ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMS Nr.DMV-19-305-lī
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā no 2019.gada 12.decembra (1.daļa)
Rīgā, 2019.gada 27.novembrī
Rīgas pilsētas pašvaldība, kuras vārdā rīkojas Rīgas domes Mājokļu un vides
departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes
2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un
Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta
nolikums”, turpmāk – Pašvaldības iestāde, no vienas puses un
SIA “Clean R”, reģistrācijas Nr.40003682818 (turpmāk – Apsaimniekotājs), kuru uz 2019.gada
22.novembra pilnvaras Nr.137 (pilnvara derīga no 2019.gada 25.novembra līdz 2019.gada
29.novembrim (ieskaitot)) pamata pārstāv izpilddirektors Valerijs Stankevičs un finanšu direktore
Linda Rirdance, no otras puses, turpmāk kopā – Puses, ņemot vērā, ka:
1)

2)

3)

4)

Starp Pašvaldības iestādi un Apsaimniekotāju 2019.gada 12.septembrī noslēgts līgums Nr.DMV19-247-lī par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā ārkārtas apstākļos un 2019.gada 13.septembrī noslēgts atkritumu
apsaimniekošanas līgums Nr.DMV-19-250-lī par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu nodrošināšanu juridiskām personām Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā
ārkārtas apstākļos (iepirkuma identifikācijas Nr.RD DMV 2019/29). Minētie līgumi ir spēkā līdz
2019.gada 11.decembrim (ieskaitot).
Pamatojoties uz to, ka līdz 2019.gada 11.decembrim nebūs noslēdzies Pašvaldības iestādes
rīkotais atklātais konkurss par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Un, lai novērstu antropogēnas katastrofas draudus, kas saistīti ar potenciālu kaitējumu videi un
sabiedrības veselībai, ja, sākot ar 2019. gada 12.decembri, tiktu apturēta vai būtiski apgrūtināta
sadzīves atkritumu savākšana un izvešana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ar mērķi
nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu nepārtrauktību Rīgas
pilsētas administratīvajā teritorijā.
Ņemot vērā augstāk minēto, Pašvaldības iestāde ir veikusi sarunu procedūru;

un pamatojoties uz Pašvaldības iestādes iepirkumu komisijas 2019.gada 27.novembra lēmumu
(protokols Nr.4) par sarunu procedūras „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā no 2019.gada 12.decembra” (identifikācijas
Nr.RD DMV 2019/43) 1.daļas rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
Pašvaldība piešķir Apsaimniekotājam tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumus Rīgas pilsētā atkritumu radītājiem (turpmāk – Klienti), savukārt
Apsaimniekotājs apņemas nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Klientiem, ievērojot, Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija”, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa, atkritumu apsaimniekošanas un vides aizsardzības jomu regulējošo
normatīvo aktu prasības un saskaņā ar apstiprinātajiem plānošanas dokumentiem. Ar
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Līguma ietvaros tiek saprasta sadzīves atkritumu
savākšana (tai skaitā atkritumu vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos pārvadātu),
uzglabāšana, pārkraušana un pārvadāšana (turpmāk - Pakalpojumi), nepasliktinot
pakalpojumu sniegšanas būtiskos nosacījumus un cenu, kādi pakalpojumu sniegšanas teritorijā
ir spēkā līdz 2019. gada 11.decembrim.
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2. APSAIMNIEKOTĀJA SAISTĪBAS
2.1. Apsaimniekotājs apņemas:
2.1.1. nodrošināt Līguma izpildi, ievērojot normatīvo aktu prasības, tajā skaitā attiecībā uz vides
aizsardzību;
2.1.2. nodrošināt sadzīves atkritumu savākšanu no Klientiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem.
3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā 2019.gada 12.decembrī un darbojas līdz dienai, kad tiek atjaunots 2019.gada
14.jūnija koncesijas līgums, kas noslēgts starp Rīgas pilsētas pašvaldību un AS “Tīrīga” (ievērojot
pārejas periodu, tas ir, 3 (trīs) mēneši saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta
astoto daļu) vai tiek noslēgts jauns atkritumu apsaimniekošanas līgums/i ar komersantu/tiem
(diena, kad minētais komersants/i sāk sniegt pakalpojumu, tas ir, 3 (trīs) mēneši pēc iepirkuma
līguma/u spēkā stāšanās dienas, saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta astoto
daļu), kurš atzīts par uzvarētāju Rīgas pilsētas pašvaldības rīkotā atklātā konkursā, kurā tiek ņemts
vērā spēkā esošais 2019.gada 14.jūnija koncesijas līgums.
4. DAŽĀDI
4.1. Puses nozīmē un rakstveidā paziņo kontaktpersonas, kas būs atbildīgas par jautājumu, kas saistīti
ar Līguma izpildi, risināšanu.
4.2. Pusēm ir pienākums informēt vienai otru par izmaiņām, kas var ietekmēt Pakalpojumu sniegšanu
(reorganizācija, streiki, u.c.), kā arī par rekvizītu maiņu.
4.3. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem.
4.4. Jebkuri strīdi vai domstarpības Līguma izpildes sakarā tiks risināti savstarpēju pārrunu ceļā. Ja
vienošanās netiek panākta, strīda izskatīšana nododama Latvijas Republikas tiesai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
4.5. Parakstot šo Līgumu, Pašvaldības iestāde apņemas savas kompetences robežās ierosināt, izstrādāt
tādus Rīgas domes normatīvos aktus, kas nepasliktina Līguma izpildes nosacījumus un Pušu
tiesības.
4.6. Līgums un tā pielikums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, katrai
Pusei viens eksemplārs.
5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
5.1. Pašvaldības iestādes vārdā:
5.2. Apsaimniekotāja vārdā:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments SIA “Clean R”
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 67012453; fakss: 67012471
Reģistrācijas Nr. 40003682818
e-pasts: dmv@riga.lv
e-pasts: kc@cleanr.lv
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Direktors A.Aļeksejenko

Izpilddirektors V.Stankevičs

Finanšu direktore L.Rirdance

