DELEĢĒŠANAS LĪGUMS
PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
Rēzeknē,

2012.gada 16.novembrī

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90009112679, juridiskā adrese:
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, tās domes priekšsēdētāja vietnieces Elvīras Pizānes personā,
kura rīkojas saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajiem
noteikumiem Nr.1 „Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, turpmāk tekstā – Pašvaldība, no
vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība”, (turpmāk – SIA „ALAAS”), reģistrācijas numurs 42403013918, juridiskā adrese:
„Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, tās valdes locekļa
Aigara Metlāna personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā - Apsaimniekotājs,
no otras puses, turpmāk tekstā abi kopš un atsevišķi - Puses,
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas pirmo punktu,
18.panta pirmo, trešo, sesto un septīto daļu, un Publisko iepirkuma likuma 3.panta pirmās daļas
7.punktu, Rēzeknes novada domes 2012.gada 15.novembra lēmumu „Par Deleģēšanas līguma
slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība”” (protokols Nr.24, 2.§) noslēdz sekojošu līgumu:
1. Līguma priekšmets
1.1. Pašvaldība piešķir Apsaimniekotājam tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām (turpmāk – Klienti) Rēzeknes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, savukārt, Apsaimniekotājs apņemas nodrošināt
norādīto pakalpojumu sniegšanu. Ar atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem šī līguma
ietvaros tiek saprasta atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un
sajaukšana, lai tos pārvadātu), pārvadāšana, (norādītās darbības turpmāk – Pakalpojumi).
1.2. Apsaimniekotājs sniedz Pakalpojumus Klientiem, pamatojoties uz patstāvīgiem līgumiem,
kas
noslēgti
Apsaimniekotāja
un
Daudzdzīvokļu
dzīvojamos
māju
apsaimniekotāju/privātmāju īpašnieku/juridisko personu (turpmāk tekstā – Klienti) starpā.
2. Pušu vispārējās saistības
2.1. Apsaimniekotājs apņemas:
2.1.1. Nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu izvešanu no ikvienas personas, kas dzīvo vai
darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā, Apsaimniekotāja apkalpošanas zonā;
2.1.2. Nodrošināt Klientus ar konteineriem sadzīves atkritumu uzkrāšanai;
2.1.3. Atkritumus pārvadāt ar speciāli šim nolūkam paredzētiem transporta līdzekļiem;
2.1.4. Pakalpojumus sniegt ievērojot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;
2.1.5. Nodrošināt lielgabarīta un citu atkritumu savākšanu no Klientiem;
2.1.6. Piedāvāt Klientiem dalītās atkritumu vākšanas iespējas;
2.1.7. Sadzīves atkritumu izvešanu no Klientiem veikt par šajā līgumā norādīto samaksu.
Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos ietvertais regulējums maksas par atkritumu
apsaimniekošanu noteikšanai, Puses vadīsies no normatīvajos aktos noteiktā;
2.1.8. Pēc Pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju par Pakalpojumu sniegšanas
kvantitatīvajiem rādītājiem, noslēgto līgumu skaitu un citiem ar Pakalpojumu sniegšanu
saistītiem jautājumiem;
2.1.9 Informēt Pašvaldību par visiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai citu
atkritumu apsaimniekošanu regulējošo jomu normatīvo aktu nepildīšanām vai
pārkāpumiem;
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2.1.10 Bez papildus maksas uzņemas pilnu atbildību par izvietoto atkritumu konteineru
uzturēšanu
un normāla nolietojuma remontu, izņemot gadījumus, kad konteineri bojāti
vai zuduši
Klienta vainas dēļ.
2.2. Apsaimniekotājam ir tiesības:
2.2.1. Pieprasīt no Klientiem maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
2.2.2. Noteikt maksu Klientiem par cita veida atkritumu apsaimniekošanu, kas noteikta SIA
„ALAAS” dalībnieku sapulcē.
2.2.3. Pieprasīt no Pašvaldības tās rīcībā esošo Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo
informāciju;
2.2.4. Pārtraukt līguma attiecības ar Klientiem maksājumu kavējumu vai citu līguma pārkāpumu
gadījumā, par līguma attiecību pārtraukšanu informējot Pašvaldību.
2.3. Pašvaldība apņemas:
2.3.1. Šī līguma darbības laikā neslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar citu
Pakalpojumu sniedzēju;
2.3.2. Nodrošināt Apsaimniekotāju ar tās rīcībā esošo Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo
informāciju;
2.3.3. Informēt fiziskās un juridiskās personas par noslēgto līgumu ar Apsaimniekotāju un no šī
līguma izrietošajā sekām;
2.4. Pašvaldībai ir tiesības:
