
SIA "Rīgas serviss" 
EKSEMPLĀRS 

UZŅĒMUMA LĪGUMS NR. 

Rīgā 2016.gada?^r.oktobrī 

SIA „Rīgas serviss", reģistrācijas Nr. 40103058501, juridiskā adrese Rāmuļu iela 24, Rīga, 
LV-1005, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētāja 
D.Kozlovska, turpmāk šajā Līgumā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un 

SIA „Clean R", reģistrācijas Nr. 40003682818, juridiskā adrese Vietalvas iela 5, Rīga, LV-
1009, kuras vārdā un interesēs, saskaņā ar statūtiem rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Jānis Leimanis 
un valdes loceklis Guntars Levics, turpmāk šajā Līgumā saukta IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi 
turpmāk Līgumā kopā vai katrs atsevišķi saukti Puses, savstarpēji vienojoties bez maldiem, viltus un 
spaidiem, ņemot vērā iepirkuma Nr. RS 2016/40 rezultātus, noslēdz savā starpā līgumu un izsaka to 
šādā redakcijā: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic būvgružu/atkritumu uzkrāšanas 
konteineru piegādi un būvgružu/atkritumu izvešanu ar konteineriem no PASŪTĪTĀJA norādītajiem 
objektiem, būvgružu transportēšanu uz likvidācijas (utilizācijas) vietu, kā arī šifera izvēšanu un to 
utilizāciju (turpmāk tekstā - „Pakalpojums"), atbilstoši vides aizsardzības un atkritumu 
apsaimniekošanas normatīvajām prasībām, kā arī Tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.l). 
1.2. Pakalpojuma izmaksas noteiktas šī Līguma Pielikumā Nr.2., kas ir šī Līguma neatņemama 
sastāvdaļa. 

2. PASŪTĪTĀJA SAISTĪBAS 
2.1. PASUTITAJS ir tiesīgs saņemt kvalitatīvu Pakalpojumu, atbilstoši publisko institūciju 
atkritumu apsaimniekošanas izdotajām atļaujām un saskaņā ar noslēgto Līgumu. 
2.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt IZPILDĪTĀJAM rakstiskas pretenzijas, pieteikumus un 
iesniegumus. 
2.3. PASŪTĪTAJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJĀ sīkākus paskaidrojumus par ikvienu 
Pakalpojuma veikšanas gaitā realizēto aktivitāti. 
2.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pārbaudīt sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem un 
pārliecināties par to piemērotību katrā Pakalpojumu sniegšanas reizē, atbilstību apliecinot ar parakstu 
un tā atšifrējumu uz starpakta, kura kopija paliek PASŪTĪTĀJAM. 
2.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot IZPILDĪTĀJU 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš. 
2.6. PASŪTĪTĀJS neatbild par konteinera zādzību un/vai iznicināšanu un/vai bojājumus objektos. 
Konteineru bojāšanas un/vai zādzības gadījumā, IZPILDĪTĀJS bezmaksas piegādā citus konteinerus. 
2.7. PASŪTĪTĀJS apņemas: 
2.7.1. samaksāt IZPILDĪTĀJAM šajā Līgumā noteikto maksu paredzētajā apmērā un kārtībā. 
2.7.2. nodrošināt IZPILDĪTĀJAM pietiekošu, brīvu un drošu piekļūšanu PASŪTĪTĀJA norādītajai 
būvgružu uzkrāšanas konteineru novietošanas vietai, lai IZPILDĪTĀJS varētu pildīt savus 
pienākumus. 
2.7.3. ievērot konfidencialitāti un neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt 
zaudējumus vai citādi kaitēt otra Līdzēja prestižam un/vai interesēm. 

