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1. Termini
Noteikumi – Atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojuma lietošanas noteikumi.
GKS – SIA „Garkalnes Komunālserviss”, reģ.Nr.
40003708356.
Pakalpojumi
–
sauso
sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanas
pakalpojumi,
ko
sniedz
Izpildītājs.
Pasūtītājs – fiziska vai juridiska persona, kura
noslēgusi līgumu ar izpildītāju par Pakalpojumu
lietošanu.
Līgums – Rakstiskā vienošanās, kas noslēgta starp
GKS un Pasūtītāju par Pakalpojumu izmantošanu.
Adrese – adrese, kurā tiek sniegts Pakalpojums.
Konteiners – atkritumu konteiners, ko Pasūtītājs
lieto, lai uzkrātu sausos sadzīves atkritumus.
Izvešanas grafiks – grafiks, saskaņā ar kuru GKS
iztukšo Konteineru.
Izvešanas diena – pilna kalendārā diena, kurā
paredzēta konteinera izvešana
2. Vispārīgie jautājumi
Šie Noteikumi nosaka GKS pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību.
Noteikumi ir attiecināmi uz visiem GKS
Pasūtītājiem.
GKS sniedz pakalpojumus Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā.
Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un ir
attiecināmi uz GKS un Pasūtītāju no Līguma
parakstīšanas brīža.
Šie noteikumi izdoti saskaņā ar „Atkritumu
apsaimniekošanas likumu” un Garkalnes novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
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Pasūtītājam ir pienākums brīdināt GKS par
Pakalpojuma izpildes neiespējamību, ne vēlāk kā
24 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas.
3.4.4. nepieļaut atkritumu blietēšanu, dedzināšanu
konteinerā, tā bojāšanu un izmantošanu citiem
mērķiem.
Pasūtītājam ir pienākums:
3.5.1. Uzkrāt sausos sadzīves atkritumus Konteinerā;
3.5.2. Nepieļaut konteinerā izbērt:
3.5.2.1. karstus pelnus, izdedžus, zemi;
3.5.2.2. akmeņus, celtniecības atkritumus un
būvgružus;
3.5.2.3. kokmateriālu zāģēšanas atkritumus, koku
zarus, lapas lapkritī;
3.5.2.4. riepas, lielgabarīta priekšmetus;
3.5.2.5. šķidros atkritumus;
3.5.2.6. medicīniska un veterināra rakstura
atkritumus;
3.5.2.7. sprāgstošus
un
pašaizdegošos
savienojumus, toksiskas vielas;
3.5.2.8. radioaktīvas vielas, dzīvsudraba lampas;
3.5.2.9. u.c.
atkritumus,
kuri
saskaņā
ar
19.04.2011. MK noteikumiem Nr. 302
"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un
īpašībām, kuras padara atkritumus
bīstamus" tiek klasificēti kā bīstami
atkritumi.
Pasūtītājs ir atbildīgs par viņa lietošanā nodoto
atkritumu konteineru. Ja Pasūtītāja darbības vai
bezdarbības dēļ tiek bojāts GKS īpašumā esošais
atkritumu konteiners, Pasūtītājam ir pienākums
maksāt līgumsodu Līgumā norādītās konteinera
vērtības apmērā.
Pasūtītājs ir atbildīgs par bojājumiem, kas radušies
GKS tehnikai pasūtītāja nolaidīgas rīcības rezultātā.
Ja Pasūtītājs vēlas mainīt iepriekš saskaņoto
Konteinera izvešanas biežumu, tam jāziņo par savu
vēlmi GKS, nosūtot e-pastu, vēstuli pa pastu vai
informējot pa tālruni.

Pasūtītāja vispārējas tiesības, pienākumi un atbildība
3.1.
Pasūtītājam ir tiesības novietot ārpus sava īpašuma
Konteineru iztukšošanai dienās, kad tas paredzēts
pēc Izvešanas grafika.
3.2.
Pasūtītajam ir tiesības blakus Konteineram novietot 4. Izpildītāja vispārējas tiesības, pienākumi un atbildība
atkritumu maisus. GKS par maisu izvešanu veic
4.1.
GKS apņemas veikt atkritumu konteinera
aprēķinu saskaņā ar līgumu.
iztukšošanu pēc iepriekš saskaņota grafika. Ja tas
3.3.
Pasūtītājam ir tiesības novietot Konteineru
kādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad konteiners tiek
iztukšošanai dienās, kas nav paredzētas Grafikā,
iztukšots tuvākajā iespējamā dienā 7 dienu periodā.
divas darba dienas iepriekš par to brīdinot GKS pa
4.2.
