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Par rakstveida apņemšanos
SIA „NORDIA” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un nepiemērot 2013.gada
25.jūlija un 2013.gada 24.septembra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC)
skaidrojuma pieprasījumos Nr. 3.1.-1/5283-L-40 un Nr. 3.1.-1/6710-L-40 konstatētos
netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „NORDIA” apņemas nepiemērot PTAC norādītos līguma
noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un attiecīgi
piemērot klientiem pārstrādātā un jauniem klientiem piedāvātā līguma projekta (turpmāk –
Līguma projekta) noteikumus. SIA „NORDIA”, ņemot vērā PTAC norādījumus un
iebildumus, ir veikusi šādus grozījumus un papildinājumus Līguma projektā:
Līguma
punkta
Iepriekšējā redakcija
numurs
1.2.
Puses vienojas, ka Pakalpojums ir Izslēgts
sniegts un Izpildītāja saistības izpildītas,
ja 3 (trīs) dienu laikā pēc plānotās
Pakalpojuma sniegšanas dienas no
Pasūtītāja nav saņemta rakstiska
pretenzija.
2.1.

Šī līguma ietvaros Izpildītājs nepieņem:
2.1.1. izdedžus,
zemi,
mēbeļu
konstrukcijas, lielgabarīta iepakojumu,
kokapstrādes atgriezumus, metāllūžņus,
akmeņus,
būvniecības
atkritumus,
sadzīves
tehniku,
datortehniku,
nolietotas riepas, šķidros atkritumus,
bīstamos atkritumus.

Jaunā redakcija

Šī līguma ietvaros CSA uzkrāšanas
konteinerā aizliegts ievietot izdedžus,
zemi, mēbeļu konstrukcijas, lielgabarīta
iepakojumu, kokapstrādes atgriezumus,
metāllūžņus, akmeņus, būvniecības
atkritumus,
sadzīves
tehniku,
datortehniku, nolietotas riepas, šķidros
atkritumus,
bīstamos
atkritumus.
Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē, ka
konteinerā ievietoti šajā punktā minētie
atkritumi, Izpildītājs informē par to
Pasūtītāju un Puses vienojas par
turpmāko rīcību.
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3.4.

5.2.

Pasūtītājs
apņemas
atlīdzināt
Izpildītājam visus zaudējumus, kas
radušies Pasūtītājam nodotā konteinera
bojāejas, zaudējuma vai bojājuma
gadījumā Pasūtītāja vai trešo personu
vainas dēļ. Zaudējumi tiek aprēķināti
saskaņā ar pieņemšanas-nodošanas aktā
(Pielikums Nr. 2) norādīto konteinera
vērtību.
Ja Izpildītājam notiek tehniska rakstura
problēmas vai kādi citi pamatoti šķēršļi,
kas traucē veikt Pakalpojumus saskaņā
ar grafiku, Izpildītājs var pārnest to uz
citu dienu, par kuru vienojas ar
Pasūtītāju un Puses neuzskatīs to par
Izpildītāja saistību neizpildi.

5.5.

Ja Pasūtītājs pilnībā vai daļēji nepilda šī
līguma saistības, Izpildītājam ir tiesības
pārtraukt CSA izvešanu, informējot
Pasūtītāju. Visus nepieciešamos darbus
CSA izvešanas atjaunošanai organizē
un apmaksā Pasūtītājs.

5.6.
6.1.

(..)
Izpildītājs rēķinus Pasūtītājam piestāda
par iepriekšējā periodā sniegtajiem
Pakalpojumiem.

6.2.

Pasūtītājs maksu par Pakalpojumiem
veic pēc piestādītā rēķina. Pasūtītājam
jānorēķinās 15 (piecpadsmit) kalendāro
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas
dienas. Maksa par Pakalpojumiem tiek
aprēķināta vadoties pēc Liepājas
pilsētas
sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora
noteiktā
CSA
apsaimniekošanas tarifa un faktiski
izvestā CSA apjoma.

