LĪGUMS
par koksnes atkritumu izvešanu un utilizāciju
Ventspilī, 2015. gada ___._________
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VENTPLAC”, reģistrācijas Nr.40003249152, adrese:
Prāmju iela 2, LV 3601, Ventspils, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Valdes priekšsēdētāja
Aivara Baudes personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses, un
______________________, reģistrācijas Nr. _________________________, adrese:
________________________________,
turpmāk
tekstā
Izpildītājs,
tās
______________________________________________________________ personā, no
otras puses, un abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz Konkursa komisijas 2015. gada ___.
decembra lēmumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk-Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs veic koksnes atkritumu izvešanu un utilizāciju no SIA
„Ventplac“ pārvaldījumā esošajām Ventspils brīvostas piestātnēm Nr. 50 un Nr.51, un tām
piesaistītajiem kravu laukumiem Rūpniecības ielā 25 un Rūpniecības ielā 9, Ventspilī,
saskaņā ar šī Līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Pakalpojums).
2. Norēķinu kārtība
2.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru izvesto un utilizēto koksnes atkritumu
kubikmetru EUR ______ (______________________) un PVN.
2.2. Katra kalendāra mēneša pirmās nedēļas laikā Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam informāciju
par kopējo iepriekšējā mēnesī izvesto koksnes atkritumu daudzumu, bet Izpildītājs,
pamatojoties uz šo informāciju, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinu par sniegto
pakalpojumu.
2.3. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt rēķinu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas.
3. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
3.1. Pasūtītājam ir jāpaziņo Izpildītājam par paredzamo atkritumu izvešanas laiku pa
telefonu ______________, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pastu ____@_____.lv.
Paziņojumā jānorāda datums un laiks cikos jāuzsāk koksnes atkritumu izvešana;
_____________; ____________.
3.2. Pasūtītājs nodrošina atkritumu iekraušanu transportlīdzeklī darba dienās no plkst. 8:00
līdz plkst. 12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00.
3.2. Pasūtītājam ir tiesības kraušanas laikā dot Izpildītājam ar transporta pakalpojumu
sniegšanu saistītus rīkojumus un uzdevumus, kas Izpildītājam ir obligāti.
3.3. Pasūtītājam ir pienākums veikt norēķinus par Izpildītāja veikto Pakalpojumu, saskaņā
ar šī Līguma 2. sadaļā noteikto.
3.4. Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, vai Izpildītāja transporta vienībām šī Līguma darbības
laikā ir derīgas tehniskās apskates un vai ir spēkā esošas OCTA polises.
4. Izpildītāja tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt transporta pakalpojumus atbilstoši konkursa
„Kokmateriālu atkritumu izvešanas pakalpojumi SIA „VENTPLAC” vajadzībām” nolikuma
(turpmāk saukts – Nolikums) prasībām, un tas ir:
4.1.1. transporta līdzeklim, ir jābūt spēkā esošām valsts tehniskajām apskatēm un
OCTA polisēm;

