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IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2014-02/100  
PAR TIESĪBĀM VEIKT SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU  

ĀDAŽU NOVADĀ  
Ādažu novadā         2014.gada 27.februārī  
 

SIA „Eco Baltia vide, reģ. Nr.40003309841, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV-2011, tās 
valdes priekšsēdētājas Anitas Saulītes un valdes locekles Sigitas Namatēvas personā, kas rīkojas 
saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk saukts Apsaimniekotājs, no vienas puses, un  

Ādažu novada dome, reģ. Nr.LV90000048472, adrese: Gaujas iela 33A, Ādažu nov., LV-2164, 
turpmāk saukts Pasūtītājs, ko uz likuma „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības Nolikuma 
pamata pārstāv tās izpilddirektors Guntis Porietis, turpmāk tekstā Pasūtītājs,  no otras puses, 

katrs atsevišķi turpmāk saukts Puse, bet abi kopā Puses, 

ņemot vērā Apsaimniekotāja piedāvājumu iepirkumā „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ādažu 
novadā” (Iepirkuma identifikācijas Nr. ĀND 2013/26), turpmāk saukts Iepirkums, un Iepirkuma 
komisijas 2013.gada 18.oktobra  lēmumu (protokols Nr.05-30-2013/26-6) par tiesību piešķiršanu slēgt 
iepirkuma līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk saukts Līgums:  

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Apsaimniekotājs apņemas sniegt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumus, turpmāk saukti Pakalpojumi, sadzīves atkritumu radītājiem 
un valdītājiem, turpmāk saukti Klienti, Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

1.2. Pakalpojumi šī Līguma izpratnē ir sadzīves atkritumu savākšana, uzglabāšana, pārvadāšana, 
reģenerācija un apglabāšana (tai skaitā sadedzināšana sadzīves atkritumu sadedzināšanas 
iekārtās). 

1.3. Apsaimniekotājs sniedz Pakalpojumus saskaņā ar Iepirkuma Tehnisko specifikāciju, 
Apsaimniekotāja piedāvājumu Iepirkumā, saistošo normatīvo aktu, šī Līguma nosacījumiem, 
noslēgto līgumu ar Klientiem nosacījumiem un Pasūtītāja pilnvaroto personu Līguma izpildes 
laikā dotiem norādījumiem. 

1.4. Šī Līguma noslēgšana dod tiesības Apsaimniekotājam slēgt Pakalpojumu līgumus ar Klientiem, 
attiecīgos līgumus slēdzot, pamatojoties uz tipveida līguma projektu, kas iepriekš saskaņots ar 
Pasūtītāju.  

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA 

2.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas abas Puses. 

2.2. Līgums ir spēkā 5 (piecus) gadus kopš Līguma spēkā stāšanās.  

2.3. Apsaimniekotājam ir pienākums pilnībā uzsākt Pakalpojumu sniegšanu Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā 3 (trīs) mēnešu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, 
pabeidzot šī Līguma 1.4.punktā minēto Pakalpojumu līgumu slēgšanu ar Klientiem, kā arī 
uzsākot visu dalīto sadzīves atkritumu savākšanas punktu darbību.  

2.4. Līguma izbeigšanas gadījumā (neatkarīgi no iemesliem) Apsaimniekotājs turpina Pakalpojumu 
sniegšanu līdz brīdim, kad Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējies jaunu 
Apsaimniekotāju un šis Apsaimniekotājs ir pilnībā pārņēmis saistības ar Klientiem. 

3. SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Samaksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, turpmāk saukts Tarifs, ir 4,77 euro/ m³ bez 
pievienotās vērtības nodokļa. 

3.2. Tarifā nav iekļauti pakalpojumi, kurus Apsaimniekotājs ir tiesīgs sniegt Klientiem par papildus 
samaksu saskaņā ar Iepirkuma Tehniskās specifikācijas, Apsaimniekotāja piedāvājuma 
Iepirkumā vai normatīvo aktu noteikumiem.  

