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Adrese ..................................................................................... 

 

Tālrunis ................................................................................... 

 

e-pasts ...................................................................................... 

 

 

turpmāk kopā – Puses, katrs atsevišķi – Puse, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par šādiem nosacījumiem: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs apņemas uzkrāt nešķirotus sadzīves 

atkritumus (turpmāk – NSA) Uzņēmējam vai 

Pasūtītājam piederošajā (-os) konteinerā (-os), kurš 

(-i) Līguma darbības laikā ir nodots(-i) Pasūtītājam 

bezatlīdzības lietošanā (turpmāk – konteiners), vai 

īpašos Uzņēmeja marķētos NSA savākšanai 

paredzētos maisos, savukārt Uzņēmējs apņemas par 

Līgumā noteiktu atlīdzību veikt Pasūtītāja radīto un 

uzkrāto NSA apsaimniekošanu, t.i., atkritumu 

savākšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, apstrādi, 

apglabāšanu u.c. ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu saistītās darbības (turpmāk – 

Pakalpojumi), ievērojot normatīvos aktus par 

atkritumu apsaimniekošanu un vides aizsardzību, kā 

arī Līguma 1.pielikumā noteikto Pakalpojumu 

sniegšanas kārtību un Līguma 2.pielikumā norādīto 

Pakalpojumu sniegšanas grafiku (turpmāk – 

Grafiks). 

1.2. Pakalpojuma sniegšanas kārtība, Pakalpojumu 

maksas aprēķins, konteineru skaits, izvietojuma 

adrese un vieta, tilpums, tukšošanas periodiskums, 

norādīta Līguma 1.pielikumā, ko Puses paraksta 

Līguma noslēgšanas brīdī, tam kļūstot par Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. 

1.3. Divu nedēļu laikā no konteinera uzstādīšanas dienas 

Līgumā noteiktajā adresē un vietā, Uzņēmējs nosūta 

Pasūtītājam Grafiku, kurā norādīti precīzi 

konteinera iztukšošanas datumi turpmākajam 

kalendārajam gadam. Grafiku nākamajam 

kalendārajam gadam Uzņēmējs nosūta Pasūtītājam 

vismaz vienu nedēļu pirms nākamā kalendārā gada 

pirmās darba dienas. Ja Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) 

dienu laikā no Grafika saņemšanas dienas 

rakstveidā nav izteicis iebildumus par to, tad ir 

uzskatāms, ka tas ir stājies spēkā dienā, kad Grafiks 

tika nosūtīts Pasūtītājam (pasta zīmogs vai 

elektroniskā pasta vēstules nosūtīšanas datums). 

Grafiku pievieno Līgumam kā tā pielikumu un tas 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

1.4. Noslēdzot Līgumu, Puses ir vienojušās par 

konteinera izvietojuma adresi un vietu, kas norādīta 

Līguma 1.pielikumā. 

1.5. Puses vienojas, ka Grafiks ir ievērots, ja trīs darba 

dienu laikā pēc tajā noteiktā konteinera tukšošanas 

termiņa nav saņemta rakstiska pretenzija no 

Pasūtītāja. E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv, pasta 

adrese:Rīgas iela 1, Tukums tālrunis 63123306. 

1.6. Konteineru vērtība ar pievienotās vērtības nodokli 

saskaņā ar pavadzīmi (turpmāk – PVN) 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā ir: 140 l –

26,02 EUR; 180 l – 30,86 EUR; 240 l –33,28 EUR; 

1100 l –187,55 EUR. 

1.7. Pasūtītāja uzkrātie NSA pēc iekraušanas Uzņēmēja 

transportlīdzeklī kļūst par Uzņēmēja īpašumu. 