3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS 
3.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina veiktā Pakalpojuma augstu kvalitāti, saskaņā ar šī Līguma 
nosacījumiem un atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību normatīvajiem aktiem. 
3.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju no PASŪTĪTĀJA, kas 
nepieciešama Pakalpojuma kvalitatīvai veikšanai. 
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3.3. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma IZPILDĪTĀJS sniedz PASŪTĪTĀJAM informāciju par 
Pakalpojuma veikšanas gaitā realizētajām aktivitātēm. 
3.4. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina ierašanās Pakalpojuma veikšanās vietā 2 (divu) stundu laikā no 
PASŪTĪTĀJA pieprasījuma. 
3.5. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina darbu izpilde vairākos (ne mazāk, kā sešos) PASŪTĪTĀJA 
objektos vienlaicīgi, ja tas ir nepieciešams. 
3.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt atlīdzību par tā sniegtajiem Pakalpojumiem, saskaņā ar šī 
Līguma nosacījumiem. 
3.7. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka tam ir visi dokumenti (licences, sertifikāti, atļaujas u.c.), kas 
nepieciešami Pakalpojuma veikšanai. 
3.8. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU sniegt informāciju par 
Pakalpojumiem pilnvarotām valsts un pašvaldības institūcijām. 
3.9. IZPILDĪTĀJS apņemas: 
3.9.1. saudzīgi izturēties pret PASŪTĪTĀJA objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, sētām un 
iežogojumiem utt.); 
3.9.2. veikt Pakalpojumu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darba spēku Līgumā 
noteiktajos apjomos; 
3.9.3. nekavējoties rakstveidā paziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt 
izpildīt Pakalpojumu Līgumā noteiktajos termiņos; 
3.9.4. ievērot konfidencialitāti un neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var radīt 
zaudējumus vai citādi kaitēt otra Līdzēja prestižam un/vai interesēm. 

4. LĪGUMA SUMMA 
4.1. Līguma kopējā summa tiek noteikta EUR 41 900,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 
euro) apmērā neieskaitot 21% PVN. 
4.2. Līguma summa ietver materiālu, izstrādājumu, iekārtu, darbu, nomas, utilizācijas, piegādes un 
transporta izmaksas, visus nodokļus un nodevas (izņemot PVN), kā arī citas iespējamas izmaksas, 
kas attiecas uz Pakalpojuma veikšanu. 
4.3. Samaksas apmērs par Pakalpojumu nevar tikt palielināts visu Līguma darbības laiku. 

