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Par līguma noteikumiem
(..)

[6] Atbildot uz [6] sadaļu pievienojam sekojošu tabulu:
Sākotnējā līguma redakcija, kas vairs netiks Grozītā līguma projekta redakcija šobrīd
piemērota
spēkā un kas tiks piemērota arī attiecībā uz
jau noslēgtajiem līgumiem
Pasūtītājs apņemas konteinerus novietot
Saskaņotā vietā, ja puses nav vienojušās
savādāk. Ja konteiners nav novietots
Saskaņotā vietā, tad
Uzņēmējs var
neiztukšot
konteineru
piemērojot
Līgumā noteiktās sankcijas.
Puses vienojas, ka līgums tiek pildīts, ja 3
(trīs) dienas pēc atkritumu grafika izpildes
nav saņemta rakstiska pretenzija .
Puses vienojas, ka līguma saistības tiek
pildītas un Pasūtītājs pakalpojumu ir
saņēmis, ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc
atkritumu savākšanas grafika izpildes
nav
saņemta
rakstiska
(elektroniska), mutvārdu pretenzija par
līguma neizpildīšanu vai pakalpojuma
nesaņemšanu konkrētajā datumā pēc
noteiktā grafika. Ja puses nav vienojušās
savādāk.

Pasūtītājs
apņemas
konteinerus
novietot Saskaņotā vietā, ja puses nav
vienojušās savādāk.

Puses vienojas, ka līguma saistības tiek
pildītas un Pasūtītājs pakalpojumu ir
saņēmis, ja 30 (trīsdesmit) dienas pēc
atkritumu savākšanas grafika izpildes
nav saņemta rakstiska (elektroniska),
mutvārdu pretenzija
par
līguma
neizpildīšanu
vai
pakalpojuma
nesaņemšanu konkrētajā datumā pēc
noteiktā grafika. Šis līguma punkts
neierobežo Pasūtītāju celt pretenzijas
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normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja
puses nav vienojušās savādāk.
Puses vienojas, ka pakalpojums ir
izslēgts
sniegts, ja līdz tekošā mēneša beigām
nav saņemta rakstiska, elektroniska vai
mutiska
informācija par
līguma
nosacījumu
nepildīšanu
konkrētajā
datumā.
Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Uzņēmēju
Ja Pasūtītājs nenorēķinās ar Uzņēmēju
2.2 . punktā minētajā kārtībā, Pasūtītājs
2.1. punktā minētajā kārtībā, Pasūtītājs
maksā nokavējuma procentus 0,3 %
maksā līgumsodu 0,3 % (nulle, trīs
(nulle,
trīs
procentus)
no
laikā
procentus) no laikā nenomaksātās
nenomaksātās
rēķinu
summas
par
katru
summas par katru nokavēto dienu. Ja
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā
netiek veikta samaksa pēc 2.2. punktā
pamatsumma
minētās kārtības, Uzņēmējam ir tiesības
neuzstādīt konteinerus un neuzsākt SA
izvešanu.
2.11. Pa r
izmainām
(piemēram,
2.11. Par izmaiņām
(piemēram,
Pakalpojumu
pārtraukšanas
un
Pakalpojumu
pārtraukšanas
un
atjaunošanas gadījumā Pasūtītāja vainas
atjaunošanas
gadījumā Pasūtītāja
pēc, konteinera izvešanas biežums,
vainas pēc,
konteinera
izvešanas
biežums, iedzīvotāju skaita izmaiņas
konteinera tilpuma maiņa, atteikšanās
konteinera tilpuma maiņa, atteikšanās
no konteinera, pāriešana uz speciālo
no konteinera, pāriešana uz speciālo
atkritumu maisu izvešanu, adreses maiņa
atkritumu maisu izvešanu, adreses
esošajam Pasūtītā jam u.c„ izņemot
maiņa esošajam Pasūtītājam u.c., ), kas
iedzīvotāju skaita izmaiņas) , kas tiek
tiek veiktas līgumā pēc Pasūtītāja
veiktas līgumā pēc Pasūtītāja iniciatīvas
iniciatīvas vai pieprasījuma, Pasūtītājs
vai pieprasījuma, Pasūtītā js maksā
maksā Uzņēmējam
administratīvos
Uzņēmējam administratīvos izdevumus
izdevumus 4.30 EUR (t.sk. PVN - 0.75
4.30 EU R (t.sk. PVN - 0.75 EUR).
EUR) .
Ja nav nodrošināta
piekļuve
SA izslēgts
konteineriem, tad Uzņēmējs var neiztukšot
SA konteineru(s), piemērojot līgumsodu
LVL 5.00 / 7.11 EUR apmērā, kas
attiecināms uz koplietošanas laukumu.
3.7.
Nepieļaut konteinerā izbērt:
. Nepieļaut konteinerā izbērt:
3.7.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi;
3.7.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi;
3.7.2. akmeņus, celtniecības būvgružus;
3.7.2. akmeņus, celtniecības būvgružus;
3.7.3. kokmateriālu zāģēšanas
3.7.3. kokmateriāl u
zāģēšanas
atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī;
atkritumus, koku zarus, lapas lapkritī;
3.7.4. lielgabarīta priekšmetus;
3.7.4. lielgabarīta priekšmetus;
3.7.5. šķidros atkritumus;
3.7.5. šķidros atkritumus;
3.7.6. medicīniska un veterināra rakstura
3.7.6.
medicīniska u n veterināra
atkritumus;
rakstura atkritumus;
3.7.7.
radioaktīvas vielas, toksiskas
3.7.7.
radioaktīvas vielas, toksiskas
vielas dzīvsudraba lampas;
vielas dzīvsudraba lampas;
3.7.8. sprāgstošus
u n pašaizdegošus
3.7.8.
sprāgstošus un pašaizdegošus
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savienojumus, toksiskas vielas.
savienojumus, toksiskas vielas.
3.3.9. u.c. atkritumus, kur saskaņā ar
30.11.2004. M K noteikumiem Nr. 985
„Noteikumiem
par
atkritumu
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara
atkritumus bīstamus", tike klasificēti kā
bīstamie atkritumi.
3.7.Ja SA konteineros tiek ievietoti Ja SA konteineros tiek ievietoti Līguma
Līguma 3.3.6.;
punktos 3.4.6.; 3.4.7. minētie atkritumi,
3.3.7. apakšpunktos minētie atkritumi,
Uzņēmējs pasūtīta speciālo tehniku šādu
visam attiecīgā konteinera saturam tiek
atkritumu aiztransportēšanai un Atkritumu
piemērots
tilpuma koeficients
10
radītājam(iem) tiek piemērota maksa par
(desmit) - tilpums tiek desmitkāršots,
koriģēto pakalpojumu, atkarībā
no
tiek pasūtīta speciālā tehnika šādu
papildus izmaksām saistītām ar
šo
atkritumu
aiztransportēšanai
un
atkritumu savākšanu. Ja puses nevienojas
Atkritumu
radītājam
(iem)
tiek
savādāk.
piemērota
maksa
par
koriģēto
Pakalpojumu, atkarībā no papildus
izmaksām saistītām ar šo atkritumu
izvešanu. Ja puses nav vienojušās
savādāk.
Uzņēmējs piemēro līgu msodu 30.25 EU R izslēgts
(t.sk. PVN 5.25 EU R) par līguma 1.3.,
1.4., 3.8., 3.9„ 3.10., 3.11., 3.14., 3.16.,
punktu neievērošanu par ko liecina akts
Pasūtītājam, par dzīves vietas, personas
Pasūtītājam,
par
dzīves
vietas
datu, uzvārda vai vārda, vai iedzīvotāju
korespondences adresi, e-pasta adresi,
skaita maiņas gadījumā ir jāinformē
īpašuma, maiņu ir jāinformē Uzņēmējs 10
Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā no to
(desmit) dienu laikā no to maiņas, pretējā
maiņas, pretējā gadījumā Uzņēmējs nenes
gadījumā Uzņēmējs nenes atbildību par
atbildību par Pasūtītāja rekvizītu un
Pasūtītājam izrakstīto rēķinu neatbilstību
iedzīvotāja skaita pareizību.
aktuālajai informācijai.
(..)
(..)
Šis līgums stājas spēkā no līguma
parakstīšanas brīža un ir noslēgts uz
nenoteiktu laiku.