 

2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

2.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

2.1.1. nodrošināt savu radīto NSA uzkrāšanu 

konteinerā, kas novietots Līgumā noteiktajā 

adresē un vietā; 

2.1.2. veikt Līgumā noteiktos maksājumus noteiktajā 

termiņā un kārtībā; 

2.1.3. uzturēt kārtībā savā īpašumā vai valdījumā esošos 

pievedceļus, nodrošinot Uzņēmēja specializētā 

transportlīdzekļa netraucētu piebraukšanu 

konteineram Grafikā noteiktajās konteinera 

tukšošanas dienās (atbilstošs Pasūtītāja īpašumā 

vai valdījumā esošo ceļu, ielas stāvoklis, 

neatkarīgi no laika apstākļiem). Ja ceļa segums ir 

neapmierinošs, Pasūtītājs vismaz vienu darba 

dienu pirms Grafikā noteiktās konteinera 

tukšošanas dienas informē Uzņēmēju par ceļa 

seguma neapmierinošo stāvokli vai par transporta 

kustības slēgšanu. Transporta kustības slēgšanas 

gadījumā nokļūšanai konteinera atrašanās vietā 

Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties paziņot 

Uzņēmējam par atkritumu izvešanas 

pārtraukšanas termiņu vai arī norādīt transporta 

kustības rezerves maršrutu. Prasības 

neievērošanas gadījumā konteiners var netikt 

iztukšots, bet Puses vienojas par citu tukšošanas 

dienu; nepieļaut NSA blietēšanu konteineros; 

2.1.4. nepieļaut konteinera bojāšanu, pazušanu un 

izmantošanu citiem mērķiem atbilstoši tam, kā tas 

būtu sagaidāms no krietna un rūpīga saimnieka;  

2.1.5. nepieļaut atkritumu dedzināšanu konteinerā; 



2.1.6. nepieļaut, ka atkritumu svars, kurš tiek ievietots 

1100 l konteinerā, pārsniedz 450 kg, 240 l 

konteinerā – 80 kg, 180 l - 70 kg, 140 l un 120 l 

konteineros – 60 kg. 

2.2. Pasūtītājs apņemas neievietot konteinerā šādus 

atkritumus (attiecībā uz Līguma 2.2.1. līdz 2.2.4. 

apakšpunktā minētajiem atkritumiem kopumā 

vairāk kā 5% apmērā no kopējā konteinera tilpuma 

vai masas): 

2.2.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi; 

2.2.2. akmeņus, celtniecības atkritumus un 

būvgružus; 

2.2.3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku 

zarus, lapas lapkritī; 

2.2.4. lielgabarīta atkritumus; 

2.2.5. šķidros atkritumus; 

2.2.6. medicīniska un veterināra rakstura 

atkritumus; 

2.2.7. sprāgstošus un pašuzliesmojošus 

savienojumus, toksiskas vielas; 

2.2.8. dzīvsudraba lampas, baterijas; 

2.2.9. citus atkritumus, kuri saskaņā ar Ministru 

kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem 

Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 

atkritumus bīstamus” klasificēti kā bīstami 

atkritumi. 

2.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners 

Grafikā paredzētajā konteinera tukšošanas dienā no 

plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā, 

ārpus nožogotām teritorijām, kur tas netraucē gājēju 

un transportlīdzekļu kustību. Pasūtītājam 

jānodrošina, lai konteiners pēc tā iztukšošanas būtu 

novietots atpakaļ tā pastāvīgajā atrašanās vietā. 

Pasūtītājam pārvietot konteineru ar tilpumu 1100 l 

ir atļauts, iepriekš to saskaņojot ar Uzņēmēju. 

Pasūtītājam konteiners, kurš ikdienā ir slēgts, 

Grafikā paredzētajā konteinera tukšošanas dienā tas 

jāatslēdz, kā arī jānodrošina Uzņēmēja specializētā 

transportlīdzekļa brīva piekļūšana konteineram, kas 

novietots pagalmā vai slēgtā teritorijā. Pasūtītājs ir 

atbildīgs par konteinera novietošanas vietas 

saskaņošanu ar konkrētā nekustamā īpašuma 

īpašnieku gadījumā, ja nekustamais īpašums, kurā 

paredzēta konteinera novietošana, nepieder 

Pasūtītājam. Pasūtītājs atlīdzina visus Uzņēmēja 

zaudējumus gadījumā, ja Pasūtītāja norādītā 

konteinera novietošanas vieta nav bijusi saskaņota 

ar nekustamā īpašuma īpašnieku un, pamatojoties 

uz nekustamā īpašuma īpašnieka pieprasījumu, 

Uzņēmējs ir bijis spiests pārvietot Pasūtītāja 

lietošanā nodoto konteineru uz citu vietu. 