3.3. Apsaimniekotājs Līguma darbības laikā var ierosināt pamatotus priekšlikumus grozīt Tarifu, ja 
iestājas kāds no šādiem apstākļiem: 
3.3.1. tiek paaugstināta degvielas cena (vairāk kā 10% no iepriekšējā Tarifā iekļautās 

degvielas cenas); 
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3.3.2. tiek paaugstināta samaksa par sadzīves atkritumu apglabāšanu sadzīves atkritumu 
poligonā „Getliņi EKO” (vairāk kā 10% no iepriekšējā Tarifā iekļautās samaksas); 

3.3.3. tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu (vairāk kā 10% no 
iepriekšējā Tarifā iekļautās samaksas).  

3.4. Pieļaujama tikai tāda Tarifa paaugstināšana, kas pamatota ar Centrālās statistikas pārvaldes 
patēriņa cenu datiem vai inflācijas prognozi par nākošo gadu, kā arī ar izmaiņām spēkā 
esošajos nodokļos un nodevās.  

3.5. Pirmo ierosinājumu par Tarifa paaugstināšanu Apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt ne ātrāk kā 
pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem kopš Līguma noslēgšanas ar Pasūtītāju.  

3.6. Pasūtītājam ir pienākums izvērtēt Tarifa paaugstināšanas pamatojumu 1 (viena) mēneša laikā 
kopš ierosinājuma saņemšanas.  

3.7. Tarifa paaugstinājuma ierosinājumu Apsaimniekotājs ir tiesīgs ierosināt ne biežāk kā 1 (vienu) 
reizi 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, bet kopsummā ne biežāk kā 3 (trīs) reizes visā Līguma 
izpildes laikā.  

3.8. Ja Pasūtītājs, izvērtējot Tarifa paaugstinājuma pamatojumu, atzīst to par pamatotu, Tarifa 
izmaiņas stājas spēkā pēc attiecīga Ādažu novada domes lēmuma spēkā stāšanās par 
atkritumu apsaimniekošanas tarifu pašvaldības administratīvajā teritorijā.  

3.9. Tarifa izmaiņu gadījumā Apsaimniekotājam ir pienākums vismaz 30 (divdesmit) dienu laikā 
pirms jauna Tarifa spēkā stāšanās rakstveidā informēt klientus par izmaiņām Tarifā. 

3.10. Pasūtītājs nākošajā darba dienā pēc tam, kad stājušās spēkā šī Līguma 3.8. punktā minētās 
izmaiņas publicē informāciju tā mājaslapā internetā, kā arī nodrošina informācijas publicēšanu 
pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” izdevumā.  

3.11. Norēķini starp Klientiem un Apsaimniekotāju notiek līgumos ar Klientiem noteiktā kārtībā.  

4. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 

4.1. Apsaimniekotājam ir pienākumi: 
4.1.1. sniegt Pakalpojumus Klientiem Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā, Apsaimniekotāja 

piedāvājumā Iepirkumā un saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, termiņos, 
apjomā un kvalitātē; 

4.1.2. Pakalpojumu sniegšanā nodrošināt vides aizsardzības un darba drošības prasību 
ievērošanu;  

4.1.3. veikt tiesiskas darbības, lai samazinātu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā 
„Getliņi EKO” nododamo atkritumu apjomu;  

4.1.4. veikt sadzīves atkritumu izvešanu saskaņā ar atkritumu izvešanas maršruta lapu un 
laika grafiku, kuru Apsaimniekotājs iesniedz Pasūtītājam līdz Pakalpojuma sniegšanas 
uzsākšanai. Jebkādas izmaiņas maršruta lapā vai laika grafikā ir pieļaujamas tikai 
iepriekš tās saskaņojot ar Pasūtītāju.  