GKS apņemas saudzīgi izturēties pret Pasūtītāja
tālruni vai e-pastu. GKS par šādām Konteinera
objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem, sētām un
iztukšošanām veic aprēķinu saskaņā ar līgumu.
iežogojumiem).
3.4.
Pasūtītājs apņemas:
4.3.
GKS nekādā mērā nenes materiālu atbildību par
3.4.1. bez saskaņošanas ar Izpildītāju nemainīt
savu saistību izpildi vai neizpildi.
konteinera atrašanās vietu;
4.4.
GKS ir tiesīgs mainīt konteinera iztukšošanas
3.4.2. Izvešanas grafikā paredzētajās dienās novietot
grafiku, brīdinot par to Pasūtītāju vienu nedēļu
konteineru ārpus slēgtās teritorijas saskaņotā
iepriekš.
vietā piebraucamā ceļa malā, nodrošinot
4.5.
GKS ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu, ja:
atkritumu savākšanas autotransporta netraucētu
4.5.1. Izpildītājs nav savlaicīgi norēķinājies par
piebraukšanu
konteineram.
Prasības
pakalpojumu,
neievērošanas gadījumā Konteiners netiks
4.5.2. kādu iemeslu pēc nav iespējama piebraukšana
iztukšots, bet samaksa iekļauta rēķinā.
Pasūtītāja konteineram ar GKS transportu, un
3.4.3. Ja tiek traucēta (pievadceļu remonts, rakšanas
Pasūtītājs ir atteicies to pārvietot uz vietu, kur tas
darbi u.c.), izmainīta vai pārtraukta auto kustība
ir iespējams,
GKS transporta maršrutā vai radušies citi
4.5.3. Pasūtītājs ir pārkāpis Līgumu vai šos
kavējoši apstākļi (slikti ceļa vai laika apstākļi),
Noteikumus.
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GKS ir atbildīgs par tādu Konteinera bojājumu, kas
radies tā iztukšošanas laikā. Šādā gadījumā GKS veic
Konteinera remontu, ja tas iespējams, Konteiners
tiek nomainīts. GKS veic remontu vai nomaiņu tikai
tādā gadījumā, ja Pasūtītājs 3 darba dienā ir ziņojis
par šāda bojājuma rašanos un tā apstākļiem.
Atkritumi, kas atrodas Konteinerā, kā arī pie tā, pēc
Konteinera iztukšošanas pāriet GKS īpašumā.
GKS nav atbildīgs par atkritumos pazudušām lietām,
kā arī neveic to meklēšanu.
5. Pakalpojumu apmaksas kārtība
GKS izsūta maksājuma grafiku vai rēķinu bez
maksas pa pastu vienu reizi kalendārajā gadā, ja
līgumā nav norādīta e-pasta adrese. Ja līgumā ir
norādīta e-pasta adrese, šis grafiks tiek nosūtīts
elektroniski. Maksājuma grafikā ir norādīts atlikums
uz perioda sākumu, kas iekļauj sevī parādu vai
pārmaksu, kā arī korekciju par iepriekšējā periodā
sniegtajiem pakalpojumiem (tai skaitā, bet ne tikai
papildus izvešanas reizes, atkritumu maisi vai
atteiktas izvešanas reizes).
Pasūtītājs veic apmaksu par Pakalpojumiem
saskaņā ar maksājumu grafiku. Maksājumi jāveic tā,
lai līdz pašreizējā mēneša 20.datumam būtu
apmaksāts
iepriekšējā
mēnesī
saņemtie
pakalpojumi.
Ja Pasūtītajam rodas kādi jautājumi vai neskaidrības
par pakalpojumu apmaksu, viņam ir pienākums
sazināties ar GKS pa tālruni, e-pastu vai pastu, lai tās
atrisinātu.
GKS pēc Pasūtītāja pieprasījuma izsūta bezmaksas
rēķinu pa e-pastu.
Ja Pasūtītājs vēlas saņemt rēķinu pa pastu, GKS tādu
izsūta, bet ir tiesīgs piemērot maksu par rēķina
izsūtīšanu.
Ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu, vai neievēro
maksājumu grafiku, GKS ir tiesīgs nosūtīt rēķinu pa
pastu, piemērojot maksu par rēķina nosūtīšanu. Ja
maksājumu kavējums ir ilgāks par 30 dienām, no
31.dienas GKS ir tiesīgs aprēķināt Līgumā noteikto
līgumsodu.
Ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu, vai neievēro
maksājumu grafiku, ilgāk par 45 dienām, GKS ir
tiesīgs nosūtīt Pasūtītājam brīdinājumu par parādu,
kā arī pievienot rēķinam maksu par parāda
administrēšanu € 3,56 neskaitot PVN.