2.4. Ja Uzņēmējs Pasūtītāja vainas dēļ saskaņā ar 

Līguma 2.3.punktu nespēj izpildīt Līgumā 

paredzētās saistības, Pasūtītājs apmaksā Uzņēmēja 

veikto darbu, kas ir līdzvērtīga Līgumā pielīgtajai 

vienreizējai konteinera tukšošanas maksai. 

2.5. Ja konteinera tukšošana nav nepieciešama Grafikā 

paredzētajā datumā, Pasūtītājam ir jābrīdina 

Uzņēmējs vienu darba dienu pirms Grafikā 

paredzētās iztukšošanas reizes līdz plkst. 12.00, 

pretējā gadījumā samaksa jāveic Līgumā 

paredzētajā kārtībā.  

2.6. Ja konteiners tiek bojāts, to nepareizi ekspluatējot 

vai pārkāpjot Līguma noteikumus (t.sk. konteinerā 

ir ievietoti neatbilstoši atkritumi, pārsniegts 

atļautais atkritumu svars konteinerā), un bojājums 

radies Pasūtītāja vainas dēļ, tajā skaitā Pasūtītāja 

vieglas neuzmanības dēļ, bojātā konteinera remonts 

vai nomaiņa notiek uz Pasūtītāja rēķina. Konteinera 

bojāšanas gadījumā Uzņēmējs sastāda aktu, 

telefoniski pieaicinot Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs 

neierodas uz akta sastādīšanu 10 minūšu laikā no 

brīža, kad tas ir ticis aicināts (t.sk. nav sasniedzams 

pa tālruni) vai atsakās to parakstīt, Uzņēmējs nosūta 

vienpusēji sastādīto aktu Pasūtītājam kopā ar 

attiecīgā pārkāpuma fotofiksāciju. Ja piecu darba 

dienu laikā pēc akta saņemšanas Pasūtītājs nav cēlis 

pamatotus iebildumus pret aktā norādīto, 

uzskatāms, ka tas piekritis atlīdzināt konteinera 

bojāšanas rezultātā Uzņēmējam radītos zaudējumus 

atbilstoši konteinera vērtībai vai faktiskajiem 

izdevumiem par konteinera remontu, par ko 

Uzņēmējs informē Pasūtītāju, nosūtot Pasūtītājam 

attiecīgu rēķinu.  

2.7. Gadījumā, ja bojājumi konteineram ir izdarīti 

Pasūtītāja vainas vai vieglas neuzmanības dēļ, kura 

rezultātā remonta izmaksas nepārsniedz 12,10 EUR, 

ieskaitot PVN normatīvajos aktos noteiktajā 

apmērā, Uzņēmējs par veicamajiem remontdarbiem 

un tā izmaksām informē Pasūtītāju ar attiecīgu 

rēķinu/aprēķinu. Šajā gadījumā ar Pasūtītāju par 

konteinera remontdarbu veikšanu un tā samaksu 

aktu nesastāda.  

2.8. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav ievērojis Līgumā 

noteiktās prasības par atkritumu ievietošanu 

konteinerā, kā arī prasības par konteinera 

novietošanu iztukšošanai, kā rezultātā ir bojāti 

Uzņēmēja transportlīdzeklis vai to aprīkojums, 

piemēro Līguma 2.7.punkta noteikumus par 

Uzņēmēja mantai nodarīto zaudējumu 

konstatēšanas un atlīdzināšanas kārtību. Par 

neatbilstošu atkritumu ievietošanu konteinerā 

Pasūtītājam piemēro līgumsodu 10,00 EUR par 

katru konstatēto pārkāpumu.  

