
               SIA „Clean R” SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS PRIVĀTPERSONĀM 

 

Līguma Nr.______________ 

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

Klienta dati * 

 

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*Vārds:    *Tālrunis:   

*Uzvārds:    * E-pasts:   

*Personas kods:       

      

*Pasta adrese:    

     *Pasta indekss: LV- 

*Adrese, kurā jāveic pakalpojums:     

     

 *Piekrītu saņemt informāciju uz norādīto tālruņa numuru □ (ievelciet krustiņu). 

        

 

 

 

                                                                                                   Šo sadaļu aizpilda SIA „Clean R”

 

Pakalpojuma sniedzējs (Izpildītājs)   

 

Izvešanas grafiks:  

Nosaukums SIA "Clean R"   
Pirmā izvešana:  

Juridiskā un pasta adrese Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009   
Rēķinu izrakstīšanas biežums:  

Vienotais reģistrācijas Nr. 

Banka 

LV40003682818  

Nordea Bank AB Latvijas filiāle   
 

 

 

Bankas kods NDEALV2X     

Bankas konta Nr. LV28NDEA0000080377740   
 

Klientu kontaktu centrs:      Tel. 67111001  
    

(SIA „Clean R” pilnvarotais 

pārstāvis)  (paraksts)                                                  Fakss: 67270148 

 

Līguma parakstīšanas datums:                                                    E-pasts: kc@cleanr.lv 
 
 

 

                          

*Konteineru skaits:                
          

* Konteinera tilpums:  0,12m3   0,24m3   1,1m3   

*Izvešanu biežums:  1x 2 mēnešos    1x mēnesī    1x nedēļā     

       1x 2 mēnešos    2x mēnesī     

           1x mēnesī    
 SIA „Clean R” veic atkritumu izvešanu Nīcas novada teritorijā trešdienās un sestdienās  
  

  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 

  
 

                          

                         

 

     

*Vēlos saņemt rēķinu uz e-pastu: Jā   e-pasta  adrese:_____________________________________ 

       

Pakalpojuma cena: 10,20 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%) 
(cena var tikt mainīta saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp SIA ”Clean R” un Nīcas novada domi) 

  
 

 

Klients (Pasūtītājs)* Apstiprinu augstāk minēto datu pareizību un piekrītu šī līguma otrā pusē norādītajiem SIA 

"Clean R" līguma tipveida noteikumiem. Parakstot līgumu, apstiprinu, ka esmu saņēmis 

detalizētu informāciju par līguma noteikumiem un esmu tos sapratis. 

*Klients: 

 

___________________________________________________________   ________________ 

                                      (Paraksts un atšifrējums)                                             (datums) 
 
  

 

mailto:kc@cleanr.lv


 

Clean R atkritumu apsaimniekošanas līguma vispārējie noteikumi Nīcas novadā 
(Spēkā no 01.11.2012) 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS  

1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA radīto 

sadzīves atkritumu (sadzīvē radušies atkritumi - mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi 

tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), turpmāk tekstā SA 

apsaimniekošanu, t.i. SA savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, 

nodošanu apglabāšanai u.c. atbilstoši vides aizsardzības  prasībām, turpmāk tekstā 

„Pakalpojumi”. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, izmaksas, sniegšanas grafiks un 

citi noteikumi ir atrunāti šajā līgumā  un tā pielikumos.  

1.2. SA pēc to nodošanas IZPILDĪTĀJAM ir IZPILDĪTĀJA īpašums.  

1.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina zaļo atkritumu (zāle, lapas, zari) apsaimniekošanu par 

cenu 2,93EUR/m3(tajā skaitā PVN21%). Zaļajiem atkritumiem nedrīkst būt SA 

piejaukums vairāk par 0,01%. Zaļie atkritumi tiek apsaimniekoti pēc pieprasījuma 3 reizes 

gadā (jūnijā, augustā, oktobrī). 

