
Iepirkuma līgums Nr. 10.4./21 

 

Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi 

 

 

Rīgā, 2017.gada 20.jūlijā 

 

 

Valsts SIA „ Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, 

reģ.Nr.40003480798, juridiskā adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035, turpmāk – Pasūtītājs, 

tās valdes locekles – direktores p.i., prokūrista Dzintara Štāsla personā, kas darbojas, 

pamatojoties uz 09.07.2008. Uzņēmumu reģsitra lēmumu Nr. 6-12/94783 “Par Dzintara Štāla 

prokūru”(prokūra izdota 03.07.2008.) (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 

SIA “Clean R”, reģistrācijas Nr. 40003682818, juridiskā adrese Vietalvas iela 5, Rīga, 

LV-1009 tā valdes priekšsēdētāja Jāņa Leimaņa un valdes locekles Sanitas Lazdānes personās, 

kuras rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk 

– Līdzēji, 

pamatojoties uz Pasūtītāja organizētā iepirkuma „Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un 

izvešanas pakalpojumi” (id. Nr. VSIA „RTRIT” 2017/10) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 

piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma un tā pielikumiem 

“Tehniskais piedāvājums” (1.pielikums) un “Finanšu piedāvājums” (2.pielikums) noteikumiem 

nodrošināt cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumus (turpmāk – 

pakalpojums).  

1.2. Līguma pielikumi “Tehniskais piedāvājums” un „Finanšu piedāvājums” ir Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas. 

1.3. Izpildītāja SIA “Clean R” 2017.gada 05.jūlijā iesniegtais Piedāvājums ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa. 

1.4. Līdzēji parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir saistošs likums „Par dabas resursu 

nodokli”, Atkritumu apsaimniekošanas likums, un citi tiesību akti. 

1.5. Izpildītājs sniedz pakalpojumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem un citiem saistošajiem dokumentiem, t.sk. uz 1997.gada 19.decembra līgumu ar Rīgas 

domes Reģionālās vides pārvaldi un Valsts vides dienesta izsniegto licenci. 

 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 
 

2.1. Līgums stājas spēkā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā 3 (trīs) gadus no līguma 

parakstīšanas dienas vai sasniedzot līguma 3.1.apakšpunktā minēto summu, atkarībā kurš no 

minētajiem apstākļiem iestājas pirmais. 

2.2. Cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanas un izvešanas pakalpojumi tiek nodrošināti 36 

(trīsdesmit sešus) mēnešus skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas vai sasniedzot Līguma 

3.1.apakšpunktā paredzēto kopējo Līguma summu. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 

3.1. Līguma kopējā summa ir EUR 28 874,85 (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

četri euro, astoņdesmit pieci euro centi) bez PVN, PVN 21% ir EUR 6063,72 (seši tūkstoši 
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sešdesmit trīs euro, septiņdesmit divi euro centi). Kopējā līgumcena ir  EUR 34 938,57 (trīsdesmit 

četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro, piecdesmit septiņi euro centi).   

3.2. Līguma 3.1.apakšpunktā minētā summa ir fiksēta un nemainīga Līguma darbības laikā. Visi ar 

cieto sadzīves atkritumu uzkrāšanu un izvešanu saistītie izdevumi ir iekļauti Līguma 

3.1.apakšpunktā norādītajā summā. 

3.3. Pasūtītājs par Līguma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” norādīto pakalpojumu veic 

maksājumu Līguma 2. pielikumā „Finanšu piedāvājums” minētās cenas apmērā. Samaksa tiek 

veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja izrakstītā rēķina saņemšanas. 

3.4. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. Par samaksas dienu atzīstama 

diena, kad Pasūtītājs iesniedz maksājuma uzdevumu kredītiestādē. 

3.5. Gadījumā, ja atbilstoši tiesību aktos noteiktajam tiek paaugstināti sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas un noglabāšanas tarifi, mainās nodokļu apmēru regulējošās tiesību normas vai 

tiek pieņemti citi tiesību akti, kuri ir obligāti izpildāmi abām Pusēm un ietekmē Līguma izpildi, 

Izpildītājs iesniedz pakalpojuma sniegšanas tarifa pārrēķinu un Puses apstiprina attiecīgās 

izmaiņas Līguma Pielikumā. Izmaiņas stājas spēkā ar tiesību akta spēkā stāšanās dienu, bet par 

tarifu izmaiņām Izpildītājs brīdina Pasūtītāju rakstveidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

 

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 
 

4.1.Pasūtītājs apņemas sadzīves atkritumu uzkrāšanu veikt tikai noteikta parauga Izpildītāja 

uzstādītājos konteineros. 