5. MAKSĀJUMI 
5.1. PASŪTĪTĀJS Pakalpojuma apmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ar pārskaitījumu uz rēķinā 
norādīto IZPILDĪTĀJA bankas kontu, katru mēnesi, ar nosacījumu, ka IZPILDĪTĀJS iesniedzis un 
PASŪTĪTĀJS apstiprinājis Pakalpojumu izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu par iepriekšējā 
mēnesī izpildītiem un ar starpaktiem pieņemtiem Pakalpojumiem, kā arī IZPILDĪTĀJS izsniedzis 
PASŪTĪTĀJAM atbilstošu rēķinu saskaņā ar Pielikumā Nr. 1 noteiktajiem izcenojumiem. 
5.2. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veikti Pakalpojumi netiek pieņemti un 
apmaksāti līdz nepilnību novēršanai un šo Pakalpojumu pieņemšanai. 
5.3. Rēķins tiek noformēts atbilstoši LR spēkā esošajiem, normatīvajiem aktiem. 
5.4. Sastādot apstiprināmos dokumentus IZPILDĪTĀJS uz Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-
nodošanas akta un rēķina norāda PASŪTĪTĀJA Līguma datumu un numuru. 
5.5. Neievērojot šī Līguma nosacījumus, nepareizi noformēti dokumenti apmaksai netiek pieņemti. 
5.6. Par Pakalpojuma apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir pārskaitījis naudu uz 
IZPILDĪTĀJA bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums. 
5.7. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, kā IZPILDĪTĀJS līguma realizācijas gaitā mainīs finanšu 
piedāvājumā norādītās cenas, paaugstinot tās, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs piemērot līgumsodu EUR 
20,00 (divdesmit euro) apmērā par katru konstatētu gadījumu, kā arī IZPILDĪTĀJAM 5 (piecu) darba 
dienu laikā jānomaina preču pavadzīmes rēķinus, ņemot vērā PASŪTĪTĀJA norādījumus un finanšu 
piedāvājumā norādītās cenas. Veicot maksājumus, PASŪTĪTĀJS par aprēķinātā līgumsoda summu 
samazina IZPILDĪTĀJA preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu, un samaksā starpību 
IZPILDĪTĀJAM, par to rakstiski informējot IZPILDĪTĀJU. 
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6. PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar šī Līgumu un tā Pielikumu Nr. 1. 
6.2. PASŪTĪTĀJA būvgružu/atkritumu transportēšanu uz likvidācijas vietu IZPILDĪTĀJS veic, 
ievērojot šādus nosacījumus: 
6.2.1. IZPILDĪTĀJS pieņem, bet PASŪTĪTĀJS nodod būvgružus saskaņā ar ģeometriskiem 
būvgružu uzkrāšanas konteinera izmēriem, izteiktiem m3. 
6.2.2. būvgružu transportēšanas dienā, IZPILDĪTĀJA tehniskais darbinieks sastāda starpaktu. 
Dokumentu atbilstību faktiskajam stāvoklim uz starpakta ar parakstu apstiprina PASŪTĪTĀJA 
būvgružu krāvējs. 
6.3. Būvgružu konteineru piegādi IZPILDĪTĀJS veic šādā kārtībā: 
6.3.1. Būvgružu konteineri tiek piegādāti Pasūtītāja norādītajā vietā; 
6.3.2. Būvgružu konteinerus piegādā 2 (divu) stundu laikā, no PASŪTĪTĀJA veiktā pieprasījuma 
paziņojuma saņemšanas rakstiski, elektroniski, telefoniski vai pa faksu. Ja paziņojums tiek saņemts 
darbadienas, sestdienās un svētku dienās no pīkst. 08:00 līdz pīkst. 18:00. 
6.3.3. Būvgružu izvēšanas termiņš: ir 2 (divu) stundu laikā no paziņojuma saņemšanas rakstiski, 
elektroniski, telefoniski vai pa faksu. Ja paziņojums tiek saņemts darbadienas, sestdienās un svētku 
dienās no pīkst. 08:00 līdz pīkst. 18:00. 
6.3.4. Pakalpojuma sniegšanu jānodrošina 6 (sešas) dienās nedēļā (darbadienas un sestdienās no pīkst. 
08:00 līdz pīkst. 18:00). 
6.4. Pakalpojums, par iepriekšējo mēnesi, uzskatāms par pabeigtu un nodotu PASŪTĪTAJAM, ja ir 
abpusēji parakstīts Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts. Par Pakalpojuma izpildes 
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas pamatu kalpo starpakti par iepriekšējā mēnesī veiktajiem 
Pakalpojumiem. 
6.5. PASŪTĪTĀJA vārdā parakstīt starpaktu tiek pilnvarots PASŪTĪTAJA kontaktpersona, 
IZPILDĪTĀJA vārdā parakstīt aktus tiek pilnvarota autovadītājs/būvgružu krāvējs. 
6.6. PASŪTĪTĀJS izskata Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu 3 (trīs) dienu laikā un, 
ja IZPILDĪTĀJA veiktie Pakalpojumi ir izpildīti saskaņā ar šo Līgumu un starpaktiem, paraksta 
Pakalpojumu izpildes pieņemšanas-nodošanas aktu no savas puses un vienu akta eksemplāru iesniedz 
IZPILDĪTĀJAM. 
6.7. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties no Pakalpojuma izpildes pieņemšanas, ja veiktais Pakalpojums 
neatbilst Līguma noteikumiem un/vai nav pilnībā pabeigts. 
6.8. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) dienu laikā no apstiprināmo dokumentu saņemšanas brīža 
nav parakstījis aktu, tas informē par to IZPILDĪTĀJU, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā 
IZPILDĪTĀJAM jāierodas uz akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trīs) dienām no 
paziņojuma saņemšanas brīža. Ja IZPILDĪTĀJS neierodas uz akta sastādīšanu, PASŪTĪTĀJS 
noformē aktu bez tā klātbūtnes, un akts ir saistošs IZPILDĪTĀJAM. 
6.9. Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts un IZPILDĪTĀJĀ iesniegtais rēķins ir pamats 
izpildīto Pakalpojumu apmaksai. 

7. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
7.1. Katrs no Līdzējiem, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ir atbildīgs par 
zaudējumiem, ko tas radījis otram Līdzējam ar šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 
7.2. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas saistības Līgumā noteiktajos termiņos, PASŪTĪTAJS ir tiesīgs 
pieprasīt IZPILDĪTAJAM maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma 
summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma kopējās 
summas. Izdarot Līgumā noteiktos maksājumus, PASŪTĪTĀJAS ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 
līgumsodu. 
7.3. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību pilnīgas izpildes. 

7.4. Izpildot Pakalpojumu, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības, apkārtējās 
vides aizsardzības, kā arī citu tiesību normatīvo aktu ievērošanu, kas regulē šāda Pakalpojuma 
veikšanu. 
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".5. Līdzēji ir atbildīgi par to darbības/bezdarbības rezultātā otram Līdzējam nodarītajiem 
zaudējumiem. 