4.1.3. kravas transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar kravas kasti, kuras tilpums ir ne
mazāk kā 30 m3.
4.14. izpildītājam ir pienākums izvest koksnes atkritumus 3 darba dienu laikā pēc
Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
4.2. Izpildītājam ir tiesības piesaistīt Līguma izpildē apakšuzņēmējus, iepriekš rakstveidā ar
Pasūtītāju saskaņojot apakšuzņēmējam nododamo darbu apjomu. Par apakšuzņēmēju darba
kvalitāti atbildīgs ir Izpildītājs.
4.3. Izpildītājam jānodrošina, lai tā darbinieki un/vai apakšuzņēmēji un to darbinieki
ievērotu Ventspils brīvostas noteikumus, caurlaižu režīma noteikumus, SIA „Ventplac”
kārtības noteikumus, tai skaitā smēķēšanas ierobežojumus.
4.4. Izpildītājs apņemas ievērot LR normatīvos aktus darba drošības, ugunsdrošības un
dabas aizsardzības jomā, kā arī Pasūtītāja izstrādāto Darba drošības instrukciju. Izpildītājs
uzņemas atbildību par to, ka tā darbinieki un/vai apakšuzņēmēji un to darbinieki būtu
iepazīstināti ar šajā punktā minēto Darba drošības instrukciju un ievērotu to. Izpildītājs
nodrošina, lai attiecībā uz darbiniekiem (tai skaitā apakšuzņēmēja darbiniekiem) tiktu
ievērotas visas Darba likumā noteiktās darba un atpūtas normas.
4.5. Izpildītājs nodrošina, ka tā darbiniekiem un/vai apakšuzņēmēja darbiniekiem ir
atbilstošas kategorijas tehnikas vadīšanas tiesības.
4.7. Izpildītājam jānodrošina, ka tā darbinieki šī Līguma 1.1. punktā noteiktajā teritorijā
ievērotu tur izvietotās ceļa zīmes.
4.8. Izpildītājs veic pakalpojumu Pasūtītājam, garantējot to kvalitāti un cenas nemainīgumu.
5. Līdzēju atbildība
5.1. Gadījumā, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī Līguma 4.4. punkta
prasību izpildi, vai veic savus Līgumā noteiktos pienākumus nekvalitatīvi, kā rezultātā rodas
kuģu dīkstāve un pret Pasūtītāju tiek piemērotas sankcijas, tad par kuģu dīkstāvi un
iespējamām sankcijām pret Pasūtītāju, pilnībā atbild Izpildītājs.
5.2. Izpildītājs atbild par jebkuriem zaudējumiem, kurus tas vai tā darbinieki nodarījuši
Pasūtītājam vai trešajām personām, atrodoties šī Līguma 1.1. punktā noteiktajā teritorijā.
5.3. Rēķinu apmaksas kavējuma gadījumā Pasūtītājs pēc Izpildītāja pirmā pieprasījuma
maksā Izpildītājam līgumsodu 0, 1% apmērā no rēķina summas par katru kavējuma dienu.
6. Nepārvarama vara
6.1. Gadījumā, kad rodas nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā, dabas katastrofas, karš,
jebkuras militāras akcijas, valsts pārvaldes institūciju rīkojumi, lēmumi vai aizliegumi un citi
ārkārtēji apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst ar saviem līdzekļiem,
līgumsaistību izpildes laiks pagarinās par periodu, kurā pastāv nepārvaramas varas radītie
apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līguma darbība tiek
izbeigta un Puses veic savstarpējo norēķinu atbilstoši faktiski piegādātajai Precei.
7. Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma
7.1. Līgumu var lauzt pirms noteiktā termiņa, Pusēm savstarpēji par to vienojoties, kas tiek
noformēts ar Vienošanās protokolu, kuru pievieno Līgumam kā pielikumu, kas kļūst par šā
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj šā Līguma saistības, tai skaitā, nenodrošina Līgumā
noteikto pakalpojumu sniegšanu ar Līguma noteikumiem atbilstošām transporta vienībām, vai
arī Pasūtītājam tiek piemērotas sankcijas par darbībām, kuras veicis Izpildītājs, Pasūtītājs ir
tiesīgs vienpusējā kārtībā lauzt šo Līgumu, prasot atlīdzināt zaudējumus. Šādā gadījumā
Pasūtītājs informē Izpildītāju par Līguma laušanu rakstveidā 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
7.3. Līguma laušanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši faktiski sniegtajiem
pakalpojumiem. Ja Pasūtītājam ir piemērotas jebkādas finansiālas sankcijas, tad
Pasūtītājam ir tiesības tās ieturēt no Izpildītājam paredzētās summas izmaksas. Ja sankciju

apmērs ir lielāks, nekā Izpildītājam maksājamā summa, tad Izpildītājam ir pienākums 10
(desmit) dienu laikā samaksāt starpību, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.
8. Citi nosacījumi
8.1. Visus strīdus, kuri var rasties šā Līguma izpildes laikā, Puses risina, abpusēji vienojoties.
Ja 30 dienu laikā vienošanās nav panākta, strīdu izskata tiesa LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.2. Parakstot šo Līgumu, Puses atzīst, ka tās ir iepazinušās ar šā Līguma saturu un Līguma
teksts tām ir pilnīgi saprotams, un tās ir tiesīgas to parakstīt.
8.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz 2017. gada 1.
februārim (ieskaitot) . Ja Puses ir pildījušas šī Līguma noteikumus, tām ir tiesības slēgt jaunu
līgumu vai papildus vienošanos par šī Līguma darbības termiņa pagarināšanu.
8.4. Puses vienojas, ka Izpildītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais
piedāvājums Konkursam.
8.5. Puses nosaka, ka par atbildīgajām personām saistībā ar šā Līguma izpildi un
Pasūtītāja/Izpildītāja darbību koordināciju tiek pilnvarotas šādas personas:
8.5.1. no Pasūtītāja puses : Darbu vadītājs: Rolands Grieze, Tel. 29186388, e-pasts

rolands.grieze@ventplac.lv;
8.5.2. no Izpildītāja puses
___________ , Tel. ___________, e-pasts :
________________.
8.6. Šis Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie
Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.

9. Pušu juridiskās adreses un citi rekvizīti
Pasūtītājs:
SIA „VENTPLAC”
Reģistrācijas Nr. 40003249152
Prāmju iela 2, Ventspils
AS „____Banka”
Konts Nr. ___________________

____________________________
A. Baude

Izpildītājs:
__________________________
Reģistrācijas Nr. ____________________
______________________, __________
Banka
_______________
Konts Nr. _______________

_____________________________

