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Par rakstveida apņemšanos
SIA „EKO KURZEME” apņemas novērst patērētāju tiesību pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) skaidrojuma
konstatētos netaisnīgos līguma noteikumus ar patērētājiem noslēgtajos līgumos.
Ņemot vērā PTAC iebildumus, SIA „EKO KURZEME” apņemas nepiemērot PTAC
norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā Līguma projekta noteikumus. SIA
„EKO KURZEME” apņemas nepiemērot ar patērētājiem parakstītajos līgumos un no
turpmāk neiekļaut jaunajos līgumos ar patērētājiem līguma 2.3., 3.7., 3.8. un 3.17. un
citus Līguma projekta apakšpunktus to iepriekšējā redakcijā. SIA „EKO KURZEME”
apņemas grozīt patērētājiem piedāvātos līgumu projektus, neietverot tajos Projekta
2.3., 3.7., 3.8. un 3.17. apakšpunktu (vēstulē minētajā redakcijā), kā arī precizējot un
papildinot citus Projekta noteikumus atbilstoši norādītājam.
Papildus tam SIA „EKO KURZEME” apņemas nepiemērot pret patērētājiem jau
noslēgtajos līgumos šķīrējtiesas klauzulu (kāda iekļauta Līguma kopijas 9.2.
apakšpunktā), kā arī turpmāk neiekļaut šāda satura līguma noteikumu projektos (ja
projektos tiek iekļauta šķīrējtiesas klauzula).
Ievērojot SIA “EKO KURZEME” un PTAC iepriekšējo saraksti un pārrunas par SIA
„EKO KURZEME” patērētājiem piedāvāto līguma projektu (turpmāk – Līguma
projektu), ar šo vēlamies norādīt, ka SIA „EKO KURZEME”, ņemot vērā PTAC
norādījumus un iebildumus, ir veikusi grozījumus un papildinājumus Līguma
projektā, lai tas pilnībā atbilstu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem un
iesniedz PTAC laboto Līguma projektu.
Rakstveida apņemšanās papildināta ar SIA „EKO KURZEME” apņemšanos
nepiemērot ar patērētājiem noslēgtajos līgumos un turpmāk neiekļaut jaunajos
līgumos ar patērētājiem līguma 3.9. punktu tā iepriekšējā redakcijā.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, ievērojot PTAC norādījumus, tiek izteikti šādā
jaunā redakcijā:

2.3.Puses vienojas, ka līgums tiek pildīts, ja Izslēgts
3 dienas pēc atkritumu grafika izpildes nav
saņemta pretenzija.
3.7.Uzturēt kārtībā pievadceļus, nodrošināt
speciālo atkritumu savākšanas mašīnu
netraucētu
piebraukšanu
konteineru
novietošanas
laukumiem
konteineru
izvešanas laikā.

3.16. Līguma 3.7. un 3.8. apakšpunkti
attiecināmi uz tādiem apstākļiem, kurus
patērētājs varēja iespaidot, vai par kuriem
patērētājs varēja zināt (vai par kuriem
patērētājam bija jāzina).

3.8.Kustības slēgšanas gadījumā pie
konteineru laukumiem nekavējoties paziņot
Uzņēmējam
par
SSA
izvešanas
pārtraukšanas termiņu vai arī norādīt
transporta kustības rezerves maršrutu.
3.9. Atkritumu svars, kurš tiek iesviests 1100
l metāla konteinerā nedrīkst pārsniegt 200 kg
un 40 kg plastmasas 240 l konteineru
gadījumā.

3.9. Maksimālais, konteineru ražotāja noteiktais
atkritumu svars, kas tiek iesviests 1100 l metāla
konteinerā nedrīkst pārsniegt 440 kg un 96 kg
plastmasas 240 l konteineru gadījumā.

3.17.Pasūtītājam tā dzīves vietas, personas
datu, uzvārda, vārda maiņas gadījumā ir
jāinformē
Uzņēmējs
par
jaunajiem
rekvizītiem 10 dienu laikā no to maiņas.
Pretējā gadījumā tiek lauzts līgums par
atkritumu savākšanu.
3.4.Nepieļaut konteineros izbērt:
3.4.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi,
3.4.2.
akmeņus,
celtniecības
būvgružus,
3.4.3. šķidros atkritumus,
3.4.4.
kokmateriālu
zāģēšanas
atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī,
3.4.5. lielgabarīta priekšmetus,
3.4.6. medicīniska un veterināra
rakstura atkritumus,
3.4.7. sprāgstošus un pašaizdegošus
savienojumus, toksiskas vielas,
3.4.8.
radioaktīvas
vielas,
dzīvsudraba lampas.