2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas SA uzkrāšanu veikt IZPILDĪTĀJA tvertnēs. 

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt atkritumu savākšanas autotransporta netraucētu 

piebraukšanu tvertņu atrašanās vietām savākšanas dienās. Gadījumā, ja tvertne(es) 

atrodas slēgtās teritorijās, tad savākšanas dienās PASŪTĪTĀJS apņemas novietot 

tvertni(es) ārpus slēgtās teritorijas piebraucamā ceļa malā. 

2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas norādīt vietu SA tvertnes(ņu) novietošanai, 

nepieciešamības gadījumā saskaņojot izvietošanas vietu ar zemes īpašnieku. Bez 

saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU nemainīt uzstādītās tvertnes atrašanās vietu.  

2.4. Ja PASŪTĪTĀJS vēlas mainīt kādu no Pakalpojuma aspektiem (piemēram, adresi, 

izvešanas grafiku, tvertņu skaitu, tilpumu un citus), kuri var ietekmēt IZPILDĪTĀJA 

darbību, tad PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieteikumu līdz tekošā 

mēneša 20. datumam.  

2.4.1. Pamatojoties uz šo pieteikumu, IZPILDĪTĀJS sniedz atbildi par iespēju nodrošināt 

attiecīgas izmaiņas Pakalpojumā;  

2.4.2. Par katru izmaiņu veikšanas reizi, izņemot 2.4.3. punktā noteikto, Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam administratīvos izdevumus EUR 4,31  apmērā (ar PVN). Jebkuras 

izmaiņas stājas spēkā tikai pēc Izpildītāja rēķina apmaksas, bet ne ātrāk kā nākošā 

kalendārā mēneša pirmajā datumā. 

2.4.3. Divas reizes gadā izmaiņas līgumā (izvešanas biežums un SA tilpums) tiek veiktas 

bez maksas. Līdz 31.12.2012 bez maksas tiek veiktas vēl divas papildus izmaiņas.  

2.5. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par visiem IZPILDĪTĀJA pierādāmajiem papildus darb iem 

un izmaksām, bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies, PASŪTĪTĀJAM nepildot šajā 

Līgumā minētos noteikumus. 

2.6. PASŪTĪTĀJS apņemas SA tvertnēs neievietot: bīstamos atkritumus, lielgabarīta 

atkritumus, ielu uzlaušanas atkritumus, slapjas lapas, smiltis, zarus (zaļo atkritumu 

piejaukums nedrīkst pārsniegt 1% no tilpuma), būvniecības atkritumus, riepas, izdedžus, 

šķidros atkritumus, sprāgstvielas un radioaktīvas vielas. Šādu atkritumu izvešanu 

PĀSŪTĪTĀJS var pasūtīt pie IZPILDĪTĀJA, noslēdzot atsevišķu vienošanos. 

2.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS konstatē SA tvertnes neatbilstību saturā, IZPILDĪTĀJS 

informē par to pašvaldības policiju, kura veic saņemtās informācijas pārbaudi.  

2.8. Pasūtītājam ir tiesības divas reizes gadā vismaz trīs darba dienas iepriekš paziņot 

par nepieciešamību neizvest SA. Šajā gadījumā SA netiek izvesti un maksa netiek 

aprēķināta. 

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

3.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi, atbilstoši Nīcas 

novada domes iepirkuma noteikumiem, vides aizsardzības institūciju izdotajām atkritumu 

apsaimniekošanas atļaujām.   

3.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu saskaņotajā laikā, ja apstākļi (piem., ceļa 

seguma stāvoklis ir neatbilstošs tā autotransportam , piemēram  (nav izbraucams vai ir slidens), ļoti 

zema gaisa temperatūra utt.) var radīt risku PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA īpašumam, vai 

cilvēku veselībai. Jebkurā gadījumā IZPILDĪTĀJS dara visu iespējamo, lai tomēr sniegtu 

Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM un iespēju robežās brīdina PASŪTĪTĀJU par iespējamo 

Pakalpojumu nesniegšanu laikā. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par 

līguma saistību neizpildi.  