2.4.1. Pieprasīt informāciju no Apsaimniekotāja par Pakalpojumu sniegšanas kvantitatīvajiem
rādītājiem, noslēgtajiem līgumiem ar Klientiem, kā arī citiem jautājumiem;
2.4.2. Bez īpaša brīdinājuma uzraudzīt un kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu un
Apsaimniekotāja
darbības atbilstību piedāvājumā norādītajam Pakalpojumu
sniegšanas aprakstam.
3. Maksa par pakalpojumu sniegšanu
3.1. Apsaimniekotājs veic sadzīves atkritumu savākšanu no Klientiem, piemērojot cenu Ls 7,24
(septiņi lati 24 santīmi) (bez PVN) par 1 m3 (vienu kubikmetru) sadzīves atkritumu
(turpmāk – savākšanas maksa). Maksā ir ietverts arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā.
3.2. Citu veidu atkritumu savākšana – lielgabarīta, celtniecības, azbestu saturošo, dalītā
atkritumu savākšana - tiek veikta par maksu atbilstoši SIA „ALAAS” dalībnieku sapulcē
apstiprinātajai cenai par 1 t (vienu tonnu).
4. Līguma darbības termiņš un spēkā esamība
4.1. Līgums stājas spēkā ar 2013.gada 1.janvāri un darbojas līdz 2013.gada 31.decembrim.
4.2. Pašvaldība ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī līguma, ja:
4.2.1. Apsaimniekotājs normatīvos aktos noteiktajos gadījumos ir zaudējis tiesības sniegt
Pakalpojumus;
4.2.2. Apsaimniekotājs pakalpojumu sniegšanā pieļauj būtiskas novirzes no šajā līgumā
noteiktajām prasībām un pēc attiecīga brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatētos
pārkāpumus;
4.2.3. pret Apsaimniekotāju ir pasludināta maksātnespējas lieta.
4.3. Šī līguma 4.2.punkta piemērošanas gadījumā Pašvaldība iesniedz Apsaimniekotājam
paziņojumu par līguma darbības izbeigšanu. Līguma darbība uzskatāma par izbeigtu 30
(trīsdesmitajā) dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
4.4. Apsaimniekotājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šī līguma 6 (sešus) mēnešus iepriekš par
to informējot Pašvaldību.
4.5. Visos gadījumos, kad tiek izbeigta šī līguma darbība Apsaimniekotājam ir pienākums
nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu Klientiem līdz brīdim, kad Pašvaldība būs noslēgusi
jaunu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, taču ne ilgāk
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kā 4 (četrus) mēnešus pēc līguma darbības termiņa beigām par cenām, kuras nav augstākas
par Pušu saskaņotajām līguma darbības laikā.
4.6. Puses var vienoties par šī līguma darbības termiņa pagarināšanu, saņemot attiecīgu
saskaņojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
4.7. Līgumu var lauzt Pusēm par to vienojoties.
5. Noslēguma noteikumi
5.1. Puses ir atbildīgas par šī līguma izpildi un zaudējumiem, kas radušies saistībā ar šī līguma
nosacījumu neizpildi, tajā skaitā nepamatotu līguma darbības izbeigšanu. Gadījumā, ja
Pašvaldība vienpusēji atkāpjas no šī līguma, pamatojoties uz apstākļiem, kas nav minēti šī
līguma 4.2.punktā vai arī pārkāpj šī līguma 2.3.1.punkta noteikumu, tā atlīdzina
Apsaimniekotājam visus zaudējumus, kas tam radīti sakarā ar līguma pārkāpšanu.
5.2. Puses nozīmē un rakstveidā paziņo kontaktpersonas, kas būs atbildīgas par jautājumu, kas
saistīti ar šī līguma izpildi risināšanu.
5.3. Pusēm ir pienākums informēt vienai otru par izmaiņām, kas var ietekmēt Pakalpojumu
sniegšanu (reorganizācija, streiki, u.c.), kā arī par rekvizītu maiņu.
5.4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtas rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst.
5.5. Šā līguma darbības laikā radušos strīdus Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu ceļā, bet,
ja tas nav iespējams, tos izšķir Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.6. Šī Līguma noteikumi var tikt papildināti un grozīti tikai ar rakstisku vienošanos, ko
parakstījušas Puses vai to pilnvarotie pārstāvji.
5.7. Līgums latviešu valodā sastādīts 2 eksemplāros, katrs eksemplārs uz 3 (trijām) lapām,
kuriem ir vienāds juridisks spēks, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei.
6. Pušu rekvizīti un paraksti
Pašvaldība:
Rēzeknes novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95,
Rēzekne, LV - 4601
A/S„SWEDBANK”
Konts LV56HA BA0551026407356

Apsaimniekotājs:
SIA „ALAAS”
Reģ.Nr.42403013918
Križevņiki 2, Križevņiki,
Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads,
A/S „SWEDBANK”
Konts: LV43HABA0551002521340

_________________________________
Domes priekšsēdētāja vietniece E.Pizāne

_______________________________
Valdes loceklis A.Metlāns
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