4.2. Apsaimniekotājam ir tiesības: 
4.2.1. pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Klientam, kas vairāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas 

neveic maksājumus, informējot par to Pasūtītāju vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš;  
4.2.2. sniegt papildus pakalpojumus atkritumu apsaimniekošanas jomā Ādažu pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un noteikt par tiem atsevišķu samaksu, ja šādu pakalpojumu 
sniegšana nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem. 

4.3. Pasūtītājam ir pienākumi: 
4.3.1. sniegt Apsaimniekotājam visu nepieciešamo informāciju Pakalpojuma sniegšanas 

uzsākšanai un izpildei; 
4.3.2. nodot Apsaimniekotāja rīcībā visus resursus dalītu sadzīves atkritumu savākšanas 

sistēmas izveidei; 
4.3.3. kontrolēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem;  
4.3.4. sadarbojoties ar Apsaimniekotāju, informēt Klientus par izmaiņām atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumos; 
4.3.5. vismaz 2 (divas) nedēļas pirms pašvaldības rīkotu publisku pasākumu organizēšanas, 

informēt Apsaimniekotāju par pasākuma norises vietu un laiku, nepieciešamo sadzīves 
atkritumu tvertņu uzstādīšanas vietu un skaitu, kā arī par atkritumu savākšanas kārtību 
pēc pasākuma norises beigām. 

4.4. Pasūtītājam ir tiesības: 
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4.4.1. pārbaudīt Apsaimniekotāja sniegto Pakalpojumu kvalitāti un pieprasīt kvalitātes trūkumu 
novēršanu;  

4.4.2. saņemt informāciju no Apsaimniekotāja par apsaimniekoto sadzīves atkritumu 
daudzumu (apjomu), veidu, izcelsmi, savākšanas biežumu, pārvadāšanu, reģenerāciju 
un apglabāšanu, kā arī jebkuru citu informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu; 

4.4.3. Līguma darbības laikā pārbaudīt Pakalpojuma sniegšanas atbilstību Iepirkuma 
Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 

4.5. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas 
Puses vai tās darbinieka, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai 
bezdarbības rezultātā, tai skaitā, rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 
nolaidības rezultātā.  

4.6. Ja Apsaimniekotājs pilnībā vai daļēji neuzsāk Pakalpojumu sniegšanu Līguma 2.3.punktā 
noteiktajā termiņā vai pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu Līguma izpildes laikā, Pasūtītājam ir 
tiesības pieprasīt līgumsodu līdz EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit euro un 44 centi) 
apmērā par katru kavējuma vai pārtraukuma dienu. Pasūtītājs patstāvīgi novērtē neuzsāktā 
Pakalpojuma apjomu un nosaka līgumsoda apmēru. 

4.7. Ja Apsaimniekotājs neizved atkritumus atbilstoši apstiprinātajam grafikam, izvešanas laikā 
sajauc šķirotos atkritumus ar nešķirotiem, vai veic citus Pakalpojuma sniegšanas kārtības 
pārkāpumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu līdz EUR 711,44 (septiņi simti vienpadsmit 
euro un 44 centi) par katru konstatēto gadījumu. Pasūtītājs patstāvīgi novērtē pārkāpuma 
apjomu un nosaka līgumsoda apmēru.  

4.8. Ja Apsaimniekotājs lauž Līgumu pirms ir pagājis šī Līguma 2.2.punktā noteiktais termiņš, tas 
maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 35 571,80  (trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit 
viens euro un 80 centi) apmērā.  

4.9. Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji par to vienojoties. Jebkuras Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu ar Apsaimniekotāju šādos gadījumos: 
5.2.1. ja kompetenta iestāde anulē Apsaimniekotāja atkritumu apsaimniekošanas atļauju, vai 

arī pēc šīs atļaujas pārskatīšanas Apsaimniekotājs nav tiesīgs sniegt Pakalpojumus 
pilnā apmērā; 

5.2.2. ja Apsaimniekotājs 4 (četru) mēnešu laikā kopš Līguma spēkā stāšanās neuzsāk 
Pakalpojumu sniegšanu; 

5.2.3. ja Apsaimniekotājs nesniedz Pakalpojumus tādā kārtībā un apjomā, kā tas paredzēts 
Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā vai Apsaimniekotāja piedāvājumā Iepirkumā un 
attiecīgie pārkāpumi būtiski apgrūtina kvalitatīvu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas darbību Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā; 

5.2.4. ja Apsaimniekotājs daļēji vai pilnībā pārtrauc Pakalpojuma sniegšanu ilgāk par 2 
(divām) nedēļām; 

5.2.5. ja attiecībā uz Apsaimniekotāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra. 

