
 
       

 
                                                    

 
Klienta dati *   

*Uzņēmuma nosaukums:   *Tālrunis:    
  *Reģistrācijas. Nr.:   * E-pasts:  

*Vārds, Uzvārds:    *Banka  

 

*Amats:    *Konts  

*Uz kāda pamata pārstāv:            
 *Juridiskā  adrese: 

     *Pasta indekss: LV- 
*Pasta adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses):    

 

     *Pasta indekss: LV- 
*Adrese, kurā jāsniedz pakalpojums (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses):    

  
   *Deklarēto personu skaits  
    

 
Šo sadaļu aizpilda Izpildītājs 

Pakalpojuma sniedzējs (Izpildītājs)   

 

Izvešanas grafiks:  

Nosaukums SIA “Clean R”   
Pirmā izvešana:  

Juridiskā adrese pasta adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009   Rēķinu izrakstīšanas biežums:  

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003682818 

 

Klientu centrs:       Tālr.:  67111001 Banka AS Nordea Bank  AB  Latvijas filiāle  Fakss: 67270148 
Bankas kods NDEALV2X  E-pasts: kc@cleanr.lv 
Bankas konta Nr. LV28NDEA0000080377740 

    

(pilnvarotais pārstāvis)  (paraksts) 
 
Līguma parakstīšanas datums:      
 

 

 

     

 

              

  

Piekrītu, ka bez atsevišķa pieteikuma  
tiek savākts atkritumu apjoms, kas 
pārsniedz līgumā saskaņoto. 

 
 *Tvertņu skaits:  

Klients izmantos īpašumā 
esošu tvertni, tilpums  

        
*Tvertnes tilpums 0,12  m3  0,24 m3   0,66 m3  1,1 m3                             

*Izvešanu biežums    1 x nedēļā     1 x nedēļā    1 x nedēļā   
  2 x mēnesī   2 x mēnesī     2 x mēnesī    2 x mēnesī   
 1 x mēnesī   1 x mēnesī   1 x mēnesī   1 x mēnesī   

 1 x 2 mēnešos   1 x 2 mēnešos         

         Gadījumā, ja Jūs vēlaties papildus apspriest līguma noteikumus vai vienoties par citiem līguma noteikumiem,  tad aizpildiet visu  pamatinformāciju  un 
ievelciet krustiņu  , mēs ar Jums sazināsimies tuvākajā laikā. 
         Pasūtītājs ir informēts, ka minimālais atkritumu konteineru iztukšošanas biežums ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos.  Pasūtītājam ir pienākums 
izvēlēties radītajam atkritumu apjomam atbilstošu konteinera tilpumu, skaitu un izvešanas biežumu, kas nedrīkst būt retāk, kā noteikts pašvaldības saistošajos 
noteikumos.  

    

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojuma cena: 

8,88 EUR/m3 (tajā skaitā PVN 21%) 
(cenas var tikt mainītas saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts starp Izpildītāju un pašvaldības domi) 

  
 

 
 Apstiprinu augstāk minēto datu pareizību un piekrītu šī līguma otrā pusē norādītajiem līguma tipveida 

noteikumiem. Piekrītu, ka saziņai ar mani tiek izmantoti šajā Līgumā norādītie saziņas līdzekļi. 
Parakstot līgumu, apstiprinu, ka esmu  saņēmusi/-is detalizētu informāciju par līguma noteikumiem 
un esmu tos sapratusi/-is. 

*Klients (Pasūtītājs): 

 
 

                                      (amats, paraksts un atšifrējums)                                            (datums) 
  

 

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS JURIDISKAJĀM PERSONĀM

    Izpildītāja interneta mājaslapā www.cleanr.lv norādīta informācija par citiem Izpildītāja piedāvātajiem pakalpojumiem, par 
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas noteikumos, kā arī aktuālā informācija par izveidotajiem atkritumu šķirošanas laukumiem un 
dalītās atkritumu savākšanas punktiem.

