LĪGUMS Nr. _______/EFL – A17
Rīga

2017. gada ______________________
Par atkritumu apsaimniekošanu
_______________________________________
(darbības veids, apsaimniekošanas adrese)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eko Osta”, reģistrācijas numurs 40003428805 (turpmāk – Izpildītājs), tās
direktora Andreja Gorobeca personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2017.gada 2.janvāra Pilnvaru Nr.01/01-2017p, no
vienas puses, un ______________________ reģistrācijas numurs _______________ (turpmāk- Pasūtītājs), tās
valdes locekļa/priekšsēdētāja _________________ personā, no otras puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
1. Līguma priekšmets
1.1. Līguma priekšmets ir šī Līguma pielikumā Nr.1 un Nr.2 norādīto atkritumu (turpmāk – Atkritumi), uzkrāšana,
pieņemšana un vēlāka utilizācija saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk- LR) normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
1.2. Atkritumi tiek pieņemti no Pasūtītāja uzglabāšanai. Atkritumu utilizāciju Izpildītājs veic tā attīrīšanas iekārtu
kompleksā (A kategorijas piesārņojošās darbības atļauja Nr.RI12IA0003 no 25.06.2012.) vai nodod tos trešajām
personām, pēc Izpildītāja ieskatiem.
1.3. Līguma noslēgšana uzskatāma tikai par Pasūtītāja bīstamo atkritumu nodošanu apsaimniekotājam.
Atkritumu pieņemšanas faktu apliecina pieņemšanas- nodošanas akti.
1.4. Puses apņemas ievērot LR normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu.
2. Atkritumu uzkrāšana
2.1. Pasūtītājs savas saimnieciskās darbības ietvaros savāc un uzkrāj Atkritumus.
2.2. Ja ir nepieciešams, tad atkritumu uzkrāšanai Izpildītājs nodod Pasūtītājam nomas lietošanā Atkritumu
uzkrāšanas konteinerus – ar 240 litru (izlietotiem filtriem) un/vai 1m³ (atstrādātai eļļai) tilpumu (turpmāk tekstā –
Konteineri).
2.3. Konteineru drošības maksa tiek noteikta:
2.3.1. 240 litru konteineram EUR 45.00 (četrdesmit pieci euro)
2.3.2. 1m³ tilpuma konteineram EUR 100.00 (viens simts euro).
Drošības maksu Pasūtītājs maksā Izpildītājam pamatojoties uz Izpildītāja izrakstītā un Pasūtītājam nosūtītā rēķina
pamata.
2.4. Konteineru veidu un piegādes laiku puses saskaņo šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
2.5. Pasūtītājs apņemas uzkrāt Konteineros tikai šī Līguma Pielikumā Nr.1 norādītos Atkritumus.
2.6. Pasūtītājs apņemas:
2.6.1. informēt Izpildītāju par uzkrāto atkritumu sastāvu (aizpildot, parakstot un nododot Izpildītājam vielu
drošības datu lapas) un, ja nepieciešams pēc Izpildītāja pieprasījuma trīs darba dienu laikā iesniegt sertificētas
laboratorijas slēdzienu par Pasūtītāja uzkrāto Atkritumu veidu, sastāvu, daudzumu uc. rādītājiem.
2.6.2. pēc Izpildītāja pieprasījuma, piegādāt uzkrāto vai uzkrāšanai paredzēto Atkritumu paraugus un pēc pušu
vienošanās veikt paraugu analīzi sertificētā laboratorijā, ja to pieprasa Izpildītājs, izdevumus sedz Pasūtītājs;
2.6.3. pirms Atkritumu nodošanas informēt Izpildītāju, ja Atkritumu sastāvs nav viendabīgs un satur citus
ķīmiskus, organiskus vai mehāniskus piemaisījumus.
2.7.
Atkritumu Konteineru piegādi un izvešanu Izpildītājs nodrošina ar savu vai trešo personu transportu, kuru
izmaksas sedz Pasūtītājs, šī Līguma Pielikumos Nr.1 un Nr.2 norādītajā apmērā, ja puses nevienojas par citu
apmaksas kārtību.
3. Atkritumu savākšana
3.1. Pasūtītājs uzkrāj atkritumus un visu pirms telefoniski, elektroniski un nekavējoties pieteikuma formā pa pastu,
informē Izpildītāju par nepieciešamību izvest uzkrātos Atkritumus:
3.1.1. piecas dienas iepriekš, ja Atkritumi ir izvedami Rīgas pilsētas robežās;
3.1.2. piecpadsmit dienas iepriekš, ja Atkritumi ir izvedami LR teritorijā;
3.1.3. ja Atkritumu izvešana ir nepieciešama ārpus šī saskaņotā pieteikuma laika, puses saskaņo izvešanas laiku
atsevišķi, paredzot, ka Rīgas pilsētas robežās tās ir ne mazāk kā divas stundas, kas Pasūtītājam jāapmaksā,
neskatoties arī uz to, ka saskaņā ar vispārējiem Līguma noteikumiem izvešana būtu bez papildus atlīdzības.

