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LĪGUMS Nr. 13/02/2018-2-DDP 

 

Daugavpilī,                                                   2018.gada 13.februārī 

 
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 

41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, turpmāk tekstā - “Pasūtītājs”, tās valdes locekļa 

Reiņa Joksta un valdes locekles Ilonas Skrindas personā, kuri darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “All Recycling”, reģistrācijas Nr.  40003802301 , juridiskā 

adrese Ābeļu iela 13, Amatnieki, Garkalnes nov., LV-2137,  tās Denisa Zaiceva personā, kurš (-a) darbojas uz 

statūtu pamata, turpmāk tekstā “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi saukti – Puses/Puse, 

apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, darbojoties bez maldiem, viltus un spaidiem, 

pamatojoties uz Pasūtītāja veiktā iepirkuma “Bīstamo atkritumu apsaimniekošana, visa veida konfidenciālu 

dokumentu iznīcināšana, bīstamo veselības aprūpes atkritumu iepakojuma piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 

2018/3, rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu izsakot to šādā redakcijā: 

 

1. Līguma priekšmets un vispārīgie noteikumi 

1.1. Līguma priekšmets ir SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” bīstamo atkritumu apsaimniekošana, visa veida 

konfidenciālu dokumentu iznīcināšana un/vai bīstamo veselības aprūpes atkritumu iepakojuma piegāde, 

turpmāk tekstā – Pakalpojums, saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (1.pielikums). 

1.2. Šī līguma izpratnē par bīstamiem atkritumiem tiek uzskatīti atkritumi, kas kvalificējami kā bīstami atkritumi 

atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.24.2011. noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par 

atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamu”. 

1.3. Izpildītājs veic bīstamo veselības aprūpes atkritumu savākšanu, transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu 

specializētās novietnēs un utilizāciju atbilstoši vides aizsardzības institūciju izdotajām atļaujām darbībām 

ar bīstamajiem atkritumiem. 

1.4. Darbam ar veselības aprūpes atkritumiem jānotiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām, ievērojot vides aizsardzības un darba drošības prasības. Pakalpojums veic atbilstoši 

16.02.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 „Par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasībām 

ārstniecības iestādēm”. 

1.5. Pasūtītājs ir atbildīgs par bīstamo medicīnisko atkritumu uzglabāšanu un iepakošanu atbilstoši 21.06.2011. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 

iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” paredzētajām prasībām. Pasūtītājs ir atbildīgs 

par nodoto atkritumu veidiem un par to uzglabāšanu līdz Izpildītāja ierašanās brīdim. 

1.6. Izpildītājs pieņem medicīniskos atkritumus jebkurā drošā iepakojumā, kas nerada Izpildītāja personālam 

risku inficēties (saduroties ar asiem priekšmetiem vai tieši saskaroties ar bioloģiskām substancēm) 

medicīnisko atkritumu savākšanas (pārvietošanas) procesā.  

1.7. Izpildītājs nepieprasa atkritumu uzglabāšanai un savākšanai lietot īpašu, piemēram, ar pretendenta 

atpazīšanas zīmēm marķētu vai speciāli šim mērķim ražotu iepakojumu. 

 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa veido visu Pakalpojumu summētā vērtība, kurus Izpildītājs ir sniedzis Pasūtītājam 

Līguma darbības laikā, bet tā nedrīkst pārsniegt EUR 41 999.99 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti 

deviņdesmit deviņi eiro, un 99 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, kas tiek 

aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.  

2.2. Līguma summa noteikta, ievērojot 1.Pielikumā noteiktās cenas. Līguma summā ir iekļauti visi ar 

pakalpojuma nodrošināšanu saistītie izdevumi, kas rodas Izpildītājam veicot bīstamo veselības aprūpes 

atkritumu savākšanu, transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu specializētās novietnēs un utilizāciju, arhīvu 

dokumentācijas iznīcināšanu, tai skaitā transporta izmaksas, un normatīvajos aktos noteiktie nodevu un 

nodokļu (izņemot pievienotās vērtības nodokli - PVN) maksājumi. 

2.3. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Pakalpojuma cenas un 

Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā 

normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Pakalpojuma cenas un Līguma summa bez PVN, šādā kārtībā 
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nevar tikt grozītas. 