* Ar zvaigznīti ir atzīmēti obligātie lauki, kas ir jāaizpilda klientam                                                     Līguma Nr. IK __________



1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA radīto 
sadzīves atkritumu (sadzīvē radušies atkritumi - mājsaimniecību atkritumi un tiem 
līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi), turpmāk tekstā   
„SA”, apsaimniekošanu, t.i. SA savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu un 
nodošanu apglabāšanai vai pārstrādei atbilstoši vides aizsardzības  prasībām, turpmāk 
tekstā „Pakalpojumi”. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, adreses, izmaksas, sniegšanas 
grafiks un citi noteikumi ir atrunāti šajā līgumā un tā pielikumos.  
1.2. SA pēc to nodošanas IZPILDĪTĀJAM ir IZPILDĪTĀJA īpašums. 
2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas SA uzkrāšanu veikt IZPILDĪTĀJA īpašumā esošajās 
tvertnēs, ja Puses nevienojas citādāk. 
2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt specializēto transporta līdzekļu netraucētu 
piebraukšanu tvertņu atrašanās vietām Pakalpojuma sniegšanas dienās no plkst. 6.00 līdz 21.00. 
Gadījumā, ja tvertne(es) atrodas privātās teritorijās, tad Pakalpojuma sniegšanas dienās 
PASŪTĪTĀJS apņemas novietot tvertni(es) ārpus teritorijas, piebraucamā ceļa malā. 
2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas norādīt vietu SA tvertnes(ņu) novietošanai, 
nepieciešamības gadījumā saskaņojot izvietošanas vietu ar zemes īpašnieku. Bez 
saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU nemainīt uzstādītās tvertnes atrašanās vietu. 
2.4. Ja PASŪTĪTĀJS vēlas mainīt kādu no Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem 
(piemēram, adresi, izvešanas grafiku, tvertņu skaitu, tilpumu un citus), tad 
PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pieteikumu līdz tekošā mēneša 
20. datumam. IZPILDĪTĀJS sniedz atbildi par iespēju nodrošināt attiecīgas izmaiņas 
Pakalpojumā, kuras stājas spēkā ne ātrāk kā no nākamā mēneša 1.datuma.  
2.5. PASŪTĪTĀJS apņemas nepārsniegt SA tvertņu celtspēju, kā arī SA tvertnēs 
neievietot: ugunsnedrošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus, infekcijas slimības 
izraisošus un cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, 
būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ielu smiltis, bioloģiskos atkritumus un 
sadzīvē radušos bīstamos atkritumus. Šādu atkritumu izvešanu PASŪTĪTĀJS var pasūtīt 
pie IZPILDĪTĀJA, noslēdzot atsevišķu vienošanos. 
2.6. PASŪTĪTĀJS apņemas nepieļaut radīto SA ilgstošu uzkrāšanos atkritumu radītāja 
vai valdītāja īpašumā, nodrošināt to regulāru savākšanu un nodošanu IZPILDĪTĀJAM, 
ņemot vērā radīto atkritumu daudzumu (apjomu). 
2.7. SA minimālais izvešanas biežums tiek noteikts: 
2.7.1. apdzīvotās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – vismaz 2 (divas) reizes mēnesī; 
2.7.2. apdzīvotās vienģimeņu, divģimeņu un rindu dzīvojamās mājās – vismaz 1 (vienu) 
reizi katros divos mēnešos; 
2.7.3.nekustamajos īpašumos, kuros tiek veikta saimnieciskā vai komercdarbība, ja tā ir 
saistīta ar restorānu, sabiedriskās ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības objektu 
pārtikas un virtuves atkritumu un citu tiem pielīdzināmo pārtikas atkritumu radīšanu – 
vismaz 1 (vienu) reizi mēnesī; 
2.7.4.īslaicīgās apmešanās ēkās (t.sk. vasarnīcās, vasaras mītnēs), ja tajās tiek radīti 