3.2. Par ar naftas produktu atkritumiem piesārņotās zemes, lielāku šķīdinātāju (virs 100 kg), absorbentu (virs 100
kg), riepu, akumulatoru vai citu atkritumu daudzumu transportēšanu Puses vienojas atsevišķi.
3.3. Pasūtītājam nav jāveic Atkritumu (atstrādātas eļļas un eļļas filtri) izvešanas izdevumu samaksa, ja Pasūtītāja
nodotajos atkritumos atstrādātās eļļas un eļļas filtru proporcija ir ne mazāka kā 4 (četri) litri eļļas uz vienu
eļļas filtru vai 400 litri eļļas uz vienu eļļas filtru konteineru.
3.4. Izpildītājs saņemot Atkritumus no Pasūtītāja sastāda pavadzīmi vai pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā tiek
norādīts Atkritumu pieņemšanas datums, veids un daudzums, kas tiek apstiprināts ar pušu pilnvaroto personu
parakstiem. Noformētā pavadzīme vai pieņemšanas – nodošanas akts apliecina tikai un vienīgi Atkritumu
pieņemšanu uzglabāšanai. Noformētā pavadzīme vai pieņemšanas – nodošanas akts apliecina Atkritumu
nodošanu Izpildītāja īpašumā.
3.5. Par Pasūtītāja atbilstoši pilnvarotu pārstāvi, kas tiesīgs parakstīt 3.4.punktā minēto pavadzīmi vai
pieņemšanas nodošanas aktu, tiek uzskatīta perona, kas atradīsies Atkritumu pieņemšanas vietā, uzdosies par
Pasūtītāja pārstāvi un parakstīs pavadzīmi vai pieņemšanas-nodošanas aktu, tamdēļ par šādu personu darbību
atbild tikai un vienīgi Pasūtītājs.
3.6. Izpildītājs apņemas:
3.6.1. pieņemt un izvest no Pasūtītāja uzkrātos Atkritumus, ja Pasūtītājs ir izpildījis ar šo Līgumu uzņemtās
saistības;
3.6.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tehnisku iemeslu dēļ nav iespējama Atkritumu izvešana vai pieņemšana
utilizācijai.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Izpildītājs apņemas savlaicīgi pēc sniegtā pakalpojuma, izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam rēķinu par šajā Līgumā
noteiktajiem un sniegtajiem pakalpojumiem. Rēķins tiek nosūtīts uz Pasūtītāja norādīto e-pastu ____________________ - un ir derīgs bez paraksta.
4.2. Pasūtītājs apņemas veikt saņemto rēķinu samaksu līdz rēķinā norādītajam termiņam/datumam.
4.3. Ja Pasūtītājs nav veicis Izpildītāja tam izrakstīto rēķinu samaksu noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs
pārtraukt turpmāku Atkritumu izvešanu no Pasūtītāja līdz pilnīgai saistību izpildei un aprēķināt līgumsodu.
4.4. Par šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņu neievērošanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1%
(viena desmitdaļa procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%
(desmit procenti) no kavētā maksājuma apmēra.
4.5. Par šajā Līgumā noteikto atkritumu izvešanas termiņu neievērošanu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu
0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti)
apmērā no izvešanai paredzēto atkritumu vērtības.
4.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo saistību izpildes.
4.7. Pasūtītājs papildus maksā pusgada abonementa maksu par līguma uzturēšanu, kas tiek noteikta EUR 42.50
četrdesmit divi euro, 50 centi) bez PVN par līguma darbības periodu – 6 mēnešiem. Pirmreizējais maksājums
tiek veikts pirms līguma noslēgšanas.
5. Līguma termiņš
5.1. Ar šī Līguma noslēgšanu Pasūtītājs un Izpildītājs izbeidz līdz šī Līguma noslēgšanas dienai noslēgto gan
rakstveida, gan mutvārdu Līgumu prasījumu pamatus un noteikumus, ja tādi ir.
5.2. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis 4.7.punktā noteiktās abonementa maksas apmaksu.
5.3. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, par to rakstveidā desmit dienas iepriekš paziņojot otrai
pusei, pēc uzņemto saistību izpildes, tai skaitā līgumsoda samaksas.
5.4. Līgums tiek noslēgts uz 6 (sešiem) mēnešiem. Ja abām Pusēm nav pretenziju un Puses rakstiski nav izteikušas
lūgumu Līgumu pārtraukt, kā arī ja Pasūtītājs ir veicis kārtējo abonentmaksu, Līgums automātiski tiek
pagarināts uz nākamajiem 6 (sešiem) mēnešiem. Izpildītājam ir tiesības līguma perioda beigās pārskatīt
Līguma nosacījumus, t.sk. maksu.
5.5. Līgums var tikt papildināts, vai tajā izdarītas izmaiņas tikai ar Pušu rakstisku vienošanos. Jebkuras šī Līguma
savstarpēji parakstītās izmaiņas un papildinājumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
6. Citi noteikumi
6.1. Informācijas apmaiņa starp pusēm tiek veikta izmantojot e-pastu vai faksu kas norādīts šajā Līgumā, to
apstiprinot rakstveidā no pušu paraksta tiesīgo personu vai pilnvaroto personu puses divu darba dienu laikā.
6.2. Izpildītājs izsniedz pasūtītājam apliecinājumu par atkritumu utilizāciju (pārstrādi) tikai pēc atsevišķas pušu
vienošanās.

