR (septiņi
simts euro) apmērā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu
saņemšanas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt IZPILDĪTĀJA maksājamo
līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA maksājumiem.
9.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu,
neatlīdzinot nekādus zaudējumus un rakstiski brīdinot par to IZPILDĪTĀJU vismaz
1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja atbilstoši ārējo normatīvo aktu regulējumam
PASŪTĪTĀJAM ir jānoslēdz līgums ar citu atkritumu apsaimniekotāju.
9.4. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai
PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi. Šādā
gadījumā PUSES līdz līguma izbeigšanai veic savstarpējos norēķinus un vienojas par
kārtību un termiņu, kādā IZPILDĪTĀJS aizved no objektiem IZPILDĪTĀJA izvietotos
CSA savākšanas konteinerus.
10. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI
10.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju
pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā,
PUSES izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija.
10.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11.1. Līguma izpildes jautājumos kontaktpersonas ir:
11.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses – [..], tālrunis [..], e-pasta adrese: [..];
11.1.2. no IZPILDĪTĀJA puses – [..], tālrunis [..], e-pasta adrese: [..].
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11.2. Līguma 4.1. punktā minēto aktu un līguma 4.2.1. un 4.2.2. punktā minētos
PASŪTĪTĀJA pieteikumus ir pilnvarots parakstīt PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes
Saimniecības daļas saimniecības vadītājs.
11.3. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie stājas spēkā un kļūst par
līguma neatņemamu sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī.
11.4. Gadījumā, ja ārējo normatīvo aktu izmaiņu rezultātā tiek mainīti CSA izvešanas vai
noglabāšanas tarifi un nodokļu likmes, kuras PUSĒM ir obligāti ievērojamas,
IZPILDĪTĀJS savlaicīgi veic līgumā noteikto izmaksu pārrēķinu atbilstoši normatīvajos
aktos minētajām izmaiņām un iesniedz PASŪTĪTĀJAM lūgumu veikt attiecīgas
izmaiņas līgumā.
11.5. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
11.6. Līgums uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. līguma 1. pielikums uz 2 (divām)
lapām un līguma 2. pielikums uz 2 (divām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens
glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA.
12. PUŠU REKVIZĪTI
12.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta
Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju
reģistrā ar Nr. LV90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR
1750 5010 0, BIC LACBLV2X.
12.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Lautus", "Gurnicas", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
LV-2123, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar
Nr. 40003554635 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības
nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV40003554635. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..].
PASŪTĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2018. gada ___. _____________