mājsaimniecības atkritumi – 1 (vienu) reizi katros divos mēnešos periodā, kad šis 
īpašums tiek apdzīvots; 
2.7.5.pārējos nekustamajos īpašumos – pēc nepieciešamības. 
3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
3.1. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt Pakalpojumus kvalitatīvi, atbilstoši Ikšķiles 
novada pašvaldības, turpmāk tekstā „pašvaldība”, organizētā iepirkuma noteikumiem, 
saistošajiem noteikumiem un vides aizsardzības institūciju izdotajām atkritumu 
apsaimniekošanas atļaujām.   
3.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nesniegt Pakalpojumu saskaņotajā laikā, ja apstākļi (piem., ceļa 
seguma stāvoklis ir neatbilstošs tā autotransportam, ļoti zema gaisa temperatūra utt.) var radīt risku 
PASŪTĪTĀJA vai IZPILDĪTĀJA īpašumam, vai cilvēku veselībai. Jebkurā gadījumā 
IZPILDĪTĀJS dara visu iespējamo, lai tomēr sniegtu Pakalpojumu PASŪTĪTĀJAM un iespēju 
robežās brīdina PASŪTĪTĀJU par iespējamo Pakalpojumu nesniegšanu laikā. Šajā gadījumā 
IZPILDĪTĀJS neuzņemas atbildību par līguma saistību neizpildi. 
3.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nesniegt Pakalpojumu, ja PASŪTĪTĀJS ir pārkāpis 
šī līguma noteikumus (nav pieejas SA vai tvertnei, SA sastāvs, tā uzkrāšana neatbilst 
šī līguma noteikumiem u.tml.). Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS uzņemas atbildību par 
līguma saistību neizpildi un apmaksā IZPILDĪTĀJA izrakstīto rēķinu. 
3.4. Ja IZPILDĪTĀJS tehnisku iemeslu dēļ nevar sniegt Pakalpojumu saskaņā ar 
grafiku vai saskaņotajā termiņā, IZPILDĪTĀJS drīkst pārcelt pakalpojumu uz 
nākamo dienu (saskaņā ar SA izvešanas grafiku), vai kādu citu dienu, par kuru 
vienojas ar PASŪTĪTĀJU, nesamazinot PASŪTĪTĀJA grafikā noteikto SA izvešanas 
reižu skaitu.  
3.5. IZPILDĪTĀJS apņemas:  
3.5.1. saudzīgi izturēties pret PASŪTĪTĀJA objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, 
sētām un iežogojumiem), zaudējumu radīšanas gadījumā tos atlīdzināt pilnā apmērā; 
3.5.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA tvertņu nomaiņu un/vai remontu, 
ja bojājumi radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ vai tvertņu dabiska nolietojuma dēļ; 
3.5.3. nodrošināt SA tvertņu iztukšošanas laikā izbirušo atkritumu savākšanu. 
3.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības mainīt Pakalpojuma sniegšanas grafiku, un tehnoloģiju, par 
to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM vismaz vienu kalendāro nedēļu iepriekš. Gadījumā, ja 
piebraucamie ceļi nav izmantojami Pakalpojuma sniegšanai, IZPILDĪTĀJS var mainīt 
Pakalpojuma sniegšanas dienu vai noteikt citu Pakalpojuma sniegšanas vietu. 
3.7. Ja pašvaldības dome pieņem lēmumu par izmaiņām SA apsaimniekošanas 
maksā, izmaiņas stājas spēkā lēmumā noteiktajā datumā. 
3.8. IZPILDĪTĀJAM vismaz vienu mēnesi pirms pašvaldības domes lēmuma spēkā stāšanās 
datuma jāinformē atkritumu radītāji un valdītāji par SA apsaimniekošanas maksas izmaiņām, 
izsūtot pa pastu rakstisku paziņojumu.  
3.9. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu, par to rakstiski paziņojot 
PASŪTĪTĀJAM 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja PASŪTĪTĀJS ir nokavējis rēķina 
apmaksu vai arī jebkādā citādā veidā būtiski pārkāpj šī līguma noteikumus. Pakalpojums tiek 
turpināts pēc pārkāpuma novēršanas.  
3.10. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par SA tvertnes iztukšošanu pilnībā, ja SA ir 
iesaluši, salipuši vai sablīvēti. 

4. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
4.1. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar SA izvešanas grafiku.  
4.2. Jebkuru papildus SA apjomu izvešanu PASŪTĪTĀJS piesaka IZPILDĪTĀJAM 
vismaz 2 (divas) darba dienas pirms plānotā Pakalpojuma sniegšanas dienas.   
4.3. Papildus piedāvāto pakalpojumu uzskaitījums un to izcenojumi ir izsniegti 
PASŪTĪTĀJAM vienlaikus ar šī līguma parakstīšanu un ir pieejami IZPILDĪTĀJA 
interneta mājaslapā www.cleanr.lv. Papildus pakalpojumus jāpiesaka 
IZPILDĪTĀJAM, vienojoties par pakalpojumu sniegšanas laiku. Jebkuras izmaiņas 
tiks publicētas IZPILDĪTĀJA interneta mājaslapā. 
5. MAKSĀJUMI 
5.1. IZPILDĪTĀJS izraksta PASŪTĪTĀJAM rēķinu par plānoto Pakalpojumu apjomu par 
līgumā norādīto periodu līdz attiecīgā perioda pirmā mēneša 15. datumam.  
5.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums apmaksāt rēķinus par saņemtajiem 
Pakalpojumiem ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. datumam. Gadījumā, ja rēķina 
izrakstīšanas periods ir vairāki mēneši, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apmaksāt 
IZPILDĪTĀJA rēķinu par katru mēnesi atsevišķi, tomēr PASŪTĪTĀJAM ir 
pienākums veikt maksājumu ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5.datumam par iepriekšējā 
mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem. 
5.3. Par maksājumu kavējumiem PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma procentus 0,1% 
(nulle komats viens procents) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru 
nokavēto maksājuma dienu. 
5.4. IZPILDĪTĀJS rēķinā iekļauj korekcijas par iepriekšējo periodu gadījumā:  
5.4.1. ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ Pakalpojums nav sniegts; 
5.4.2. ja saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pieteikumu izvesti papildus SA apjomi, sniegti citi 
Pakalpojumi, tiek mainīts grafiks, tvertņu skaits, tilpums, Pakalpojumu sniegšanas 
biežums vai kādi citi nosacījumi, kuri saskaņā ar šo līgumu ietekmē kopējo 
Pakalpojumu cenu. 
5.5. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neievēro šī līguma 2.2. vai 2.5. punktu, SA netiks 
savākti, bet samaksa par Pakalpojumu pilnā apmērā par attiecīgo tvertnes tilpumu 
konkrētajā izvešanas reizē tiks iekļauta rēķinā.  
6. SA TVERTNES  
6.1. IZPILDĪTĀJS piegādā PASŪTĪTĀJAM SA tvertni/es 5 dienu laikā pēc līguma 
noslēgšanas, taču ne vēlāk kā 5 dienas pirms pirmās izvešanas. 
6.2. PASŪTĪTĀJS uzņemas materiālo atbildību par lietošanā nodoto tvertņu saglabāšanu 
un apņemas apmaksāt pilnu SA tvertnes aizvietošanas vērtību saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 
cenrādi, ja SA tvertnes bojājuma gadījums noticis PASŪTĪTĀJA darbības vai bezdarbības 
dēļ, un tas nav saistīts ar SA tvertnes dabisku novecošanu vai defektu. Līguma darbībai 
izbeidzoties, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodot tvertni/es atpakaļ IZPILDĪTĀJAM 
lietošanas derīga stāvoklī, pieļaujams tikai tvertņu dabiskais nolietojums.  
6.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties paziņot IZPILDĪTĀJAM, ja SA tvertne/es 
nav piegādāta/as šajā līgumā noteiktajā termiņā, SA tvertne ir bojāta vai pazudusi.  
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
