Līgums Nr.___________
par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu
(iepirkuma id.Nr.RŪ-2019/91)
Rīgā, 2019.gada __._________
SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas
personā, kura rīkojas uz valdes 2019.gada 03.jūnija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2019/45)
pamata, turpmāk Pasūtītājs, no vienas puses, un
SIA „Delagri”, reģ. Nr. 50003392641, tās prokūrista Laura Nebara personā, kurš rīkojas uz
prokūras pamata, turpmāk Izpildītājs, no otras puses,
turpmāk kopā saukti Puses, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Izpildītājs utilizē Pasūtītāja objektā BAS „Daugavgrīva” tehnoloģiskajā procesā radušās
apstrādātās dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem Dūņu kvalitātes vidējiem
rādītājiem (turpmāk – Dūņas).
1.2. Pasūtītājs katrai Dūņu sērijai noformē kvalitātes apliecību saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 2.maija noteikumu Nr.362 “Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanas,
monitoringu un kontroli” (turpmāk – Noteikumi) prasībām.
1.3. Izpildītājs patstāvīgi nogādā (transportē) Dūņas no to uzglabāšanas vietas Jūrmalā,
Vārnukrogā, “Dūņu lauki” līdz to utilizācijas vietai Platones pagastā.
1.4. Izpildītājs veic Dūņu utilizāciju. Dūņu utilizācijas veids – augsnes mēslošanai
lauksaimniecības zemēs.
1.5. Izpildītājs nodrošina Dūņu izmantošanu, monitoringu un kontroli saskaņā Noteikumu
prasībām.
2. Līguma izpildes kārtība
2.1. Par Dūņu nogādāšanas (transportēšanas) organizācijas kārtību, ievērojot Līguma
nosacījumus, vienojas Pušu pilnvarotās personas.
2.2. Par Dūņu izvešanu no to uzglabāšanas vietas Pasūtītājs un Izpildītājs noformē rakstisku
apliecinājumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu saskaņā ar Noteikumu prasībām.
2.3. Pieņemto Dūņu apjoma uzskaite tiek veikta kubikmetros vai tonnās. Puses vienojas, ka šī
Līguma izpratnē viens kubikmetrs Dūņu atbilst vienai tonnai Dūņu.
2.4. Par utilizācijai pieņemto Dūņu daudzumu 1 (vienu) reizi mēnesī līdz nākošā mēneša
5.datumam Pasūtītājs sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu (turpmāk – Akts). Aktā tiek
norādītas Dūņu utilizācijas vietas un apjoms.
2.5. Aktus no Pasūtītāja puses parakstīt un veikt pārējos Līgumā norādītos Pasūtītāja
pilnvaroto personu pienākumus, tai skaitā parakstīt Līguma 2.2.punktā minētos
apliecinājumus, tiek pilnvaroti [..], katrs atsevišķi.
2.6. Dūņu apjoms tiek noteikts, izmantojot “Dūņu laukos” izvietoto elektronisko svaru
sistēmu. Gadījumos, kad nedarbojas elektronisko svaru sistēma, Pušu pilnvarotās personas
nosaka Dūņu apjomu konkrētā dūņu laukā (kartē), par ko Pušu pilnvarotās personas paraksta
atbilstošu aktu. Parakstot šo aktu Izpildītājs apņemas aktā noteiktā termiņā konkrētā laukā
(kartē) uzkrātās Dūņas nogādāt līdz to utilizācijas vietai, savukārt Pasūtītājs apņemas līdz visu
Dūņu, kas uzkrātas konkrētā laukā (kartē), nogādāšanai līdz utilizācijas vietai, konkrēto lauku
(karti) ar Dūņām nepapildināt.
2.7. Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījuma gadījumā Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz
automašīnu un iekraušanas tehnikas sarakstu, ar kurām Izpildītājs izvedīs Dūņas no to
uzglabāšanas vietas Jūrmalā, Vārnukrogā, “Dūņu lauki”. Izpildītāja pārstāvjiem “Dūņu
laukos” ir saistoši Pasūtītāja darbinieku un “Dūņu lauku” apsardzes darbinieku norādījumi.

