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Vispārīgā vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā 

par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/70) 

 
PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ 
LAIKA ZĪMOGA DATUMS 
 

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

rīkojas uz valdes 2020.gada 10.septembra lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2020/56) pamata, turpmāk 

– Pasūtītājs, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DELAGRI”, reģ.Nr.50003392641, tās prokūrista Laura 

Nebara personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata,  

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

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

atbildību “Eko Terra” statūtu pamata, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIEKS”, reģ.Nr.41203004237, tās 

prokūrista Andra Bukovska personā, kurš rīkojas uz prokūras pamata,  

SIA “Innomet”, reģ.Nr.50103942021, tās valdes locekļa Aleksandra Pašinska personā, kurš 

rīkojas uz SIA “Innomet” statūtu pamata, 

SIA “Smart Truck Group”, reģ.Nr.44103143202, tās valdes priekšsēdētājas Joannas Kolosovas 

personā, kura rīkojas uz SIA “Smart Truck Group” statūtu pamata, 

turpmāk kopā saukti Uzņēmēji, katrs atsevišķi – Uzņēmējs, 

turpmāk kopā saukti Puses, noslēdz šādu vispārīgo vienošanos: 

 

1. Lietotie termini 

1.1. Akts – ikmēneša Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts, kurā norāda transportēto un 

utilizācijai pieņemto Dūņu daudzumu, utilizācijas veidu un Dūņu utilizācijas vietu adreses. 

1.2. Dūņas – Pasūtītāja objektā Bioloģiskās attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva” tehnoloģiskajā 

procesā radušās apstrādātās dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem Dūņu 

kvalitātes vidējiem rādītājiem un ir ar šādām atkritumu klasifikatora klasēm: 190805, 

190607 vai 190699. 

1.3. Iepirkums – Pasūtītāja veiktais iepirkums “Bioloģiskās attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva” 

notekūdeņu dūņu utilizācija un transportēšana”, iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/70. 

1.4. Līgumcena – atbilstoši Uzņēmēja Piedāvājumam uz attiecīgo Uzaicinājumu noteikta un 

Līgumā norādīta kopējā summa (bez PVN), ko Pasūtītājs maksā Uzņēmējam par pilnībā, 

kvalitatīvi, atbilstoši Vienošanās un Līgumu nosacījumiem veiktiem un Pasūtītāja 

pieņemtajiem Pakalpojumiem. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros 

paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar 

Pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā, tai skaitā darbu izmaksas, mehānismu un transporta 

izmaksas, kā arī nodokļus (izņemot PVN). Līgumcena visā Līguma spēkā esamības laikā 

nevar tikt paaugstināta. 

1.5. Līgums – līgums, ko Pasūtītājs un Uzņēmējs noslēdz par konkrēto Pakalpojumu sniegšanu. 

Līguma veidne pievienota Vienošanās Pielikumā Nr.2. 

1.6. Noteikumi – Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumi Nr.362 “Par notekūdeņu 

dūņu un to kompostu izmantošanas, monitoringu un kontroli”. 

1.7. Objekts – Pasūtītāja Dūņu uzglabāšanas vieta ar adresi BAS “Daugavgrīva” dūņu lauki un 

dūņu krātuves “Vārnukrogs 2104”, Jūrmalā. 

1.8. Pakalpojumi – Dūņu transportēšanas un utilizēšanas pakalpojumi. 

1.9. Piedāvājums – Uzņēmēja iesniegts piedāvājums Dūņu utilizēšanai un transportēšanai, 

pamatojoties uz konkrēto Pasūtītāja Uzaicinājumu. Atsevišķā uzaicinājuma un piedāvājuma 

veidne pievienota Vienošanās Pielikumā Nr.3. 
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1.10. Uzaicinājums – Pasūtītāja nosūtīts uzaicinājums Uzņēmējiem iesniegt Piedāvājumu par 

konkrētu Pakalpojumu apjomu. Atsevišķā uzaicinājuma un piedāvājuma veidne pievienota 

Vienošanās Pielikumā Nr.3. 

1.11. Vienošanās – šī, starp Pusēm noslēgtā vispārīgā vienošanās un visi tās pielikumi. 

 

2. Vienošanās priekšmets un termiņš 

2.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs no Uzņēmēju loka izvēlas Uzņēmēju, kurš veiks 

Pakalpojumus, kā arī kārtību, kādā Pušu starpā tiek slēgti Līgumi, un Līgumos iekļaujamos 

noteikumus. 

2.2. Uzņēmējs sniedz Pakalpojumus Iepirkuma dokumentācijā, Vienošanās, Līgumā, kā arī 

Noteikumos un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.3. Pasūtītājs nosūta Uzaicinājumus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Vienošanās spēkā 

stāšanās dienas. 

 

3. Uzņēmēja izvēle un Līguma slēgšana 

3.1. Pasūtītājs ne retāk kā 1 (vienu) reizi ceturksnī nosūta Uzņēmējiem Uzaicinājumu iesniegt 

Piedāvājumu konkrētā Dūņu apjoma transportēšanai un utilizēšanai.  

3.2. Pasūtītājs Uzaicinājumus nosūta elektroniski uz Uzņēmēju kontaktpersonu e-pasta adresēm, 

kas norādītas Vienošanās 9.6.punktā.  

