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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI"
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Rakstveida apņemšanās
Jēkabpilī
04.10.2013. Nr.222/1 - 9
Uz 19.09.2013. Nr.3.1.-1/6611-L-46
Par līguma noteikumiem
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI", pamatojoties
uz Patērētāju tiesība aizsardzības likuma (turpmāk – Likums) 25.panta 8.2 daļas
nosacījumiem, apņemas novērst patērētāju tiesību iespējamos pārkāpumus un turpmāk
nepiemērot 2013.gada 19.septembra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –
PTAC) skaidrojuma pieprasījumā Nr. 3.1.-1/6611-L-46 „Par līguma noteikumiem”
(turpmāk - Skaidrojuma pieprasījums) konstatētās neatbilstības ar patērētājiem jau
noslēgtajos līgumos un turpmāk noslēdzamajos līgumos par cieto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.
Ņemot vērā PTAC ierosinājumu, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS
PAKALPOJUMI" apņemas nepiemērot PTAC norādītos līguma noteikumus, kas neatbilst
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām, un attiecīgi piemērot klientiem jaunā
Līguma projekta (turpmāk – Projekts)noteikumus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" labprātīgi
apņemas:
- nepiemērot ar patērētājiem jau noslēgtajos līgumos un neiekļaut jaunajos līgumos
ar patērētājiem Projekta 1.5., 2.1., 3.7., 3.8., 5.7., 5.8., 6.3., 6.5. apakšpunktu to
iepriekšējā redakcijā;
- turpmāk ar patērētājiem noslēgtajos un noslēdzamajos līgumos Projekta
noteikumos piemērot 1.5., 2.1., 3.7., 3.8., 5.7., 5.8., 6.3., 6.5. apakšpunktu to
jaunajā šīs apņemšanās pielikumā norādītajā redakcijā.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI", ņemot vērā
PTAC norādījumus un iebildumus Skaidrojuma pieprasījumā, ir izslēgusi, precizējusi un
papildinājusi Projekta noteikumus, lai tas pilnībā atbilstu patērētāju tiesību aizsardzības
noteikumiem un iesniedz PTAC grozītu Līguma projektu, kuru Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" turpmāk piedāvās patērētājiem.
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Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, Skaidrojuma pieprasījumā minētajā apjomā,
ievērojot PTAC konstatētās un norādītās neatbilstības, tiek izteikti jaunā redakcijā un
pievienoti šīs apņemšanās pielikumā (1.Pielikums).
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" viedoklis par
PTAC Skaidrojuma pieprasījumā norādīto un informācija par Skaidrojuma pieprasījumā
norādītā punkta piemērošanas praksi, pierādījumiem, patērētāja informēšanu u.tml.
pievienoti šīs apņemšanās pielikumā (2.Pielikums).
Pielikumā:

1) Līguma projekts, jaunā redakcijā, 1 eksemplārs uz 6 lapām;
2)Atsevišķi Līguma projekta noteikumi, Skaidrojuma pieprasījumā
minētajā apjomā, iepriekšējā un jaunā redakcijā, 1 eksemplārs uz 2 lapām;
3) Viedoklis un informācija par Skaidrojuma pieprasījumā minēto, 1
eksemplārs uz 2 lapām.

Cieņā
____________________________
(..)
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1.pielikums
pie 04.10.2013.Rakstveida apņemšanās
Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Atsevišķi līguma projekta noteikumi, Skaidrojuma pieprasījumā minētajā apjomā,
iepriekšējā un jaunā redakcijā
Līguma
Iepriekšējā redakcija
projekta
punkta
numurs
1.5.
Savācot CSA, Pakalpojums ir sniegts un
IZPILDĪTĀJA saistības izpildītas, ja 3
dienu laikā pēc plānotās Pakalpojuma
sniegšanas dienas no PASŪTĪTĀJA nav
saņemta
pamatota
pretenzija
par
Pakalpojumu.
2.1.
Noslēgtais
Līgums
ir
saistošs
PASŪTĪTĀJAM (juridiskai personai,
fiziskai personai, atkritumu radītājam, ar
kuru
noslēgts
Līgums),
kā
arī
PASŪTĪTĀJA
tiesību
un
saistību
pārņēmējiem,
tajā
skaitā,
māju
pārvaldniekiem. PASŪTĪTĀJS apņemas
nodrošināt atbilstošu saistību izpildi un
pārņemšanu,
pretējā
gadījumā
PASŪTĪTĀJS piekrīt, ka būs solidāri
atbildīgs par neizpildītajām saistībām.
3.7.
PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par visiem
IZPILDĪTĀJA papildus darbiem un
izmaksām, bojājumiem vai zaudējumiem,
kas radušies PASŪTĪTĀJAM nepildot šajā
Līgumā minētos noteikumus.
3.8.

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 PASŪTĪTĀJAM
lietojumā nodotā konteinera vērtību
(Pielikums Nr. 2).

5.7.

IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt
Pakalpojumu
sniegšanu,
par
to
rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM 14
(četrpadsmit)
kalendārās
dienas
iepriekš, ja PASŪTĪTĀJS ir aizkavējis
maksājumus, vai arī jebkādā citādā
veidā pilnībā vai daļēji nepilda vai
pārkāpj
šī
Līguma
noteikumus.
Pakalpojums
tiek
turpināts,
pēc
pārkāpumu
novēršanas
no
PASŪTĪTĀJA
puses.
Visus
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Jaunā redakcija

Izslēgts

Noslēgtais Līgums ir saistošs Pusēm. No
Līguma izrietošās tiesības un saistības,
ciktāl tās nav tīri personiskas, pāriet uz
Pušu mantiniekiem un tiesību pēcniekiem,
ja vien likumā nav paredzēts noteikts
izņēmums.

PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par visiem
IZPILDĪTĀJA papildus darbiem un
izmaksām, bojājumiem vai zaudējumiem,
kas radušies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ,
PASŪTĪTĀJAM nepildot šajā Līgumā
minētos noteikumus.
PASŪTĪTĀJS
apņemas
atlīdzināt
IZPILDĪTĀJAM
zaudējumus,
ko
PASŪTĪTĀJS ar savu darbību vai
bezdarbību nodarījis, PASŪTĪTĀJAM
nodotā konteinera bojāejas, zaudējuma
vai bojājuma gadījumā PASŪTĪTĀJA
vainas dēļ. Zaudējumi tiek aprēķināti
saskaņā ar PASŪTĪTĀJAM lietojumā
nodotā konteinera vērtību (Pielikums
Nr. 2).
Ja PASŪTĪTĀJS par saņemtajiem
pakalpojumiem
nemaksā
Līgumā
noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS ir
tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu,
par to rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU 30
dienas iepriekš. Atkārtoti PASŪTĪTĀJS
tiek rakstiski brīdināts trīs darbdienas
pirms
Pakalpojumu
pārtraukšanas.
IZPILDĪTĀJS Pakalpojumu sniegšanu
atjauno piecu darbdienu laikā pēc tam,
kad PASŪTĪTĀJS ir nokārtojis savas

5.8.

6.3.

6.5.

nepieciešamos darbus CSA izvešanas
atjaunošanai organizē un apmaksā
PASŪTĪTĀJS.

saistības (samaksājis parādu un Līgumā
noteikto līgumsodu) pret IZPILDĪTĀJU.
PASŪTĪTĀJS
sedz
IZPILDĪTĀJAM
Pakalpojumu
pārtraukšanas
un
Pakalpojumu sniegšanas atjaunošanas
izdevumus.

Gadījumā, ja pārkāpums netiek novērsts
14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā
pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas,
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs noņem Tvertnes
un
PASŪTĪTĀJS
sedz
Tvertņu
pārvadāšanas izdevumus LVL 20
(Divdesmit lati un 00 sant.), neieskaitot
PVN, atjaunojot līguma darbību.
Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī
līguma 3.2. un/vai 3.3.punktu, CSA netiks
savākti, bet samaksa par Pakalpojumu
pilnā apmērā par attiecīgo konteineru
tilpumu konkrētajā izvešanas reizē
iekļauta rēķinā.
Pārmaksas gadījumā pārmaksātā summa
tiek ieskaitīta nākamajā maksājumā.

Izslēgts

Par
maksājumu
kavējumiem
PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena
procenta)
apmērā
no
kavētā
maksājuma summas par katru nokavēto
maksājuma dienu. Līgumsoda samaksa
neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no pienākuma
veikt pamatparāda maksājumu saistību
izpildījumu.
Jebkuras
samaksātās
summas
vispirms tiks
ieskaitītas
līgumsoda dzēšanai un tikai pēc tam
pamatparāda apmaksai.

Par
maksājumu
kavējumiem
PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM
līgumsodu 0,1% (nulle komats viena
procenta)
apmērā
no
kavētā
maksājuma (parāda) summas par katru
nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda
samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no
pienākuma veikt parāda samaksu. Ja
PASŪTĪTĀJS samaksā tikai daļu no sava
parāda, tad IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs
viņa maksājumu vispirms ieskaitīt vēl
nenomaksātos procentos, pēc tam kapitāla
dzēšanai un tikai pēc tam līgumsoda
dzēšanai.

Valdes priekšsēdētājs

Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī
līguma 3.2. un/vai 3.3.punktu apstākļos,
kurus PASŪTĪTĀJS varēja iespaidot vai
par kuriem varēja zināt vai vajadzēja
zināt, CSA netiks savākti, bet samaksa
par Pakalpojumu pilnā apmērā par
attiecīgo konteineru tilpumu konkrētajā
izvešanas reizē iekļauta rēķinā.

(..)
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2.pielikums
pie 04.10.2013.Rakstveida apņemšanās
Patērētāju tiesību aizsardzības centram

Viedoklis un informācija par Skaidrojuma pieprasījumā minēto
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI" (turpmāk – Sabiedrība)
Patērētāju tiesību aizsardzības centram (turpmāk – PTAC) dara zināmu turpmāk minēto:
(..)
11. Par Skaidrojuma pieprasījuma [1.11] norādīto:
Sabiedrība ir izvērtējusi Projekta 8.3. apakšpunkta redakciju un ir izslēgusi gan to, gan
sekojošos 8.4. un 8.5.apakšpunktus no patērētājiem piedāvātajiem līguma projektiem un tie netiks
piemēroti ar patērētājiem jau noslēgtajos līgumos.

Valdes priekšsēdētājs

(..)
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