3.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu saskaņotajā laikā un veidā, ja pastāv 

traucējumi no PASŪTĪTĀJA puses (nav pieejas SA vai tvertnei, SA sastāvs, tā uzkrāšana 

būtiski neatbilst šī līguma noteikumiem), par ko tiek veikts ieraksts IZPILDĪTĀJA 

darba uzdevumā. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS uzņemas atbildību par līguma saistību 

neizpildi. 

3.4. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM pēkšņi notiek tehniska rakstura problēmas vai 

kādi citi pamatotie šķērsli (mašīnas bojājums, avārija, neplāno ts darba spēka trūkums 

u.c.), kas traucē veikt Pakalpojumu saskaņā ar grafiku vai saskaņotajā termiņā un to 

apliecina IZPILDĪTĀJA dokumenti, vienu reizi katra pasūtījuma ietvaros 

IZPILDĪTĀJS drīkst pārnest pakalpojumu uz nākamo dienu (saskaņā ar izvešanas 

grafiku), vai kādu citu dienu, par kuru vienojas ar PASŪTĪTĀJU un Puses neuzskatīs 

to par IZPILDĪTĀJA saistību neizpildi. Izvešanas diena ir pilna kalendārā diena.  

3.5. IZPILDĪTĀJS apņemas:  

 saudzīgi izturēties pret PASŪTĪTĀJA objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, sētām un 

iežogojumiem), zaudējumu radīšanas gadījumā tos atlīdzina pilnā apmērā.  

 savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA tvertņu nomaiņu un/vai remontu, ja 

bojājumi radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ vai tvertņu dabiska nolietojuma dēļ.  

 apmierināt Pasūtītāja pieprasījumu pēc SA tvertnēm.  

3.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt Pakalpojuma sniegšanas grafiku, un 

tehnoloģiju, par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM vismaz vienu kalendāro nedēļu 

iepriekš. Veicot izmaiņas, IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt ne sliktāku 

Pakalpojuma kvalitāti, kā iepriekš. 

3.7. Ja Nīcas novada dome pieņem lēmumu par izmaiņām sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksā, IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izdarīt attiecīgus 

grozījumus Pakalpojumu apmaksas izcenojumos, par to  rakstiski informējot 

PASŪTĪTĀJU (piemēram, nosūtot vēstuli, informāciju rēķinā vai ar laikraksta starpniecību) 30 dienas 

iepriekš. Ja izmainās nodokļi, IZPILDĪTĀJAM ir vienpusējas tiesības nekavējoties izdarīt grozījumus 

Pakalpojumu apmaksas izcenojumos. 

3.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, par to rakstiski paziņojot 

PASŪTĪTĀJAM 14 dienas iepriekš, ja PASŪTĪTĀJS ir aizkavējis maksājumus, vai arī jebkādā citādā 

veidā pārkāpj šī Līguma noteikumus. Pakalpojums tiek turpināts, pēc pārkāpumu novēršanas no 

PASŪTĪTĀJA puses. Kopā ar rakstisko brīdinājumu par neapmaksāto rēķinu IZPILDĪTĀJAM ir 

tiesības izrakstīt PASŪTĪTĀJAM rēķinu EUR 4.31, tajā skaitā PVN, apmērā par 

parāda administrēšanu. 

3.9. Gadījumā, ja pārkāpums netiek novērsts 14 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma 

saņemšanas, IZPILDĪTĀJS noņem atkritumu tvertnes un PASŪTĪTĀJS sedz tvertņu 

pārvadāšanas izdevumus EUR 34,43 (Trīsdesmit četri euro 43 centi) , tajā skaitā PVN 

21%, atjaunojot līguma darbību.  

3.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt trešās puses PASŪTĪTĀJA parāda 

administrēšanai, tajā skaitā nodot informāciju parādu piedziņas komersantiem.  