2.9. Konteinera pazušanas gadījumā Pasūtītājs atlīdzina 

Uzņēmējam konteinera atjaunošanas izdevumus 

atbilstoši Līguma 1.6.punktā noteiktajai konteinera 

vērtībai, ja pie tā ir vainojams Pasūtītājs, kurš 

attiecībā uz konteinera saglabāšanu nav ievērojis 

tādu rūpību un čaklību, kāda būtu sagaidāma no 

krietna un rūpīga saimnieka. Konteinera vērtības 

atlīdzināšana ir veicama gadījumā, ja par konkrēto 

faktu nav uzsākts kriminālprocess vai 

administratīvā pārkāpuma lietvedība vai arī 

konkrētajā gadījumā nav izdevies noskaidrot 

vainīgo personu. 

2.10. Pasūtītājam tā rekvizītu maiņas gadījumā ir 

jāinformē Uzņēmējs par jaunajiem rekvizītiem 

desmit dienu laikā no to maiņas, pretējā gadījumā 

Uzņēmējs nenes atbildību par Pasūtītāja rekvizītu 

pareizību. 



2.11. Pasūtītājam, ņemot vērā faktiski uzkrāto NSA 

daudzumu, ir tiesības un pienākums pieprasīt mainīt 

Pakalpojumu sniegšanas kārtību attiecībā uz 

konteineru skaitu, tilpumu un Grafiku, nosūtot 

Uzņēmējam rakstisku iesniegumu.  

 

3. Uzņēmēja tiesības un pienākumi 

3.1. Uzņēmējam ir pienākums: 

3.1.1. sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi, ievērojot 

Līguma noteikumus, attievīgās pašvaldības 

novada saistošos noteikumus par atkritumu 

apsaimniekošanu, kā arī citus normatīvos aktus 

atkritumu apsaimniekošanas un vides 

aizsardzības jomā; 

3.1.2. sniegt Pakalpojumus, ievērojot Grafiku;  

3.1.3. uz sava rēķina veikt konteinera novietošanas 

vietas un tās apkārtnes satīrīšanu, ja piesārņojums 

radies Uzņēmēja vainas dēļ; 

3.1.4. savlaicīgi veikt konteinera remontu un tā 

nomaiņu par saviem līdzekļiem, ja konteinera 

bojājumi radušies Uzņēmēja vainas dēļ un 

Pasūtītājs pilda Līguma saistības; 

3.1.5. organizēt Pasūtītāja uzkrātos NSA atbilstoši 

Līguma 2.1.6.apakšpunktā noteiktajam atkritumu 

svaram un vizuāli to novērtēt. Ja Pasūtītājs 

neievēro Līguma 2.1.6.apakšpunktā noteikto 

atkrituma svaru atbilstoši savam konteineram, 

Uzņēmējs sastāda aktu par konteinera lietošanas 

pārkāpumu.  

3.2. Uzņēmējam viena mēneša laikā (ja Puses 

nevienojas citādāk) no abpusējas Līguma 

parakstīšanas brīža, jāpiegādā Pasūtītājam 

konteiners, par ko noformē pavadzīmi, un 

divu nedēļu laikā no konteinera uzstādīšanas dienas 

Līgumā norādītajā adresē un vietā Uzņēmējs nosūta 

Pasūtītājam Grafiku.  

3.3. Uzņēmējam ir tiesības neiztukšot konteineru 

Grafikā norādītajā datumā, ja: 

3.3.1. Uzņēmējs novērtē, ka ceļa seguma stāvoklis ir 

neatbilstošs viņa transportlīdzeklim un var radīt 

risku Pasūtītāja, Uzņēmēja vai trešo personu 

īpašumam; 

3.3.2. Uzņēmējs ir konstatējis, ka Pasūtītāja konteinerā 

ir pārsniegts Līguma 2.1.6.apakšpunktā 

norādītais maksimāli atļautais atkritumu svars vai 

tajā ir ievietoti Līguma 2.2.punktā norādītie 

atkritumi; 

3.3.3. Pasūtītājs nav savlaicīgi veicis maksājumus par 

Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 4.1.punktu. 