4.2.Pasūtītājs apņemas sadzīves atkritumu konteineros un citā sadzīves atkritumu uzkrāšanas 

tarā neievietot: 

4.2.1. Atkritumu apsaimniekošanas likumā un 2011.gada 19.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumu 

bīstamus" norādītos bīstamos atkritumus; 

4.2.2.  lielgabarīta atkritumus; 

4.2.3.  ielu uzlaušanas atkritumus; 

4.2.4.  ielu saslaukas (lapas, smiltis, zarus), pieļaujamais piejaukums līdz 20%; 

4.2.5.  celtniecības atkritumus; 

4.2.6.  riepas un izdedžus. 

4.3.  Lapu, zaru, lielgabarīta un būvniecības atkritumu izvešanu Pasūtītājs var pasūtīt 

Izpildītājam pēc atsevišķas vienošanās. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs piedalīties akta sastādīšanā Līguma 4.13.apakšpunktā paredzētajā 

gadījumā. 

4.5. Pasūtītājs apņemas nepieļaut sadzīves atkritumu dedzināšanu konteineros un konteineru 

bojāšanu. Ja konteineri(s) tiek bojāti(s), tos nepareizi lietojot, tad bojāto konteineru remonts vai 

nomaiņa notiek uz Pasūtītāja rēķina. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir pieļāvis konteinera(u) pazušanu 

vai bojāšanu, viņš atlīdzina Izpildītājam atlikušo konteinera(u) vērtību, saskaņā ar Izpildītāja 

grāmatvedības izziņu. Pasūtītāja pienākums par konteinera(u) pazušanu vai bojāšanu paziņot 

policijas iestādei, šis fakts ir jāreģistrē dokumentāli.  

4.6. Pasūtītājs apņemas: 

4.6.1. norādīt vietu konteinera novietošanai; 

4.6.2. bez saskaņošanas ar Izpildītāju nemainīt uzstādītā konteinera(u) atrašanās vietu; 

4.6.3. uzturēt kārtībā pievedceļus, nodrošināt atkritumu savākšanas autotransporta netraucētu 

piebraukšanu konteineru atrašanās vietām grafikā paredzētajās dienās; 

4.6.4. nodrošināt atkritumu savākšanas autotransporta brīvu piekļūšanu konteineriem. Prasības 

neievērošanas gadījumā konteiners netiks iztukšots, par ko Pasūtītājam tiek iesniegts 

paziņojums, bet samaksa iekļauta rēķinā. 

4.7.Ja tiek traucēta (pievedceļu remonts, rakšanas darbi u.c.), izmainīta vai pārtraukta 
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autokustība Izpildītāja transporta maršrutā vai radušies citi kavējoši apstākļi, Pasūtītājam ir 

pienākums rakstiski brīdināt Izpildītāju par pakalpojuma izpildes neiespējamību ne vēlāk kā 48 

stundas pirms pakalpojuma saņemšanas, ja Pasūtītājam bijis zināms par traucējumiem. 

4.8.Ja konteinera(u) iztukšošana nav nepieciešama grafikā paredzētajā datumā, Pasūtītājam 

rakstiski jābrīdina Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms grafikā paredzētās 

iztukšošanas reizes. 

4.9.Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā 

līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 

4.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzēju no saistību izpildes. 

4.11. Izpildītājs apņemas Līguma 1. Pielikumā norādītajā grafikā veikt Pasūtītāja sadzīves 

atkritumu savākšanu un transportēšanu uz sadzīves atkritumu noglabāšanas (šķirošanas) 

vietām. Gadījumā, ja notiek izvešanas grafika vai termiņa izpildes traucējumi no Izpildītāja 

puses, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju par pakalpojuma tālāko izpildes laiku. 

4.12. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs apņemas nodrošināt konteineru remontu un to 

nomaiņu, ja bojājumi ir radušies no Pasūtītāju neatkarīgu iemeslu dēļ (dabas stihija, 

ugunsgrēks), kā arī, ja defekti radušies ilgstošās ekspluatācijas dēļ, izņemot Līguma 

4.5.apakšpunktā minētajos gadījumos. 

4.13. Gadījumā, ja konteineros tiek atrasti Līguma 4.2. apakšpunktā minētie atkritumi, tiek 

sastādīts akts (paziņojums) par esošo sadzīves atkritumu neatbilstību prasībām, kas tiek 

nogādāts Pasūtītājam. 

4.14. Izpildītājs apņemas saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja objektiem (zaļo zonu, 

apstādījumiem, sētām un iežogojumiem u.c.). 

4.15. Izpildītājs nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja tā radusies Pasūtītāja vainas dēļ 

(saskaņā ar Līguma 4.6. apakšpunktu). 

