LĪGUMS Nr.2.3-1/16/ 329
PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU AIZKRAUKLES NOVADA
TERITORIJĀ
Aizkraukle,
2016.gada 28 . decembrī
Aizkraukles novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
9000074812 adrese Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, turpmāk tekstā – Pašvaldība, kuru
uz Pašvaldības nolikuma pamata pārstāv pašvaldības izpilddirektors Einārs
ZĒBERGS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Aizkraukles KUK” reģistrācijas
Nr.48703000438, adrese – Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē turpmāk tekstā Apsaimniekotājs, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Ivars SEKACIS, no
otras puses, ņemot vērā, ka Pašvaldība ir Apsaimniekotāja dalībniece, kā arī
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, Publisko
iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu, 2011.gada 25.augusta Aizkraukles
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Aizkraukles novadā” 48.punktu, noslēdz sekojošu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo līgumu Pašvaldība piešķir Apsaimniekotājam tiesības sniegt atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām (turpmāk
tekstā Klienti) Aizkraukles novada pašvaldības teritorijā, savukārt
Apsaimniekotājs apņemas nodrošināt norādīto pakalpojumu sniegšanu, ievērojot
atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomu regulējošo normatīvo
aktu prasības. Ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem šī līguma ietvaros
tiek saprasta atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un
sajaukšana, lai tos pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana, pārvadāšana uz
šķirošanas pārkraušanas staciju – Jaunceltnes ielā 9, Aizkrauklē un apglabāšana –
reģionālā poligonā „Dziļā Vāda” Mežāres pagastā. Norādītās darbības turpmāk
tekstā – Pakalpojumi.
1.2. Apsaimniekotājs sniedz Pakalpojumus Klientiem, pamatojoties uz patstāvīgiem
līgumiem, kas noslēgti Apsaimniekotāja un Klientu starpā.
2. Pušu vispārējās saistības
2.1. Apsaimniekotājs apņemas:
2.1.1. Nodrošināt šī līguma izpildi, ievērojot normatīvo aktu prasības;
2.1.2. Nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu no Klientiem;
2.1.3. Nodrošināt Klientus ar konteineriem sadzīves atkritumu uzkrāšanai;
2.1.4. Atkritumus pārvadāt ar speciāli šim nolūkam paredzētiem transporta
līdzekļiem;
2.1.5. Pakalpojumus sniegt maksimāli ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu
prasības;