3.11. IZPILDĪTĀJS vienpusīgi var izvēlēties transporta veidu un tehnoloģiju, ar kuru 

tiks veikts Pakalpojums, ņemot vērā atkritumu raksturu, apjomu, stāvokl i un citus 

apstākļus.  

3.12. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU sniegt informāciju 

par Pakalpojumiem pilnvarotām valsts un pašvaldības institūcijām.  

4. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA  

4.1. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar izvešanas grafiku. Minimālais atkritumu tvertņu 

iztukšošanas biežums Nīcas novada teritorijā ir vienu reizi divos mēnešos  (janvāris, marts, 

maijs, jūlijs, septembris, novembris) un minimālais atkritumu tvertnes tilpums ir 0,12m3. 

4.2.  Savācot SA, Pakalpojums ir sniegts un IZPILDĪTĀJA saistības izpildītas gadījumā, ja 

no PASŪTĪTĀJA nav saņemtas pamatotas pretenzijas par Pakalpojumiem saskaņā ar šī 

līguma 8.1. punktu.  

4.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJAM rodas papildus SA apjoms, to apsaimniekošanai 

PASŪTĪTĀJAM ir iespēja iegādāties speciālus atkritumu maisus. Šajā gadījumā SA 

apsaimniekošanas maksa jau būs iekļauta maisu cenā. 

4.4. IZPILDĪTĀJS veic tvertņu dezinfekciju piecas reizes gadā (martā, maijā, jūlijā, 

septembrī, novembrī) pie nosacījuma, ja attiecīgajā mēnesī tiek veikta tvertņu iztukšošana. 

5. MAKSĀJUMI  

5.1. IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM avansa rēķinu par plānoto Pakalpojumu 

apjomu līdz nākamajam rēķinam. Papildus rēķinā tiek iekļautas korekcijas par iepriekšējo 

periodu, gadījumā:  

 ja IZPILDĪTĀJS nesniedza Pakalpojumu laikā, izņemot gadījumus kad saskaņā ar šī 

līguma noteikumiem Pakalpojumu nesniegšana laikā netiek kvalificēta kā 

IZPILDĪTĀJA saistību neizpilde; 

 ja saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieteikumu tiek mainīts grafiks, tvertņu skaits, tilpums, 

Pakalpojumu sniegšanas biežums vai kādi citi nosacījumi, kuri saskaņā ar šo līgumu 

ietekmē kopējo Pakalpojumu cenu. 

5.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2. punktu, SA netiks savākti, bet 

samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo konteineru tilpumu konkrētajā 

izvešanas reizē iekļauta rēķinā.  

5.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJA SA tvertnēs tiek konstatēti neatbilstoši atkritumi,  (šī 

līguma 2.6. punkts) IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 

EUR 14,23 apmērā par katru reizi, bet par bīstamo atkritumu piejaukumu – līgumsodu 

EUR 71,14 apmērā par katru konstatēto gadījumu.  

5.4. Avansa rēķinu apmaksu PASŪTĪTĀJS var veikt uzreiz (rēķinā norādītajā termiņā) 

vai veikt apmaksu par katru mēnesi atsevišķi, šajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM obligāti 

vienu reizi mēnesī ir jāveic maksājums par attiecīgo mēnesi līdz attiecīgā mēneša 25. 

datumam. Par maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 

0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 

nokavēto maksājuma dienu. 

5.5. Par pakalpojuma sniegšanas nokavējumu, ja nokavējumā vainojams Izpildītājs, 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā 

no nokavētā pakalpojuma vērtības.  

5.6. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt saistību izpildījumu. 

Jebkuras samaksātās summas vispirms tiks ieskaitītas nokavējuma procentu dzēšanai un 

tikai pēc tam pamatparāda apmaksai.  Šajā Līgumā paredzēto nokavējuma procentu 

samaksa neatbrīvo no pienākuma segt zaudējumus.  