Izslēgts.

5.1.Pasūtītājs maksu par SSA izvešanu veic,
pārskaitot summu, kura uzrādīta līgumā,
Uzņēmēja rēķinā līdz tekošā mēneša 15.
datumam.

3.4.Nepieļaut konteineros izbērt (SSA
pieļaujams piemaisījums, izņemot 3.4.6-3.4.8.,
var būt līdz 5% no konteinera tilpuma):
3.4.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi,
3.4.2. akmeņus, celtniecības būvgružus,
3.4.3. šķidros atkritumus,
3.4.4.
kokmateriālu
zāģēšanas
atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī,
3.4.5. lielgabarīta priekšmetus,
3.4.6. medicīniska un veterināra rakstura
atkritumus,
3.4.7. sprāgstošus un pašaizdegošus
savienojumus, toksiskas vielas,
3.4.8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba
lampas.

5.1.Pasūtītājs maksu par SSA izvešanu veic,
pārskaitot summu, kas uzrādīta Uzņēmēja
sagatavotajā rēķinā, līdz attiecīgā mēneša
15.datumam. Rēķins par SSA apsaimniekošanu
tiek sagatavots līdz attiecīgā mēneša 5.
datumam.
5.2.Par samaksas kavējumu Pasūtītājs maksā 5.2.Par samaksas kavējumu Pasūtītājs maksā

Izpildītājam Līgumsodu 0.5% apmērā no Izpildītājam Līgumsodu 0.5% apmērā no
kavētā summas par katru kavējuma dienu.
kavētās summas par katru kavējuma dienu, bet
ne vairāk kā 10% apmērā no neapmaksātā rēķina
summas.
5.6.Ja Pasūtītājs nepilda vai nepienācīgi 5.6.Maksājuma kavējuma gadījumā, Izpildītājs
pilda savas līgumā noteiktās saistības, ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas
Izpildītājs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu tiesību trešajām personām, t.sk. nodot tiesības uz
piedziņas tiesības trešajām personām, t.sk. Pasūtītāja personas datu apstrādi un šo datu
nodot tiesības uz Pasūtītāja personas datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs.
apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās Ja maksājumu neizpildes vai nepienācīgas
datu bāzēs.
izpildes gadījumā Izpildītājs ir uzdevis trešajām
Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas personām veikt parāda atgūšanas darbības
izpildes gadījumā Izpildītājs ir uzdevis attiecībā pret Pasūtītāju, Pasūtītājam papildus
trešajām personām veikt parāda atgūšanas parāda apmaksai ir pienākumus segt piedziņas
darbības
attiecībā
pret
Pasūtītāju, izmaksas. Puses vienojas, ka minētos piedziņas
Pasūtītājam papildus parāda apmaksai ir izdevumus tieši no Pasūtītāja ir tiesīgas iekasēt
pienākumus segt piedziņas izmaksas. Puses un piedzīt atbilstīgās parādu piedziņas iestādes
vienojas, ka minētos piedziņas izdevumus saskaņā ar savu cenrādi.
tieši no Pasūtītāja ir tiesīgas iekasēt un
piedzīt atbilstīgās parādu piedziņas iestādes
saskaņā ar savu cenrādi.
7.2.Līgumu anulē pusēm savstarpēji Izslēgts.
vienojoties.
7.6.Līgums jāpārslēdz, ja vietējā pašvaldība 7.6.Ja vietējā Pašvaldība izdara izmaiņas
izdara izmaiņas saistošajos noteikumos par saistošajos
noteikumos
par
atkritumu
atkritumu apsaimniekošanu.
apsaimniekošanu, kas attiecīgi ietekmē starp
Izpildītāju un Pasūtītāju noslēgto Līgumu, puses,
savstarpēji vienojoties veic attiecīgus Līguma
grozījumus.”
8.1.Līgums ir noslēgts no tā parakstīšanas 8.1.Līgums ir noslēgts no tā parakstīšanas
datuma un ir beztermiņa.
datuma un ir spēkā līdz brīdim, kad vietējā
Pašvaldība noslēdz jaunu līgumu par SSA
apsaimniekošanu _________________ novadā
ar jaunu SSA apsaimniekošanas operatoru.
9.2. Pārrunu ceļā neatrisinātie jautājumi tiek Izslēgts.
izskatīti
Kurzemes
šķīrējtiesā,
1
šķīrējtiesnesis,
kura
spriedums
ir
nepārsūdzams.
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