Ja Pasūtītāja darbības vai bezdarbības
rezultātā konteineri tiek bojāti vai tie ir
pazuduši, tad Pasūtītājs pilnā apmērā
apmaksā izdevumus par konteinera
remontu vai Pielikumā Nr. 2 noteikto
konteinera vērtību.

Ja Izpildītājs tehnisku iemeslu dēļ
(neparedzēts mašīnas bojājums, avārija,
neparedzēts darba spēka trūkums u.c.)
nespēj
nodrošināt
Pakalpojuma
sniegšanu saskaņā ar grafiku, Izpildītājs
drīkst Pakalpojuma sniegšanu pārnest
uz nākamo dienu, vai kādu citu dienu,
par kuru vienojas ar Pasūtītāju un Puses
neuzskatīs to par Izpildītāja saistību
neizpildi.
Ja Pasūtītājs pilnā apmērā un Līgumā
noteiktā termiņā neizpilda ar Līgumu
pielīgtās
maksājuma
saistības,
Izpildītājam ir tiesības pārtraukt CSA
izvešanu. CSA izvešanas pārtraukšana
notiek saskaņā ar Latvijas Republikas
normatīvo aktu prasībām. Visus
nepieciešamos darbus CSA izvešanas
atjaunošanai apmaksā Pasūtītājs.
(..)
Izpildītājs rēķinu par tekošā mēnesī
sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājam
izraksta tekošā mēneša pēdējā dienā.
Izpildītājs sagatavoto rēķinu par
sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājam
nosūta ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
Pasūtītājs maksu par Pakalpojumiem
veic pēc piestādītā rēķina. Pasūtītājam
jānorēķinās
līdz
katra
mēneša
15.datumam par iepriekšējā mēnesī
saņemtajiem Pakalpojumiem. Maksa
par Pakalpojumiem tiek aprēķināta
vadoties
pēc
Liepājas
pilsētas
sabiedrisko pakalpojumu regulatora
noteiktā CSA apsaimniekošanas tarifa
un faktiski izvestā CSA apjoma.

3
6.6.

6.7.

8.1.

Tiek uzskatīts, ka pa pastu nosūtītu
rēķinu Pasūtītājs ir saņēmis piecu dienu
laikā no tā izsūtīšanas brīža uz līgumā
norādīto pasta adresi. Ja Pasūtītājs nav
saņēmis rēķinu noteiktajā laikā un
kārtībā, tas neatbrīvo Pasūtītāju no
rēķina savlaicīgas samaksas pienākuma.
Par
maksājumu
kavējumiem
Pasūtītājam
var
tikt
piemērots
līgumsods 0,1 (nulle komats viena) %
apmērā no parāda summas par katru
nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo no pienākuma veikt
pamatparāda maksājumus. Jebkuras
samaksātās summas vispirms tiks
ieskaitītas līgumsoda dzēšanai un tikai
pēc tam pamatparāda apmaksai.
Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas
brīža uz vienu gadu. Gadījumā, ja
Pasūtītājs vienu mēnesi iepriekš
rakstiski nebrīdina Izpildītāju par savu
vēlēšanos lauzt šo līgumu, līgums
automātiski tiek pagarināts uz tādu pašu
termiņu ar tādiem pašiem noteikumiem.

SIA „NORDIA”
Pilnvarotā persona
Z.v.
(zīmogs)

IZRAKSTS PAREIZS

(personiskais paraksts)

Pasūtītājs
nekavējoties
informē
Izpildītāju, ja līdz nākamā mēneša
10.datumam nav saņemts rēķins par
iepriekšējā
mēnesī
saņemtajiem
Pakalpojumiem.
Par
maksājumu
kavējumiem
Pasūtītājam
var
tikt
piemērots
līgumsods 0,1% apmērā no parāda
summas par katru nokavēto maksājuma
dienu.

Līgums ir spēkā no tā parakstīšanas
brīža un ir beztermiņa. Gadījumā, ja
pašvaldība noslēdz jaunu līgumu par
CSA
apsaimniekošanu
savā
administratīvajā teritorijā, šīs līgums
zaudē
spēku
Atkritumu
apsaimniekošanas likumā noteiktajā
kārtībā.

(..)