2.8. Dūņu iekraušanu Jūrmalā, Vārnukrogā, “Dūņu lauki” Izpildītāja transportlīdzekļos
nodrošina Izpildītājs, saskaņojot iekraušanas laiku un vietu ar Pasūtītāju.
2.9. Izpildītāja iekraušanas tehnikas nekorektas darbības rezultātā radītos Dūņu karšu
bojājumu novēršanas izdevumus, ja tādi rodas, sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs ir radījis
bojājumus, tad tos novērtē neatkarīgais pieaicinātais eksperts un sastāda zaudējumu tāmi.
2.10. Izpildītājs nodrošina saņemto Dūņu apsaimniekošanu un utilizāciju Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2.11. Līguma ietvaros utilizējamo Dūņu aptuvenais plānotais apjoms ir 6000 t (seši tūkstoši
tonnu).
3. Līguma darbības laiks
3.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību
izpildei.
3.2. Izpildītājs Dūņas pieņem utilizācijai un Dūņu nogādāšanu (transportēšanu) veic no
Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 2019.gada 30.jūnijam.
3.3. Puses var vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski par to brīdinot otru Pusi vismaz 5
(piecas) dienas iepriekš.
3.4. Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību izpildes.
Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem.
4. Norēķinu kārtība
4.1. Par Dūņu nogādāšanu (transportēšanu) no to uzglabāšanas vietas Jūrmalā, Vārnukrogā,
“Dūņu lauki” līdz to utilizācijas vietai un Dūņu utilizāciju Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju
pēc izcenojuma EUR 9 (deviņi euro un 0 centi) par 1 (vienu) tonnu/kubikmetru, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli (PVN), tai skaitā Dūņu utilizācijas pakalpojuma cena 3,00 (trīs)
EUR/t bez PVN un Dūņu iekraušanas, transportēšanas pakalpojuma cena 6,00 (seši) EUR/t
bez PVN.
4.2. PVN tiek aprēķināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.3. Pasūtītājs samaksu par Dūņu transportēšanu un utilizēšanu veic, pamatojoties uz Pušu
parakstītu Aktu un Izpildītāja iesniegtu rēķinu, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no attiecīgā rēķina
saņemšanas dienas.
5. Nepārvaramā vara
5.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Līguma pārkāpšanu, ja Līguma izpilde ir nokavēta
vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. Nepārvarama vara šī
Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu saprātīgas kontroles: karus, revolūcijas,
ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus
u.c.
6. Citi noteikumi
6.1. Puses konstatē, ka Izpildītājs uz Līguma spēkā stāšanās dienu jau ir iesniedzis
Pasūtītājam:
6.1.1. zemes platību, kurās paredzēts iestrādāt notekūdeņu dūņas, adreses, kadastra numurus
un platības, kā arī kartogrāfisko materiālu (mērogā 1:10000 vai 1:15000) ar iezīmētām
platībām, kurās paredzēts iestrādāt dūņas;
6.1.2. zemes platību, kurā paredzēts iestrādāt Dūņas, augšņu izpētes materiālus, ja Dūņas šajā
platībā tiks iestrādātas pirmo vai katru piekto reizi. Augšņu izpētes materiāliem jāsatur
Noteikumu 22.punktā minētie rādītāji kas veikti laboratorijā, kas akreditēta valsts aģentūrā
“Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS
EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības” vai
citas Eiropas Savienības dalībvalsts institūcijā, par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi
paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un kurā izmanto minēto Noteikumu 7.pielikumā
norādītās metodes.

6.2. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu.
6.3. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī pagarinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie
noformēti rakstveidā un ir abu Pušu parakstīti.
6.4. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no
šajā Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida
piekrišanas.
6.5. Informācija, ko satur šis Līgums vai arī kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo Līgumu
(par cenām, garantijām u.tml.), uzskatāma par komercnoslēpumu un to iespējams izpaust
citām personām tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu. Teiktais neattiecas uz gadījumu, kad
informācijas atklāšanu pieprasa spēkā esošie Latvijas Republikas likumi.
6.6. Pasūtītāja kontaktpersona: [..].
6.7. Izpildītāja kontaktpersona, kura tai skaitā pilnvarota parakstīt Līguma 2.2.punktā minētos
apliecinājumus: [..].
6.8. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no šī Līguma, un/vai skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina sarunu ceļā. Ja sarunu ceļa risinājums netiek
panākts, strīds tiek izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.9. Līgums sagatavot 2 (divos) eksemplāros uz 3 (trīs) lapām ar Pielikumu Nr.1 uz 1 (vienas)
lapas. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Vienu Līguma eksemplāru saņem
Pasūtītājs, otru Izpildītājs.
7. Pušu rekvizīti
Pasūtītājs:
SIA „Rīgas ūdens”
reģistrācijas numurs: 40103023035
juridiskā adrese:
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1
Rīga, LV-1495
konta numurs: [..]
[..]
Kods: [..]

Izpildītājs:
SIA „Delagri”
reģistrācijas numurs: 50003392641
juridiskā adrese:
Glūdas pag., “Ausekļi”
Jelgavas nov., LV-3040
konta numurs: [..]
[..]
Kods: [..]

Valdes priekšsēdētāja

Prokūrists

______________________
Dagnija Kalniņa

______________________
Lauris Nebars

Līguma Pielikums Nr.1
Dūņu kvalitātes vidējie rādītāji
1. Notekūdeņu dūņu ražotājs: SIA „Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacija
„Daugavgrīva”
2. Notekūdeņu dūņu sērijas apstrādes veids: ___mezofilā anaerobā sadalīšana___
3. Notekūdeņu dūņu kvalitātes rādītāji:
1.tabula
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

Agroķīmiskie rādītāji
Vides reakcija (pH KCl)
Organiskās vielas sausnā (%)
Kopējais slāpeklis (N) sausnā (g/kg)
Fosfors (P) sausnā (g/kg)
Sausna (%)

Testēšanas rezultāti
6,3
60,1
52,2
27,6
24,4
2.tabula

Nr.
p.k.
1.

Smagie metāli

Koncentrācija sausnā (mg/kg)

Kadmijs (Cd)

0,3

2.

Hroms (Cr)

112

3.

Varš (Cu)

270

4.

Dzīvsudrabs (Hg)

0,5

5.

Niķelis (Ni)

48

6.

Svins (Pb)

31

7.

Cinks (Zn)

920

4.Notekūdeņu dūņu klase: _______otrā_________