3.4. Uzņēmējam ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu 

sniegšanu, iepriekš par to rakstveidā informējot 

Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nav norēķinājies par 

Pakalpojumu saskaņā ar Uzņēmēja izrakstītajiem 

rēķiniem un Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs var 

turpināt saņemt Pakalpojumu tikai pēc parādsaistību 

nokārtošanas ar Uzņēmēju.  

3.5. Ja Pasūtītājs nepilda Līguma nosacījumus, 

Uzņēmējam ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu 

sniegšanu, informējot par to Pasūtītāju un attiecīgās 

pašvaldības novada pašvaldības policiju. Lai 

atjaunotu Pakalpojumu, visus nepieciešamos darbus 

Pakalpojumu atjaunošanai finansē Pasūtītājs. 

3.6. Ja Uzņēmējs nesniedz Pakalpojumu, sākot no trešās 

dienas pēc Grafikā paredzētā laika, tad Uzņēmējs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% par katru 

nokavēto Pakalpojuma sniegšanas dienu, izņemot 

Līguma 3.8.punktā paredzētos gadījumus. 

3.7. Uzņēmējam ir tiesības mainīt Grafiku, darba 

organizācijas nepieciešamības dēļ, Pakalpojuma 

kvalitātes dēļ, maršrutu optimizācijas dēļ, par to 

rakstiski paziņojot Pasūtītājam vismaz vienu nedēļu 

iepriekš.  

3.8. Ja Uzņēmējs iepriekš neparedzētu iemeslu dēļ 

(neparedzēts transportlīdzekļa bojājums, satiksmes 

negadījums, laika apstākļu ietekme uz ceļu stāvokli, 

u.c.) nespēj nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu 

konkrētajā datumā, Uzņēmējs to veic citā dienā, bet 

ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc sākotnējās Grafikā 

paredzētās konteinera iztukšošanas dienas vai 

Pusēm savstarpēji vienojoties par citiem termiņiem. 

Šādā gadījumā Uzņēmējs informē Pasūtītāju par 

paredzēto konteinera iztukšošanu, izmantojot 

saziņas līdzekļus, kurus Pasūtītājs ir norādījis 

Līgumā, vai ievietojot attiecīgu informāciju 

Uzņēmēja vai attiecīgās administratīvās teritorijas 

pašvaldības mājaslapā internetā. 

3.9. Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par konteinera 

bojājumiem to iztukšošanas laikā. Bojājumu 

nodarīšanas gadījumā sastāda aktu, un konteinera 

remontu nekavējoši veic Uzņēmējs par saviem 

līdzekļiem. Šis punkts ir piemērojams, ja Pasūtītājs 

ir ievērojis Līgumā noteiktos pienākumus. 

3.10. Uzņēmējam ir pienākums atbildēt uz Līguma 

2.11.punktā Pasūtītāja saņemto iesniegumu un, 

pastāvot objektīvai iespējai, viena kalendārā 

mēneša laikā no minētā iesnieguma saņemšanas 

dienas veikt izmaiņas Pakalpojumu sniegšanas 

kārtībā (piemēram, Grafikā).  

3.11. Uzņēmējs veic papildus NSA savākšanu (atkritumi, 

kas atrodas konteinerā virs tā normālā piepildījuma 

vai tieši blakus konteineram), par šo atkritumu 

savākšanu aprēķinot papildu samaksu atbilstoši 

attiecīgā novada pašvaldības apstiprinātam 

atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēram. 

 

4. Maksāšanas kārtība un termiņi 

4.1. Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par Pakalpojumu 

sniegšanu atbilstoši Pakalpojumu sniegšanas 

kārtībai un izmaksu aprēķinam, kas noteikts Līguma 

1.pielikumā. Samaksu par saņemto Pakalpojumu 

Pasūtītājs maksā līdz mēneša 30.datumam (ja 

kalendārajā mēnesī nav 30.datuma, tad mēneša 

pēdējā datumā), pamatojoties uz iepriekšējā periodā 

saņemto Pakalpojumu, par ko Pasūtītājs pārskaita 

rēķinā norādīto summu uz vienu no Uzņēmēja 

Līgumā norādītajiem norēķinu kontiem 

kredītiestādē.  