6.3. Pasūtītājs informē Izpildītāju, ja šis līgums tiek sniegts par pamatu piesārņojošās darbības A vai B kategorijas
atļaujas, vai C kategorijas apliecinājuma, kā arī atkritumu pārvadāšanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļauju
izsniegšanai Pasūtītājam.
6.4. Šis Līgums nevar būt par pamatu atbrīvojuma no dabas resursa nodokļa samaksas piešķiršanai Pasūtītājam
vai Pasūtītāja līgumpartneriem, ja vien Puses nav vienojušās savādāk.
6.5. Dokumenti šī Līguma ietvaros tiek uzskatīti par attiecīgā adresāta saņemtiem septītajā dienā no nosūtīšanas
dienas, ko apliecina pasta zīmogs, bet rēķini uzskatāmi par saņemtajiem e-pasta nosūtīšanas dienā.
6.6. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā uzrādīto rekvizītu un adrešu pareizību, kā arī ir atbildīgas par
korespondences saņemšanu. Pusēm ir pienākums divu darba dienu laikā informēt otru pusi par savu rekvizītu
vai adrešu maiņu.
6.7 Pušu likumīgie pārstāvji atbild par izvēlēto pārstāvju darbību, to spējām, uzdoto pienākumu izpildi un tiem
izsniegto pilnvarojuma apjomu. Puses apņemas nekavējoties rakstveidā informēt attiecīgi otru pusi par
pārstāvju vai tiem izsniegto pilnvaru izmaiņām.
6.8. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, tiek risināti pārrunu ceļā, bet gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, strīdi
un prasības tiek izšķirtas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.
6.9. Šis Līgums ir sagatavots uz trim lapām divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai līdzēju pusei ar
vienādu juridisko spēku un šādiem pielikumiem:
Pielikums Nr.1 Atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas;
Pielikums Nr.2 Attīrīšanas iekārtu apkopes un atkritumu utilizācijas pakalpojumi.