Ja Uzņēmējs konstatē, ka Pasūtītājs
nemaksā par saņemto pakalpojumu 3
mēnešus, tad līguma darbība tiek
automātiski pārtraukta ceturtā mēneša
pirmajā datumā.

Šis līgu ms stājas spēkā no līguma
parakstīšanas brīža un ir noslēgts līdz
brīdim, kamēr Uzņēmējam būs tiesības
apsaimniekot atkritumus Madonas novadā
izslēgts
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Par katru izmaiņu veikšanas reizi
izslēgts
Pasūtītājs
maksā
Uzņēmējam
administratīvos izdevumus Ls 2.50/EU
R3.56 apmērā neieskaitot PVN, ja puses
nav vienojušās savādāk.
Parakstot šo Līgumu, atkritu m u radītājs izslēgts
apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Līguma
noteikumiem, apspriedis tos ar Uzņēmēju
un pilnībā tos izprot, tie atbilst Atkritumu
radītāja interesēm un viņš apņemas tos
ievērot.

(..)
Valdes loceklis
(..)
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[4] Sabiedrība atbildot uz 4.punktā minēto PTAC pieprasījumu paskaidro, ka
Sabiedrība turpmāk rīkosies atbilstoši Pašvaldības saistošajiem noteikumiem arī
attiecībā uz jau esošajiem klientiem ar ko noslēgti līgumi. Par līguma pārtraukšanu
Sabiedrība vienmēr klientus informē, rakstot ierakstītu vēstuli konkrētam klientam. Ja
Sabiedrība pārtrauc līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, informācija nekavējoties
tiek nodota Madonas novada pašvaldības policijai turpmākai rīcībai atbilstoši LR
normatīvajiem aktiem.
(..)
Valdes loceklis

(..)
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/personiskais paraksts/

(..)