2.4. Līguma 1.Pielikumā norādītās Pakalpojuma cenas nevar tikt palielinātas visā Līguma darbības laikā. 

2.5. Pasūtītājam nav pienākums šī Līguma darbības laikā pasūtīt Pakalpojumus par visu Līguma 2.1.punktā 

noteikto summu. 

2.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs veic apmaksu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem 

atbilstoši sniegtu Pakalpojumu 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina, kas tiek izrakstīts 

pamatojoties uz abpusēji parakstītu Pakalpojuma nodošanas-pieņemšanas akta (turpmāk – Akts), saņemšanas 

dienas, pārskaitot naudu Izpildītāja norēķinu kontā. 

2.7. Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu Izpildītāja bankas norēķinu kontā.  

2.8. Rēķinā un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktā norādītajiem darbu nosaukumiem un cenām 

jāatbilst Līgumā norādītajam. Rēķinā jānorāda Līguma numurs un noslēgšanas datums, kā arī pakalpojuma 

sniegšanas adrese. 

3. Līguma darbības termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma noteikto pušu saistību pilnīgai 

izpildei. Līguma darbības termiņš ir no tā spēkā stāšanās dienas līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 

3.1.1. līdz Līguma 2.1.punktā norādītās summas izlietošanas dienai; 

3.1.2. 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

3.2.  Gadījumā, ja 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Līguma kopējā summa nav 

apgūta, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma kopējo summu. 

 

4. Pakalpojuma veikšana 

4.1. Bīstamo veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas darbi tiek veikti un izpildīti ne retāk  kā 1 (vienu) 

reizi 3 (trīs) nedēļās Pasūtītāja darba laikā no plkst. 09:00 līdz 14:00, kā arī īpašu nepieciešamību gadījumā 

2 (divu) dienu laikā no pieteikšanas brīža. 

4.2. Pasūtītāja veselības atkritumu apsaimniekošanu Izpildītājs veic ievērojot šādus nosacījumus: 

4.2.1. Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem veselības aprūpes atkritumus saskaņā ar svaru rādījumiem; 

4.2.2. Pēc veselības aprūpes atkritumu nosvēršanas un iekraušanas Izpildītāja transporta līdzeklī, Izpildītāja 

darbinieks sastāda attiecīgās dienas atkritumu savākšanas uzskaites aktu, norādot bīstamo atkritumu 

veidu, svaru, iekraušanas laiku un datumu. Dokumentu atbilstību faktiskajam stāvoklim uz akta ar 

parakstu apstiprina Pasūtītāja pilnvarotā persona. 

4.3. Pilnvarotās personas šī līguma saistību izpildīšanā: 

4.3.1. No Pasūtītāja puses: atkritumu nodošanā Izpildītājam, nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanā, 

veikt šī līguma 4.2. punktā noteiktās darbības - ekologs Vitālijs Vingris, tālr.+371 26405391; e-pasts: 

v.vingris@siadrs.lv ; pasūtīt, pieņemt preci, parakstīt pavadzīmes, sastādīt un parakstīt defektu aktu 

-  ražošanas plānotāja Svetlana Parfjonova, tālr.+37165405278; fakss: +37165405254; e-pasts: 

s.parfjonova@siadrs.lv. 

4.3.2. No Izpildītāja puses: menedžere Ksenija Jakovicka, tālr.+37125549073; e-pasts:info@m-eco.lv; 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu un LR normatīvo aktu ievērošanu. Pušu 

saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei 

vai trešajām personām saskaņā ar LR normatīviem aktiem. 

5.2. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par veiktajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir 

tiesīgs prasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no laikā nesamaksātās summas bez 

PVN pa katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no laikā nesamaksātās 

summas bez PVN. 

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro Līgumā paredzētos izpildes termiņus, ir veicis Pakalpojumu nekvalitatīvi 

vai nav veicis Līgumā noteiktajā apjomā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam nokavējuma naudu 0,1% (nulle 

komats viens procents) apmērā no laikā neveiktā Pakalpojuma kopējās summas par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā neveiktā Pakalpojuma kopējās summas.  

mailto:v.vingris@siadrs.lv
mailto:s.parfjonova@siadrs.lv
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5.4. Līgumā noteikto sankciju un līgumsoda apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā Puses 

rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas. Ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda apmaksu, Pasūtītājam ir 

tiesības ieturēt attiecīgu naudas summu no Izpildītājam veicamajām apmaksām.  