5.3. Pasūtītājs paziņo Apsaimniekotājam par Līguma laušanu rakstveidā un Līgums tiek lauzts 
Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Apsaimniekotājs turpina veikt Pakalpojumu sniegšanu šajā 
Līgumā noteiktajā kārtībā līdz cita Apsaimniekotāja darbības uzsākšanai, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) 
mēnešus pēc dienas, kad jaunais apsaimniekotājs noslēdzis līgumu ar Pasūtītāju par 
Pakalpojumu sniegšanu. 

5.4. Pārtraucot pakalpojumu sniegšanu, Apsaimniekotājs nodod Pasūtītājam šādu informāciju par 
Klientiem – adrese, nosaukums (juridiskajām personām), vārds un uzvārds (fiziskajām 
personām), kontaktinformācija, sniegtā pakalpojuma apjoms, izvešanas biežums.  

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi Pušu starpā risināmi savstarpēju pārrunu ceļā.  

6.2. Ja Puses nepanāk savstarpējo vienošanos 20 (divdesmit) dienu laikā, strīds risināms 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 
epidēmijas un kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas 
būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un 
stāšanās spēkā. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties 3 (trīs) dienu par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā 
jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto 
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi 
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to 
raksturojumu. 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Apsaimniekotājam, kā arī visām trešajām personām, kuras 
likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus. 

8.2. Jautājumi, kas nav reglamentēti šajā Līgumā, regulējami atbilstoši spēkā esošajām tiesību 
normām.  

8.3. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 4 lapām, ar vienādu juridisku spēku, no 
kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Apsaimniekotāja.  

8.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē Nekustamā īpašuma un 
saimniecības daļas vadītāju Daini Popovu, tālrunis 67996265, fakss 67997828 e-pasts 
dainis.popovs@adazi.lv. 

8.5. Apsaimniekotājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nozīmē pārdošanas daļas vadītāju 
Ilzi Retigu  tālrunis67799999 fakss   e-pasts: ilze.retiga@vide.ecobaltia.lv. 

8.6. Līgums satur šādus pielikumus, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 
8.6.1. 1.pielikums – Iepirkuma Tehniskā specifikācija - uz 6 lp.; 
8.6.2. 2.pielikums – Apsaimniekotāja Tehniskais un Finanšu piedāvājums Iepirkumā - uz 19 lp; 
8.6.3. 3.pielikums – Atkritumu izvešanas laika grafiks un maršrutu lapa (tiks pievienots līdz 

2014.gada 1.maijam); 
8.6.4. 4.pielikums – līguma projekts par sadzīves atkritumu apsaimniekotajiem ar privātmāju 

iedzīvotājiem - uz 8 lp. 

 
9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs: 
 

Ādažu novada dome 
reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 
Banka: Valsts kase 
kods: TRELLV22 

n/k: LV43TREL9802419010000 
 

_________________________________ 
        G.Porietis  

 

Apsaimniekotājs: 
 
                        SIA „Eco Baltia Vide” 
                       reģ. Nr. 40003309841 
    Adrese: Dzirnavu iela 5a, Jūrmala, LV-2011 
     Banka: Nordea BankFinland Pic Latvijas fil. 
                             Kods:NDEALV2X 
                  n/k:LV25NDEA000083164701 
 
       _______________________________ 
A.Saulīte 
 
 
____________________________________ 
S.Namatēva 
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