4.2. Ja Pasūtītājs nav norēķinājies ar Uzņēmēju Līgumā 

noteiktajā termiņā, saskaņā ar Uzņēmēja 

sagatavotajiem rēķiniem Pasūtītājs maksā 

līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nenomaksātā 

rēķina par katru kavēto dienu, nepārsniedzot 10% 

no kopējās parāda summas. 



4.3. Gadījumā, ja ir veikti grozījumi normatīvajos aktos 

par atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru, 

Uzņēmējs ir tiesīgs mainīt Līgumā noteikto 

Pakalpojumu sniegšanas maksas apmēru, rakstveidā 

informējot (ievietojot informāciju rēķinā vai 

aprēķinā vai nosūtot elektroniskā pasta vēstuli) par 

to Pasūtītāju ne vēlāk, kā vienu mēnesi pirms jaunās 

maksas spēkā stāšanās brīža. 

4.4. Par atkārtotu konteinera piegādi Pasūtītājs maksā 

Uzņēmējam atlīdzību 12,10 EUR, ieskaitot PVN 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem mainās PVN apmērs, 

atbilstoši tam Uzņēmējs izmaina šajā punktā 

noteikto atlīdzību bez saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

4.5. Puses vienojas, ka Uzņēmējs Pasūtītājam paredzēto 

informāciju par Līguma maksājumiem sagatavo 

elektroniski un rēķinu nosūta uz Līgumā norādīto 

Pasūtītāja e-pasta adresi. Uzņēmēja sagatavotā 

informācija uzskatāma par saistošu Pasūtītājam, ja 

tā satur turpmāk norādītu frāzi: „Informācija 

sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta”. 

Gadījumā, ja Pasūtītājs papildus elektroniski 

apskatāmajam aprēķinam vēlas saņemt arī aprēķinu 

papīra formātā, tas sedz Uzņēmējam radītās 

izmaksas saistībā ar aprēķina sagatavošanu un 

nosūtīšanu 1.42 EUR, neieskaitot spēkā esošo PVN 

normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

 

5. Nepārvaramas varas apstākļi 

5.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību 

nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju 

apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses) 

nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par 

kuru rašanos Puses nav atbildīgas (piemēram, 

stihiskas nelaimes, kara darbība, terora akts, 

blokāde, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un 

kredītiestāžu darbība, normatīvie akti, valsts 

pārvaldes un pašvaldības institūcijas rīcība un to 

pieņemtie dokumenti). 

5.2. Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē 

nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to 

informē otru Pusi. 

5.3. Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ir ietekmējusi 

nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē 

otru Pusi piecu darbdienu laikā par nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanos, šādā gadījumā attiecīgā 

Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes. 

5.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 

30 dienas, Puses kopīgi risina jautājumu par Līguma 

turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma 

izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama 

vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt 

zaudējumu atlīdzību. 

 

6. Līguma spēkā esamība, grozīšanas un 

izbeigšanas kārtība 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir 

spēkā, līdz zaudē spēku līgums, saskaņā, ar kuru 

Uzņēmējs ir ieguvis tiesības sniegt Pakalpojumus 

attiecīgās pašvaldības teritorijā. Šādā gadījumā 

Uzņēmējs par Līguma laušanu informē Pasūtītāju 

rakstveidā vismaz vienu mēnesi iepriekš. 

6.2. Ar Līguma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē jebkādi 

iepriekš noslēgtie līgumi un vienošanās starp Pusēm 

par Pakalpojumu sniegšanu. 