Ja maksājumu kavējums pārsniedz 90 dienas, GKS ir
tiesības nodot parādnieka saistības parādu
piedziņas kompānijai.
Gadījumā, ja atbilstoši likumdošanā noteiktai
kārtībai tiek paaugstināti SA tarifi, atkritumu
noglabāšanas tarifi, izmainās nodokļu likumdošana
vai tiek pieņemti citi normatīvie dokumenti un akti,
kuri ir obligāti izpildāmi abām Pusēm, GKS veic
pakalpojuma apmaksas pārrēķinu. Izmaiņas stājas
spēkā ar normatīvā akta spēkā stāšanās dienu.
GKS nav pienākums informēt Pasūtītāju personīgi
par punktā 5.9. minētajām izmaiņām. Ja Pasūtītājs
turpina lietot pakalpojumu (novieto konteineru
savākšanai), GKS ir tiesīgs uzskatīt, ka Pasūtītājs ir
piekritis līguma izmaiņām. Informācija par
izmaiņām SSA tarifu izmaiņām ir pieejama pa tālr.
67998645, internetā www.garkalnesks.lv, kā arī tiek
publicēta vietējā laikrakstā likumā noteiktā kārtībā.
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6. Citi jautājumi
Puses tiek atbrīvotas no uzņemto saistību izpildes
gadījumā, ja ir iestājušies nepārvarama spēka (force
majeure) apstākļi: stihiskas nelaimes, plūdi,
zemestrīces, streiki u.tml.
Līguma slēdzēja Pusei ir tiesības lauzt līgumu
vienpusēji, ja tā rakstiski informē otru Pusi 1
(vienu) mēnesi iepriekš. Līguma laušanas
pieteikums no Pasūtītāja puses neatbrīvo viņu no
pārējo līguma saistību izpildes un pakalpojuma
apmaksas pilnā apmērā. Ja līgumā ir norādīts, ka
Konteinera īpašnieks ir GKS, tad Pasūtītājam ir
pienākums vienoties par Konteinera atdošanu 5
darba dienu laikā no līguma laušanas brīža. Ja
Pasūtītājs nevēlas atdot konteineru GKS, viņam ir
jāmaksā līgumsods Līgumā norādītās konteinera
vērtības apmērā. Pasūtītāja negriešanās pie GKS, lai
organizētu konteinera atgriešanu tiks tulkota kā
nevēlēšanās atgriezt konteineru GKS.
Ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu, un Konteiners ir
GKS īpašums, GKS ir tiesīgs noņemt atkritumu
konteineru. Pasūtītājam ir pienākums maksāt GKS
konteinera pārvadāšanas izdevumus € 14,23
neskaitot PVN.
Gadījumā, ja ir mainījies Pasūtītājs, vai arī notikusi
cita veida maiņa (jebkura juridiskā darbība), un
līguma izpilde tiek pārtraukta, tas neatbrīvo
Pasūtītāju vai tā saistību pārņēmēju no līguma
izpildes un parāda nomaksas pilnā apmērā.
Ja Pasūtītājs lauž līgumu, neievērojot šo noteikumu
p.6.2. prasības, viņš apmaksā GKS visus radušos
zaudējumus, kas radušies līguma izpildes vai
piespiedu neizpildes laikā, pēc GKS piestādītā rēķina
Pasūtītājam.
GKS izskata Pasūtītāja pretenzijas vai cita rakstura
sūdzības, kas saistītas ar pakalpojumu izpildi tikai
tādā gadījumā, ja tās saņemtas ne vēlāk kā 48
stundas pēc notikušā fakta konstatēšanas (pasta
zīmogs, fakss vai e-pasts, neskaitot brīvdienas vai
svētku dienas).
Visus strīdus un domstarpības sakarā ar šī līguma
saistību izpildi Puses risina savstarpēju pārrunu
ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
Šie Noteikumi un noslēgtais Līgums ir saistošs Pušu
tiesību un saistību pārņēmējiem, tajā skaitā
jaunajiem
īpašniekiem,
administratoriem,
likvidatoriem.
Šie noteikumi var tikt grozīti jebkurā laikā, GKS nav
pienākums saskaņot šādus grozījumus ar Pasūtītāju.
Ja Līguma punkts „Īpašie noteikumi” ir pretrunā ar
kādu no šo Noteikumu punktiem, tad ņemt vērā
Līguma „Īpašajos noteikumos” noteikto.

IZPILDĪTĀJS ______________________________
S.Bubindusa

PASŪTĪTĀJS _______________________________
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