7.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad to ir parakstījušas abas puses un ir spēkā uz 
IZPILDĪTĀJA un pašvaldības noslēgtā iepirkuma līguma darbības laiku. 
7.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS zaudē atkritumu radītāja statusu pašvaldības 
teritorijā, kurā tiek sniegts Pakalpojums, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt šo līgumu, 
par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM, bet ne vēlāk, kā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.  
7.3. Gadījumā, ja pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas saskaņā ar šī līguma 3.9.punktu, 
2 (divu) nedēļu laikā PASŪTĪTĀJA pārkāpums nav novērsts, IZPILDĪTĀJS var 
nekavējoties lauzt līgumu, par to rakstiski paziņojot PASŪTĪTĀJAM. Līguma darbības 
atjaunošanai PASŪTĪTĀJS apņemas segt visas IZPILDĪTĀJA izmaksas. 
8. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA 
8.1. Par sniegto Pakalpojumu kvalitāti PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM var iesniegt 
pamatotu pretenziju trīs darba dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas datuma. 
Jebkuras pretenzijas jāiesniedz rakstiskā formā vai mutiski, norādot apstākļus, kas 
pamato pretenziju, izmantojot IZPILDĪTĀJA Klientu Apkalpošanas Centru pa 
telefona numuru 67111001, vai e-pastu kc@cleanr.lv.  
8.2. IZPILDĪTĀJS sniedz atbildes PASŪTĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no 
informācijas saņemšanas dienas. 
8.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi 
gadījumā, ja ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi: stihiskas nelaimes, plūdi, 
zemestrīces, streiki u.tml. 
8.4. Ja PASŪTĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda savas līgumā noteiktās saistības,  
IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām. 
IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs veikt PASŪTĪTĀJA personas datu apstrādi, t.sk. šī līguma izpildei 
nepieciešamajā apjomā nodot datus trešajām personām. Parakstot šo līgumu, PASŪTĪTĀJS 
apliecina, ka piekrīt saņemt informāciju, izmantojot līgumā norādītos saziņas līdzekļus. 
9. LĪGUMA VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 
9.1. Jebkuri papildinājumi un grozījumi pie šī līguma, izņemot šī līguma 3.7. punktā minēto, 
iegūst juridisku spēku tikai tajā gadījumā, ja tie ir izpildīti rakstiskā veidā un tos ir parakstījušas 
abas Puses. Izmaiņas līguma pielikumā IZPILDĪTĀJS veic vienpusēji, pamatojoties uz 
pieteikumu, kas veikts PASŪTĪTĀJA vārdā un/vai saņemts no PASŪTĪTĀJA šajā līgumā 
norādītajiem saziņas līdzekļiem. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt 
IZPILDĪTĀJU par jebkurām izmaiņām saziņas līdzekļos. 
9.2. Visus strīdus un domstarpības sakarā ar šī līguma saistību izpildi Puses risina 
savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
9.3. Ar šī līguma parakstīšanu spēku zaudē jebkuras iepriekšējas rakstiskas vai 
mutiskas vienošanās starp Pusēm par šī līguma priekšmetu. 
9.4. Puses vienojas, ka pie PASŪTĪTĀJA ir līguma eksemplārs ar PASŪTĪTĀJA paraksta 
kopiju un IZPILDĪTĀJA oriģinālo parakstu, savukārt pie IZPILDĪTĀJA ir līguma eksemplārs 
ar IZPILDĪTĀJA paraksta kopiju un PASŪTĪTĀJA oriģinālo parakstu. 

Juridisko personu atkritumu apsaimniekošanas līguma vispārējie noteikumi Ikšķiles novadā
(Spēkā no 03.01.2017.)