“Izpildītājs”
SIA "EKO OSTA"
Tvaika iela 39, Rīga, LV- 1034
Reģ.Nr.LV 40003428805
Nor.Konts LV82RIKO0002013014118
A/S DnB Banka; kods RIKOLV2X
Tel. 67393860, fakss 67393067
E-mail: ekoosta@ekoosta.lv

____________________________
Direktors Andrejs Gorobecs

“ Pasūtītājs”

___________________________
Direktors / valdes priekšsēdētājs

2017. gada ________________līgumam Nr. _____/EFL – A17

Pielikums Nr.1
Rīgā

Atkritumu savākšanas un transportēšanas maksas
N.p.k Atkritumu nosaukums

Atkritumu
klase

Mērvienība

Pieņemšanas cenas,
(EUR bez PVN)
b/m

1.

Atstrādātās eļļas

130208

t

2.

Eļļu filtri

160107

1.kont.

EUR 35,b/m (nododot eļļu)

3.

Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ir ar
tām piesārņots

150110

1.kont.

EUR 45,- (t.sk. PVN)

Svina akumulatori
(transports – pēc vienošanās)

160601

4.

gab.

b/m

Pēc atsevišķas vienošanās

5.

Nolietotās autoriepas
(transports – pēc vienošanās)

160103

gab.

6.

Organiskie šķīdinātāji;
to nosēdumi
(transports – pēc vienošanās)

200113

m³

EUR 215,-; EUR 355,- (atkarībā no
sastāva)
EUR 710,-

7.

Naftas produktus saturoši absorbenti (lupatas, skaidas
u.c.)
(transports – pēc vienošanās)

150202

m³

EUR 355,-

8.

Ar naftas produktiem piesārņotie ūdeņi

130507

m³

EUR 20,-

9.

Naftas produktus saturošie atkritumi

160708

m³

Pēc vienošanās

10.

Izpildītāja transports:
Rīgas robežās – mikroautobuss,
kravas mašīna,
ārpus Rīgas

EUR 20,- stundā
EUR 35, - stunda
1,10 EUR/km

ārpus Rīgas – kravas mašīna
Piezīme: Ar naftas produktiem piesārņotas zemes (grunts) nodošana jāsaskaņo iepriekš par katru pasūtījumu atsevišķi.
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Reģ.Nr. 40003428805

Reģ.Nr.

__________________
/Andrejs Gorobecs/

_________________

2017. gada ________________līgumam Nr. _____/EFL – A17

Pielikums Nr. 2

Attīrīšanas iekārtu apkopes un atkritumu utilizācijas pakalpojumi
N.p.k.

Pakalpojumi

Mērvienība

Daudzums

Cena EUR

1. Attīrīšanas iekārtu apsekošana un
darbības pārbaude

Kopā izmaksas (EUR
bez PVN)

Pēc vienošanās

2. eļļas un ūdens maisījumi:
2.1.

eļļainā ūdens atsūknēšana

h

1

Pēc vienošanās

2.2.

atkritumu maisījumu (smiltis) savākšana

h

1

Pēc vienošanās

2.3.

filtru attīrīšana

gab.

1

Pēc vienošanās

2.4.

filtru (koalescences) nomaiņa

gab.

2.5.

naftas produktu līmeņa signalizācijas
apkope

vien.

1

Pēc vienošanās

h

1

Pēc vienošanās

gab.

1

Pēc vienošanās

h

1

Pēc vienošanās

Pēc vienošanās

3. bioloģiskās attīrīšanas iekārtas:

3.1.

sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu
savākšana

3.2.

sūkņa un filtra attīrīšana

3.3.

iekārtas skalošana
4. atkritumu transportēšana un utilizācija

4.1.

eļļainā ūdens utilizācija

kg.

1

Pēc vienošanās

4.2.

atkritumu maisījumu (smiltis) utilizācija

kg.

1

Pēc vienošanās

4.5.

sadzīves notekūdeņu attīrīšanas dūņu
utilizācija

kg.

1

Pēc vienošanās

4.6.

tehniķa darbs

h

1

Pēc vienošanās

4.7.

filtru un absorbējošā materiāla nomaiņa

gab.

1

Pēc vienošanās

4.8.

absorbējošā materiāla utilizācija

gab.

1

Pēc vienošanās
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