6. SA TVERTNES  

6.1. SA tvertņu nodošana/atgriešana tiek noformēta ar aktu, kuru paraksta IZPILDĪTĀJS, 

ja PASŪTĪTĀJS nav nodrošinājis sava pārstāvja klātbūtni. 

6.2. SA tvertņu vērtība ir: 0,12m3 tvertne EUR 41,32 ar PVN; 0,24m3 tvertne EUR 48,99 ar 

PVN; 0,66m3 tvertne EUR 170,45 ar PVN, 1,1 m3 tvertne EUR 388,77 ar PVN;  

6.3. SA tvertņu bojājuma gadījumā, kas noticis PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, 

un tas nav saistīts ar tvertnes dabisku novecošanu vai iekšējo defektu, kā arī tvertnes 

pazušanas gadījumā, PASŪTĪTĀJS apņemas apmaksāt pilnu tvertnes vērtību. 

7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ  

7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses un ir spēkā uz 

IZPILDĪTĀJA un Nīcas novada domes noslēgtā līguma darbības laiku.  

7.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS zaudē atkritumu radītāja statusu Nīcas novadā, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt šo Līgumu, par to rakstiski paziņojot 

IZPILDĪTĀJAM, bet ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. Šajā gadījumā 

IZPILDĪTĀJAM  un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums saskaņot un veikt gala norēķinus par 

pakalpojumiem, pārmaksas gadījumā IZPILDĪTĀJS atmaksā PASŪTĪTĀJAM attiecīgo 

naudas summu 10 (desmit) darba dienu laikā. 

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS lauž Līgumu, neievērojot šī Līguma p.7.2. prasības, viņš 

apmaksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1 (viena) iepriekšējā mēneša rēķina 

kopsummas apmērā, saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu.  

7.4. Gadījumā, ja pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas saskaņā ar šī Līguma 

3.8.punktu, 2 (divu) nedēļu laikā PASŪTĪTĀJA pārkāpums nav novērsts, IZPILDĪTĀJS 

var nekavējoties lauzt Līgumu, par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. Šajā 

gadījumā IZPILDĪTĀJAM ir tiesības informēt pašvaldības, vides un policijas iestādes 

par pārkāpumu un Līguma izbeigšanas faktu. Līguma darbības atjaunošanai 

PASŪTĪTĀJS apņemas segt atkritumu tvertņu pārvadāšanas izmaksas.  

8. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA 

8.1. Par sniegto Pakalpojumu kvalitāti PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var iesniegt 

pamatotu pretenziju Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā. Jebkuras 

pretenzijas jāiesniedz rakstiskā formā vai mutiski, norādot apstākļus, kas pamato 

pretenziju, izmantojot Clean R  Kontaktu Centru pa telefona numuru 67111001, vai e-

pastu kc@cleanr.lv.  

8.2. IZPILDĪTĀJS sniedz atbildes PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) dienu laikā no 

informācijas saņemšanas dienas. 

8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 

gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi: stihiskas nelaimes, plūdi, 

zemestrīces, streiki u.tml. 

9. LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI  

9.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi pie šī Līguma, izņemot šī Līguma 3.7.punktā 

minēto, iegūst juridisku spēku tikai tajā gadījumā, ja tie ir izpildīti rakstiskā veidā un tos 

ir parakstījušas abas Puses.  

9.2. 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.  

9.3. Ar šī Līguma parakstīšanu spēku zaudē jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai 

mutiskas vienošanās starp Pusēm par šī Līguma priekšmetu. 

 

Puses vienojas, ka pie PASŪTĪTĀJA ir Līguma eksemplārs ar PASŪTĪTĀJA paraksta 

kopiju un IZPILDĪTĀJA oriģinālo parakstu, savukārt, pie IZPILDĪTĀJA ir Līguma 

eksemplārs ar IZPILDĪTĀJA paraksta kopiju un PASŪTĪTĀJA oriģinālo parakstu . 
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