6.3. Līgums ir noformēts un interpretējams atbilstoši 

Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Visas Pušu nenoregulētās attiecības, kas 

izriet no Līguma, ir risināmas atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.4. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku 

normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums 

nezaudē spēku tā pārejos punktos, un šajā gadījumā 

Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem. 

6.5. Uzņēmējam un Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji 

ierosināt grozījumus Līgumā, nosūtot otrai Pusei 

rakstisku paziņojumu par Līguma grozījumiem. Ja 

otra Puse 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas 

dienas rakstveidā nav izteikusi iebildumus par 

Līguma grozījumiem, tie stājas spēkā 30.dienā pēc 

paziņojuma nosūtīšanas dienas (pasta zīmogs vai 

elektroniskā pasta vēstules nosūtīšanas datums). 

Līguma grozījumi ir pievienoti Līgumam kā tā 

pielikums un kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

6.6. Jebkuri Līguma grozījumi iegūst spēku un kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir noformēti 

rakstiski un ir abu Pušu parakstīti. 

6.7. Līgums izbeidzas, Pusēm par to rakstiski 

vienojoties, ja Pasūtītājs vairs nav tā nekustamā 

īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurā tiek 

sniegts Pakalpojums. Lai Līgumu šai gadījumā 

izbeigtu, Pasūtītājs ar rakstveida iesniegumu, 

pievienojot tam attiecīgu dokumentāru pierādījumu, 

vēršas pie Uzņēmēja, kurš viena mēneša laikā no 

iesnieguma saņemšanas dienas noformē rakstveida 

vienošanos par Līguma izbeigšanu. Pasūtītājam ir 

pienākums šādā Līguma izbeigšanas gadījumā 

pilnībā norēķināties ar Uzņēmēju par saņemto 

Pakalpojumu. Ja Pasūtītājs nav informējis 

Uzņēmēju par īpašuma vai valdījuma tiesību 

zaudēšanu šai punktā noteiktā kārtībā, Uzņēmējs 

turpina iesniegt Pasūtītājam rēķinus par 

Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā.  

6.8. Līguma noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un 

saistību pārņēmējiem.  

 

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai 

sakarā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu 

ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina 

Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs pauž piekrišanu savu 

Līgumā norādīto personas datu apstrādei ar mērķi 

nodrošināt Uzņēmēja klientu datu bāzes uzturēšanu 

un pilnīgu Līguma izpildi gan no Pasūtītāja, gan 

Uzņēmēja puses. Pasūtītājs piekrīt savu datu 

nodošanai trešajām personām, ja tas ir saistīts ar 

Pasūtītāja kavēto maksājumu atgūšanu par labu 

Uzņēmējam. Uzņēmējs apņemas nodrošināt  



 

saņemto personas datu apstrādi atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem.  

8.2. Pasūtītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka piekrīt 

Pasūtītāja datu un Līgumā minētās informācijas 

iekļaušanai Uzņēmēja datu bāzē, kuru Uzņēmējs 

izmantos līgumsaistību pienākumu veikšanai, 

darbības izpētei, mārketinga un sabiedrisko 

attiecību aktivitātēm. Šis punkts uzskatāms par 

atsevišķu Pušu vienošanos, kas paliek spēkā uz visu 

Līguma darbības laiku. 

 

8.3. Līgums ir noformēts un parakstīts uz divām lapām 

divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku 

latviešu valodā. Pie katras no Pusēm atrodas viens 

Līguma eksemplārs.  

 

 

 

Uzņēmējs                     Pasūtītājs 

 

___________________ 

   (paraksts) 

                          _________________ 

                               (paraksts) 

 

 

 

*Pasūtītājs piekrīt / nepiekrīt (vajadzīgo pasvītrot vai apvilkt) komerciāla rakstura sūtījumu saņemšanai no Uzņēmēja 

uz Līgumā norādīto telefona numuru (-iem) un e-pasta adresi (-ēm), kā arī citiem Pasūtītāja norādītajiem 

komunikācijas līdzekļiem: ________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

 (norādīt papildus komunikācijas līdzekļus) 

 

 

 

 