4.16. Izpildītājam nav tiesības nodot ar Līgumu uzņemto saistību izpildi 

apakšuzņēmējiem. 

4.17. Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos pakalpojumus Līgumā noteiktajā termiņā un 

kvalitātē, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 20,00 (divdesmit euro, 00 centu) apmērā par katru 

kavēto atkritumu izvešanas dienu. 

 

5. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

 Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi saistībā ar Līguma noteikumu izpildi tiks risināti 

savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

nespēs vienoties, strīds risināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas 

vispārējās jurisdikcijas tiesā. 

 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

 

6.1.Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst šādus apstākļus: 

6.1.1.  no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

6.1.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 

6.1.3.  kas nav radies Līdzēja vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ; 

6.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu. 

6.2.Līdzējs, kurš nav spējis pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar 

minēt iekārtu vai materiālu defektus, vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas 

neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus. 

6.3.Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma noteikumu 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.  

6.4.Ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas 

iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām uz laiku 
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līdz 1 (vienai) nedēļai. 

6.5.Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstveidā informē otru Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums 

šajā laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. 

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. 

 

7. Pušu pilnvarotās personas 

7.1.Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādās Pušu pilnvarotās 

personas: 

7.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona: 

7.1.1.1. adresē Nīcgales ielā 26, Rīgā – Dzintars Štāls (tālr. 26400591, e-pasts: rtrit@rtrit.lv), 

7.1.1.2. adresē Augusta Deglava ielā 41A, Rīgā - Aija Mētra (tālr.:20282549, e-pasts: 

aija.metra@rtrit.lv), 

7.1.1.3. Adresē Marijas ielā 4, Rīgā – Ziedonis Siksna (tālr.: 20279840, e-pasts: 

ziedonis.siksna@rtrit.lv) 

7.1.2. Izpildītāja kontaktpersona – Klientu centrs (tālr. 67111001, e-pasts: kc@cleanr.lv). 

 

8. Līguma grozīšana un  izbeigšana 

8.1. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību, Līdzējiem 

vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos ierobežojumus grozījumu 

veikšanai. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas. 

8.2. Iepirkuma līgumā var tikt veikti grozījumi tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

61.pantu.  

8.3. Izbeidzot Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par savstarpējo saistību izpildi. Izdarot 

samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai zaudējumu atlīdzību, ja tādi 

ir radušies. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā veic 30 (trīsdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no otras 

Puses. 

8.4. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja: 

8.4.1. Pakalpojumu sniegšana Izpildītāja vainas dēļ aizkavējusies tādā apmērā, ka tos 

nevar izpildīt Līgumā noteiktajā termiņā;  

8.4.2. Pakalpojums nav sniegts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

8.5. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad par to paziņo Izpildītājam 10 (desmit) 

dienas iepriekš un norēķinās par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. Par to Puses sastāda 

aktu. 

8.6. Izpildītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktos termiņos 

neveic Līgumā paredzētos maksājumus vai citas Līgumā paredzētās saistības. 

8.7. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, tad par to paziņo Pasūtītājam 45 (četrdesmit 

piecas) dienas iepriekš un norēķinās par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem. Par to Puses 

sastāda aktu. 

8.8. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai 

izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā 

noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem. 

 

9. Nobeiguma noteikumi 

9.1. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas tām kļuvusi zināma Līguma 

izpildes laikā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta 

tikai Pusēm rakstiski vienojoties, izņemot gadījumus, kad to paredz normatīvie akti. 

mailto:rtrit@rtrit.lv
mailto:aija.metra@rtrit.lv
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9.2. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu 

spēkā esamību. 

9.3. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.  

9.4. Līgums ir sastādīts uz 5 (piecām) lapām, trīs vienādos eksemplāros. Pasūtītājam divi 

eksemplāri, Izpildītājam viens eksemplārs. 

9.5. Līgumam ir divi pielikumi: 

9.5.1. Līguma 1.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 

9.5.2. Līguma 2.pielikums –Finanšu piedāvājums. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Izpildītājs: Pasūtītājs: 

SIA “Clean R” 

Adrese:Vietalvas iela5, Rīga, LV-1009 

Reģ.Nr. 40003682818 

Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV28NDEA0000080377740 

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās 

industrijas tehnikums” 

Adrese: Nīcgales iela 26, Rīga, LV-1035 

Reģ. Nr. 40003480798 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV98TREL9153970000000 

 

 

(personiskais paraksts)  

Valdes priekšsēdētājs J.Leimanis 

 

(personiskais paraksts) _ 

Valdes locekle S.Lazdāne 

 

 

(personiskais paraksts) 

 Prokūrists Dz.Štāls 

 

  

 

 

 

 