5.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma un ar to noteikto saistību izpildes un Puses var prasīt kā 

līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 

5.6. Puses ir atbildīgas par to darbības/bezdarbības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem. 

 
6. Nepārvarama vara  

6.1. Puses tiek atbrīvotas 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 Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

6.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas – ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas 

stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās. 

6.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem nevar tikt atzīta Piegādātāju un citu sadarbības partneru saistību 

neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

6.4. Tai Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā 

par tiem jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. 

6.5. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) 

kalendārām dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek lauzts, 

nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību. 

 

7. Līguma grozīšana, izbeigšana 

7.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri 

papildinājumi un grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un 

tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

7.2. Abām Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš par to 

rakstiski brīdinot otru pusi. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā noformēts un otrai Pusei nosūtīts 

paziņojums. 

7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumus saskaņā ar Līguma 

nosacījumiem vai tos veic nekvalitatīvi un Pasūtītājs par to rakstiski ir brīdinājis izpildītāju vismaz 3 (trīs) 

reizes. 

7.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs atkārtoti pēc atgādinājuma nosūtīšanas 30 

(trīsdesmit) kalendāro dienu laikā neveic apmaksu Līgumā noteiktajā termiņā.   

7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju un norādot Līguma izbeigšanas objektīvos iemeslus. 

7.6. Izbeidzot Līgumu pēc 7.3., 7.4. punktā minētajiem nosacījumiem Puse brīdina otru Līguma Pusi rakstiski 

15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš. 

 

8. Noslēguma noteikumi 

8.1. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem. 

8.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuri 

papildinājumi un grozījumi šī Līguma noteikumos stājas spēkā tikai tad, kad tie ir noformēti rakstiski un 

tos ir parakstījušas abas Puses. Līguma papildinājumi un grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu.  

8.3. Puses savstarpēji apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas tām kļuvusi zināma šā Līguma 

noteikumu izpildes gaitā. 
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8.4. Strīdi, kas pusēm rodas izpildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos nevar panākt, tad jebkurš 

strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīts ar šo Līgumu, tā laušanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek risināti 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.  

8.5. Ja Līguma darbības laikā notiek Pušu reorganizācija, likvidācija utt., tā tiesības un pienākumus realizē 

tiesību un saistību pārņēmējs par to rakstiski noformējot vienošanos. 

8.6. Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt vienai otru par izmaiņām Līgumā norādītajos 

rekvizītos, sakaru līdzekļu numuru maiņu, adrešu un kredītiestāžu rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām 

attiecībā uz Līgumā noteiktiem Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi 

informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā būs radušies otrai Pusei. 

8.7.  Līgums sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām latviešu valodā, no kuriem viens atrodas pie 

Pasūtītāja, otrs pie Izpildītaja.  

Līguma pielikumi: 

1.pielikums: Finanšu piedāvājums. 

 
9. Pušu juridiskās adreses, maksājumu rekvizīti un paraksti 

 
    Pasūtītājs Izpildītajs 

 SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” SIA “ALL recycling” 

Juridiskā adrese Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417 Ābeļu iela 13, Amatnieki, Garkalnes nov., 

LV-2137 

Tālrunis +371 65405282 + 371 25549073 

Fakss +371 65405254 +371 67816083 

Reģ. Nr. 41503029600 40003802301 

Banka AS “SEB Banka” AS “LPB Bank” 

Bankas kods UNLALV2X LAPBLV2X 

Konta Nr. LV24 UNLA 0050 0142 4622 7 LV43LAPB0000006056581 

e-pasts sia.drs@apollo.lv info@m-eco.lv  

  

 

 

____________________ 

Valdes loceklis Reinis Joksts 

 

 

____________________ 

Valdes locekle Ilona Skrinda 

 

 

 

 

____________________ 

Valdes loceklis Deniss Zaicevs 
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Pielikums Nr.1 

2018.gada 13.februāra 

līgumam Nr. 13/02/2018-2-DDP 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

 

 

 

 