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, 
ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma parakstīšanas un kurus Līdzēji nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem 
apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā 
arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti. 
8.2. Par nepārvaramas varas apstākli un saistību neizpildes vai neatbilstošu izpildes attaisnojumu 
nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu saistību neizpilde, vai 
nesavlaicīga izpilde. 
8.3. Tam Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu 
laikā par tiem jāpaziņo otram Līdzējam, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 
8.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 
(trīsdesmit) dienām, katram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā 
tiek lauzts, nevienam no Līdzējiem nav tiesību pieprasīt no otra Līdzēja zaudējumu atlīdzību. 

9. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 
9.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas, un ir spēkā vienu gadu vai līdz Līguma 
4.1.punkt summas izsmelšanai, ievērojot šī Līguma nosacījumus. 
9.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras šī Līguma 
izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām 
sastāvdaļām. 
9.3. Līgumu pirms termiņa PASŪTĪTĀJS var izbeigt par to rakstiski paziņojot IZPILDĪTĀJAM ne 
mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš. 
9.4. IZPILDĪTĀJS, nosūtot PASŪTĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji, pārtraukt 
Līgumu, ja PASŪTĪTĀJS Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis apmaksu par izpildītajiem un Līgumā 
noteiktajā kārtībā pieņemtajiem Pakalpojumiem PASŪTĪTĀJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 
(trīsdesmit) dienas. 
9.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā IZPILDĪTĀJAM tiek veikta samaksa par faktiski veikto 
Pakalpojumu, ko apstiprina abpusēji parakstītais Pakalpojuma izpildes pieņemšanas-nodošanas akts 
un atbilstošs rēķins. 

10. CITI NOTEIKUMI 
10.1. Līdzēji garantē, ka tiem ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās 
tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi. 
10.2. Līdzēji vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā 
informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Līdzējus, 
un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi 
neattiecas uz gadījumiem, kad kādam no Līdzējiem informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem. 
10.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta abiem 
Līdzējiem. Šādas izmaiņas un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 
10.4. Jautājumi, kas nav noteikti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas tiesību normatīvajiem aktiem. 
10.5. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Līdzēji risina vienojoties vai, ja vienošanās nav 
iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
10.6. Visas Līdzēju sarunas, vienošanās, sarakste un citas darbības, attiecībā uz šī Līguma 
noslēgšanu un šī Līguma priekšmetu, kas veiktas pirms šī Līguma noslēgšanas, zaudē juridisko spēku 
pēc šī Līguma parakstīšanas. 
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10.7. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku tiesību normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, 
Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šādā gadījumā Līdzējiem ir pienākums piemērot Līgumu 
spēkā esošo tiesību normatīvo aktu prasībām. 
10.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīts juridiskais statuss, atrašanās vieta vai citi rekvizīti, tad tas 
7 (septiņu) dienu laikā paziņo par to otram Līdzējam. 
10.9. Līdzēji vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādi Līdzēju pilnvarotie 
pārstāvji: 
10.10. PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis ir Žanna Pipiņa tālr. 29622846; 
10.11. IZPILDĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis ir Andrejs Šmits tālr. 26475591. 
10.12. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu pilnvaroto pārstāvju izmaiņām 3 (trīs) dienu 
laikā. 
10.13. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju reorganizācija/likvidācija utt., tā tiesības un 
pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs. 
10.14. Līdzēji nav tiesīgi ar šo Līgumu saistītās tiesības un pienākumus nodot trešajām personām bez 
otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. 
10.13. Līgums sastādīts un abpusēji parakstīts 2 (divos) oriģināleksemplāros latviešu valodā, katrs uz 
7 (septiņām) lapām, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Abiem Līgumi eksemplāriem, ir 
vienāds juridiskais spēks. 

11. LĪGUMA PIELIKUMI 
11.1. Pielikums Nr.l uz vienas lapas -Tehniskā specifikācijas. 
11.2. Pielikums Nr.2 uz vienas lapas - Pakalpojuma izmaksas (IZPILDĪTĀJA Finanšu piedāvājums). 

1. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

PASŪTĪTĀJS: IZPILDĪTĀJS: 

SIA "Rīgas serviss" 
Reģ. Nr. 40103058501 
Jur. adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005 
Banka: AS „SEB banka" 
Kods:UNLALV2X 
Konts: L \ 

SIA "Clean R" 
Reģ. Nr. 40003682818 
Jur. adrese: Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 
Banka: AS Nordea Bank AB Latvijas filiāle 
Kods: NDEALV2X 
Konts: LV28NDEA0000080377740 

•/-LLeimanis / 

/ G.Levics / 
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