IZPILDĪTĀJS

(Personiskais paraksts)
2018. gada ___. _______________
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1. pielikums
2018. gada ___. __________
līgumam Nr. LB-07/2018/545
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nodrošina PASŪTĪTĀJU ar konteineriem CSA
uzkrāšanai, kas aprīkoti ar vāku, riteņiem un stāvbremzēm, un ir savietojami ar
IZPILDĪTĀJA CSA savākšanas transportu, ar kura palīdzību konteineri tiek iztukšoti.
2. IZPILDĪTĀJS konteinerus izvieto līdz 2018. gada 30. decembrim šādos PASŪTĪTĀJA
objektos:
2.1. Ēkas K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, divās telpās (platums – 2 m, dziļums – 1.35 m)
izvieto:
2.1.1. nešķiroto atkritumu konteineru (-s), nodrošinot vienas izvešanas reizes CSA
apjoma 3.60 m³ uzkrāšanu;
2.1.2. 1 (vienu) konteineru (zaļā krāsā) ar tilpumu 0.24 m3 stikla atkritumu šķirošanai;
2.1.3. 1 (vienu) konteineru (dzeltenā krāsā) ar tilpumu 0.24 m3 polietilēna atkritumu
šķirošanai.
2.2. Ēkas Bezdelīgu ielā 3, Rīgā, vienā telpā (platums – 5 m, dziļums – 1.5 m) izvieto:
2.2.1. nešķiroto atkritumu konteineru (-s), nodrošinot vienas izvešanas reizes CSA
apjoma 3.30 m³ uzkrāšanu;
2.2.2. 1 (vienu) konteineru (zilā krāsā) ar tilpumu 1.1 m3 kartona atkritumu šķirošanai;
2.2.3. 1 (vienu) konteineru (dzeltenā krāsā) ar tilpumu 1.1 m3 polietilēna atkritumu
šķirošanai;
2.2.4. 1 (vienu) konteineru (zaļā krāsā) ar tilpumu 0.24 m3 stikla atkritumu šķirošanai.
2.3. Ēkas K. Valdemāra ielā 1B, Rīgā, pagalmā izvieto:
2.3.1. nešķiroto atkritumu konteineru (-s), nodrošinot vienas izvešanas reizes CSA
apjoma 1.1 m³ uzkrāšanu;
2.3.2. 1 (vienu) konteineru (zilā krāsā) ar tilpumu 0.66 m3 kartona atkritumu šķirošanai;
2.3.3. 1 (vienu) konteineru (dzeltenā krāsā) ar tilpumu 0.24 m3 polietilēna atkritumu
šķirošanai;
2.3.4. 1 (vienu) konteineru (zaļā krāsā) ar tilpumu 0.24 m3 stikla atkritumu šķirošanai.
3. IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nodrošina:
3.1. konteineru remontu vai nomaiņu, ja bojājumi radušies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu
iemeslu vai nolietojuma dēļ;
3.2. konteineru mazgāšanu un dezinfekciju.
4. Līguma izpildes ietvaros izvešanai pieņem visus CSA, izņemot:
4.1. celtniecības darbu atkritumus;
4.2. šķidros atkritumus;
4.3. lielgabarīta atkritumus;
4.4. izjaucamas konstrukcijas, metāllūžņus, lielgabarīta priekšmetu iepakojumu, dēļus,
liela izmēra mājsaimniecības priekšmetus, vecas mēbeles, liela izmēra taru (koka, finiera,
plastmasas, metāla kastes) u.tml.;
4.5. bīstamus atkritumus – sprāgstošus un pašaizdegošus savienojumus, toksiskās un
indīgās vielas un šo vielu savienojumus, naftas produktu atkritumus, dzīvsudraba lampas,
radioaktīvās vielas u.tml.
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5. IZPILDĪTĀJS ne vēlāk kā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieteikuma
saņemšanas bez papildu samaksas veic PASŪTĪTĀJA sašķiroto sadzīves atkritumu
izvešanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei.
6. Pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska pieteikuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS nodrošina papildu
CSA apjoma uzkrāšanu un izvešanu par līgumā noteikto 1 (viena) m3 cenu.
7. Nešķirotos CSA izved no PASŪTĪTĀJA objektiem laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 7.30
atbilstoši šādam CSA izvešanas grafikam:
2019. gads
Mēnesis

JANVĀRIS

Izvešanas datumi

3,7,9,11,15,17,21,
23,25,29,31.
FEBRUĀRIS
4,6,8,12,14,18,20,
22,26,28.
MARTS
4,6,8,12,14,18,20,
22,26,28.
APRĪLIS
1,3,5,9,11,15,17,23,
25,29.
MAIJS
2,7,9,13,15,17,21,23,
27,29,31.
JŪNIJS
4,6,10,12,14,18,20,
25,27.
JŪLIJS
1,3,5,9,11,15,17,19,
23,25,29,31.
AUGUSTS
2,6,8,12,14,16,20,
22,26,28,30.
SEPTEMBRIS 3,5,9,11,13,17,19,
23,25,27.
OKTOBRIS
1,3,7,9,11,15,17,21,
23,25,29,31.
NOVEMBRIS 4,6,8,12,14,19,21,
25,27,29.
DECEMBRIS 3,5,9,11,13,17,19,
23,30.

2020. gads
Izvešanas
reizes

11
10
10
10
11
9
12
11
10
12
10
9

Mēnesis

Izvešanas datumi

JANVĀRIS

3,7,9,13,15,17,21,
23,27,29,31.
4,6,10,12,14,18,20,
24,26,28.
3,5,9,11,13,17,19,
23,25,27,31.
2,6,8,14,16,20,22,
24,28,30.
5,7,11,13,15,19,
21,25,27,29.
2,4,8,10,12,16,18,
22,26,30.
2,6,8,10,14,16,20,
22,24,28,30.
3,5,7,11,13,17,19,
21,25,27,31.
2,4,8,10,14,16,18,
22,24,28,30.
2,6,8,12,14,16,20,
22,26,28,30.
3,5,9,11,13,17,20,
24,26,30.
2,4,8,10,14,16,18,
22,28,30.

FEBRUĀRIS
MARTS
APRĪLIS
MAIJS
JŪNIJS
JŪLIJS
AUGUSTS
SEPTEMBRIS
OKTOBRIS
NOVEMBRIS
DECEMBRIS

Izvešanas
reizes

11
10
11
10
10
10
11
11
11
11
10
10
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2. pielikums
2018. gada __. ________
līgumam Nr. LB-07/2018/545
PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS
[..]
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[..]

