
 

 

Līgums Nr. ____________ 

pie 2019.gada 21.jūnija vispārīgās vienošanās Nr.2019-BASD/275v 

par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2019/43) 
 

Rīgā, 2020.gada 18.aprīlī 
 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās valdes priekšsēdētājas Dagnijas Kalniņas personā, kura 

rīkojas uz valdes 2020.gada 08.aprīļa lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2020/20) pamata, turpmāk – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra”, reģ. Nr. 40103199483, tās valdes locekles Lindas 

Rirdances un valdes locekļa Valerija Stankeviča personās, kuri rīkojas uz sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību “Eko Terra” statūtu pamata, turpmāk - Uzņēmējs, 

turpmāk kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pušu starpā 2019.gada 21.jūnijā noslēgto vispārīgo 

vienošanos Nr.2019-BASD/275v, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs Līguma ietvaros utilizē 1000 t (viens tūkstotis tonnas) Dūņu. 

1.2. Pasūtītājs patstāvīgi transportē (kas ietver arī iekraušanu) Dūņas no Objekta Bioloģiskās attīrīšanas 

stacija “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga, līdz to utilizācijas vietai: BAS “Daugavgrīva” dūņu 

lauki un dūņu krātuves “Vārnukrogs 2104”, Jūrmalā. 

1.3. Uzņēmējs veic Dūņu utilizāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Dūņu 

utilizācijas veids – kompostēšana. 
 

2. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 

2.1. Uzņēmējs veic Līguma 1.1.punktā norādītā Dūņu apjoma utilizēšanas Pakalpojumus līdz 

2020.gada 20.jūnijam. 
 

3. Līgumcena  

3.1. Līguma ietvaros noteiktā Līgumcena par Pakalpojumu sniegšanu EUR 15 500,00 (piecpadsmit 

tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN. 

3.2. Par Dūņu utilizāciju Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju pēc izcenojuma EUR 15,50 (piecpadsmit 

euro un 50 centi) par 1 (vienu) tonnu/kubikmetru, neieskaitot PVN. 

 

4. Citi noteikumi 

4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

4.2. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lappuses, katrai 

Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  
 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs: Uzņēmējs: 

SIA „Rīgas ūdens” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” 

reģistrācijas numurs: 40103023035 reģistrācijas numurs: 40103199483 

Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 

konta numurs: [..] konta numurs: [..] 

[..] [..] 

  

________________________ 

valdes priekšsēdētāja  

Dagnija Kalniņa 

________________________ 

valdes locekle Linda Rirdance 

 

________________________ 

valdes loceklis Valerijs Stankevičs 
 

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un laika 

zīmogu 