2.1.6. Iespēju robežās nodrošināt lielgabarīta, ražošanas un citu atkritumu savākšanu
no Klientiem;
2.1.7. Iespēju robežās piedāvāt dalītās atkritumu vākšanas iespējas Klientiem;
2.1.8. Sadzīves atkritumu izvešanu no Klientiem veikt par šajā līgumā norādītā
kārtībā aprēķinātu samaksu. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos ietvertais
regulējums maksas par atkritumu apsaimniekošanu noteikšanai, puses vadīsies
no normatīvajos aktos noteiktā;
2.1.9. Pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojumu sniegšanas
kvantitatīvajiem rādītājiem, noslēgto līgumu skaitu un citiem ar Pakalpojumu
sniegšanu saistītiem jautājumiem;
2.1.10.Informēt Pašvaldību par gadījumiem, kad tas konstatē Pašvaldības izdoto
atkritumu apsaimniekošanu jomu regulējošo saistošo noteikumu nepildīšanu
vai pārkāpumus.
2.2. Apsaimniekotājam ir tiesības:
2.2.1. Pieprasīt no Klientiem maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas
aprēķināta šajā līgumā paredzētajā kārtībā;
2.2.2. Patstāvīgi noteikt maksu Klientiem par cita veida atkritumu apsaimniekošanu;
2.2.3. Pārtraukt līguma attiecības ar Klientiem maksājumu kavējumu vai citu līguma
pārkāpumu gadījumā, par līguma attiecību pārtraukšanu informējot Pašvaldību;
2.2.4. Pieprasīt no Pašvaldības tās rīcībā esošo Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo
informāciju, t.sk. Pašvaldībā reģistrēto nekustamo īpašumu adrešu sarakstu,
informāciju par iedzīvotāju skaitu attiecīgajā īpašumā, u.c.;
2.3. Pašvaldība apņemas:
2.3.1. Šī līguma darbības laikā neslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar citu
Pakalpojumu sniedzēju;
2.3.2. Nodrošināt Apsaimniekotāju ar tās rīcībā esošo Pakalpojumu sniegšanai
nepieciešamo informāciju;
2.3.3. Informēt fiziskās un juridiskās personas par noslēgto līgumu ar
Apsaimniekotāju;
2.3.4. Ņemot vērā Apsaimniekotāja sniegto informāciju par noslēgtajiem līgumiem ar
Klientiem, iesaistīties līgumu slēgšanas procesā, veicinot visu Pašvaldības
atkritumu radītāju iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā.
2.3.5. Piemērot sankcijas atkritumu radītājiem, kuriem nav spēkā esoša līguma ar
Apsaimniekotāju.
2.3.6. Piedalīties strīdu risināšanā starp Apsaimniekotāju un Klientu, ja strīda
rezultātā var tikt pārtraukta Pakalpojumu sniegšana.
2.4. Pašvaldībai ir tiesības:
2.4.1. Pieprasīt informāciju no Apsaimniekotāja par Pakalpojumu sniegšanas
kvantitatīvajiem rādītājiem, noslēgtajiem līgumiem ar Klientiem, kā arī citiem
jautājumiem;
2.4.2. Bez īpaša brīdinājuma uzraudzīt un kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu un
Apsaimniekotāja darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un šī līguma
noteikumiem.
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3. Maksa par pakalpojumu sniegšanu
3.1. Apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu,
uzglabāšanu un atkritumu apglabāšanu no Klientiem, piemērojot cenu EUR 14,87
par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu bez PVN vai par vienu tonnu EUR
106,18 bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodokli maksā
papildus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.2. Apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt Pašvaldībai priekšlikumu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņu ne biežāk kā 2 reizes gadā,
iesniedzot dokumentus, kas apliecina maksas paaugstināšanas nepieciešamību.
3.3. Gadījumā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek apstiprinātas izmaiņas
attiecībā uz tarifu par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā un
Apsaimniekotājs vēlas kopējās maksas par atkritumu apsaimniekošanu
palielināšanu tikai par šajā punktā norādītā tarifa pieaugumu, Apsaimniekotājam
bez attiecīgā sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmuma, nav jāsniedz papildus
motivācija maksas paaugstināšanai. Šajā gadījumā Pašvaldībai lēmums par
maksas paaugstināšanu vai Apsaimniekotāja priekšlikuma noraidīšanu ir jāpieņem
ne vēlāk kā viena mēneša laikā no priekšlikuma saņemšanas brīža.
3.4. Pašvaldība, nekavējoties pēc šī līguma 3.2. vai 3.3. punktā minētā lēmuma
pieņemšanas, informē atkritumu radītājus par aktuālo maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu apmēru, informāciju publicējot vietējā laikrakstā.
3.5. Gadījumā, ja Pašvaldība nepiekrīt maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu palielināšanai un Apsaimniekotājs paziņo par vēlmi lauzt
līgumu, Pašvaldība nekavējoties organizē procedūru jauna Apsaimniekotāja
izvēlei.
3.6. Citu veidu atkritumu savākšana – lielgabarīta, sadzīvē radušies bīstamie
atkritumu, ražošanas atkritumu, u.c., tiek veikta par Apsaimniekotāja noteiktu
cenu, kuru tas dara zināmu Klientiem.
4. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība
4.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas piecus gadus no 2017.gada
1.janāra līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.2. Puses savstarpēji vienojoties ir tiesīgas atkāpties no šī līguma, nodrošinot sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas nepārtrauktību.
4.3. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī līguma, ja:
4.3.1. Apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir zaudējis tiesības
sniegt Pakalpojumus;
4.3.2. Apsaimniekotājs pakalpojumus sniegšanā pieļauj būtiskas novirzes no šajā
līgumā noteiktajām prasībām un pēc attiecīga brīdinājuma saņemšanas nav
novērsis konstatētos pārkāpumus.
4.4. Līguma
4.3.punkta
piemērošanas
gadījumā
Pašvaldība
iesniedz
Apsaimniekotājam paziņojumu par līguma darbības izbeigšanu. Līguma darbība
uzskatāma par izbeigtu 60. dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
4.5. Apsaimniekotājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma 3 mēnešus iepriekš
par to informējot Pašvaldību.
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4.6. Visos gadījumos, kad tiek izbeigta šī līguma darbība, Apsaimniekotājam ir
pienākums nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Klientiem līdz brīdim, kad
Pašvaldība būs noslēgusi jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu savā
administratīvajā teritorijā, taču ne ilgāk kā 4 mēnešus pēc līguma darbības termiņa
beigām.
4.7. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā Apsaimniekotājs nodod Pašvaldībai
Apsaimniekotāja uzturētā līgumu reģistra kopiju, kas nepieciešama jaunu līgumu
ar Klientiem noslēgšanai.
5. Dažādi
5.1. Puses ir atbildīgas par šī līguma izpildi un zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šī
līguma nosacījumu neizpildi, tajā skaitā nepamatotu līguma darbības izbeigšanu.
5.2. Puses nozīmē un rakstveidā paziņo kontaktpersonas, kas būs atbildīgas par
jautājumu, kas saistīti ar šī līguma izpildi risināšanu.
5.3. Pusēm ir pienākums informēt vienai otru par izmaiņām, kas var ietekmēt
Pakalpojumu sniegšanu (reorganizācija, streiki, u.c.), kā arī par rekvizītu maiņu.
5.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas rakstura apstākļu rezultātā,
kuru darbība sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne
paredzēt ne novērst.
5.5. Jebkuri strīdi vai domstarpības šī līguma izpildes sakarā tiks risināti savstarpēju
pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta strīda izskatīšana nododama LR tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.6. Līgums sastādīs 2 (divos) eksemplāros uz 4 lapām, katrai pusei pa vienam
eksemplāram.
Apņemoties strikti ievērot šajā līgumā uzņemtās saistības, Puses parakstās par
iepazīšanos ar šī līguma noteikumiem:

Pašvaldības vārdā:
Aizkraukles novada pašvaldība,

Apsaimniekotāja vārdā:
SIA „Aizkraukles KUK”

Pašvaldības izpilddirektors E.Zēbergs

Valdes loceklis I.Sekacis
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