3.3. Uzņēmēji Uzaicinājumā norādītajā termiņā un kārtībā iesniedz Pasūtītājam savus 

Piedāvājumus, pievienojot Uzaicinājumā pieprasīto informāciju un/vai dokumentus, ja tādi 

tiek prasīti. Gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz Piedāvājumu Uzaicinājumā norādītajā 

termiņā, ir uzskatāms, ka Piedāvājums nav iesniegts un Uzņēmējs ir atteicies no 

pretendēšanas uz konkrēto Pakalpojumu sniegšanu. 

3.4. Uzņēmēju Piedāvājumos norādītās paredzamās Līgumcenas nedrīkst pārsniegt attiecīgā 

Uzņēmēja iesniegtajā Finanšu piedāvājumā Iepirkumam norādītās cenas. Uzņēmēja Finanšu 

piedāvājumā Iepirkumam norādītās cenas nevar tikt paaugstinātas visā Vienošanās spēkā 

esamības laikā, tajā skaitā sakarā ar cenu pieaugumu un normatīvo aktu izmaiņām. 

3.5. Pasūtītājs pēc Uzaicinājumā norādītā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē 

Uzņēmēju Piedāvājumu atbilstību Uzaicinājumā norādītajām prasībām un izvēlas Līguma 

slēgšanai Uzņēmēju, kuram ir atbilstošs Piedāvājums ar viszemāko paredzamo Līgumcenu. 

3.6. Piedāvājumu ar viszemāko Līgumcenu nosaka šādā kārtībā: 

3.6.1. ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt gan Dūņu utilizācijas pakalpojumus, gan 

Dūņu transportēšanas pakalpojumus, tad Piedāvājumu ar viszemāko cenu nosaka, 

ņemot vērā kopējo Piedāvājuma summu EUR (bez PVN); 

3.6.2. ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt tikai Dūņu utilizācijas pakalpojumus, 

tad Piedāvājumu ar viszemāko gala cenu (GC) nosaka, ņemot vērā formulu GC=(A x 

B + C)*D, kur attiecīgi: 

1) A = kopējais attālums (km) no Objekta līdz Dūņu utilizēšanas vietai un atpakaļ līdz 

Objektam (km); 

2) B = Pasūtītāja transporta izmaksas (EUR) par 1 (vienu) tonnu dūņu uz 1 (vienu) 

km (šo lielumu norāda Pasūtītājs, ņemot vērā to, ka Dūņu transportēšanu uz 

Uzņēmēja Dūņu utilizēšanas vietu nodrošina Pasūtītājs); 

3) C = Dūņu utilizācijas izmaksas (EUR) par 1 (vienu) tonnu Dūņu; 

4) D = kopējais Dūņu apjoms (tonnas). 

3.6.3. ja Uzņēmējs savā Piedāvājumā piedāvā veikt gan Dūņu utilizācijas pakalpojumus, gan 

Dūņu transportēšanas pakalpojumus, bet piedāvātā transporta pakalpojumu cena 

pārsniedz Pasūtītāja transportēšanas izmaksas, Pasūtītājam ir tiesības atteikties no 

Uzņēmēja piedāvātajiem transportēšanas pakalpojumiem un aprēķināt Piedāvājuma 

gala cenu, ņemot vērā Vienošanās 3.6.2.punktā noteikto kārtību. Ja Pasūtītājs šajā 

punktā noteiktajā kārtībā atsakās no Uzņēmēja piedāvātajiem transportēšanas 

pakalpojumiem, Uzņēmējam nav tiesību atteikties sniegt Dūņu utilizācijas 
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pakalpojumus. 

3.7. Ja vairāki Uzņēmēji piedāvājuši viszemāko paredzamo Līgumcenu, tad Pasūtītājs nosūta 

šiem Uzņēmējiem atkārtotu uzaicinājumu iesniegt Piedāvājumus konkrēto Pakalpojumu 

sniegšanai. No atkārtoti iesniegtajiem Piedāvājumiem Pasūtītājs izvēlas Piedāvājumu ar 

viszemāko paredzamo Līgumcenu. Ja uz atkārtotu uzaicinājumu Uzņēmēji atkārtoti iesniedz 

Piedāvājumus ar vienādām paredzamām Līgumcenām, Līguma slēgšanas tiesības tiek 

piešķirtas tam Uzņēmējam, kurš Piedāvājumu iesniedzis ātrāk. Pasūtītājs par savu izvēli 

informē Uzņēmējus elektroniski, nosūtot e-pastu uz Uzņēmēju kontaktpersonu e-pasta 

adresēm, kas norādītas Vienošanās 9.6.punktā. 

3.8. Ja Uzņēmējs, kurš piedāvā viszemāko paredzamo Līgumcenu, nevar nodrošināt visa 

Uzaicinājumā norādītā Dūņu apjoma utilizēšanu un transportēšanu, Pasūtītājs šim 

Uzņēmējam piešķir Līguma slēgšanas tiesības par tā Dūņu apjoma utilizēšanu un 

transportēšanu, ko Uzņēmējs spēj nodrošināt. Par pārējā Dūņu apjoma utilizēšanu un 

transportēšanu Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas tam Uzņēmējam, kurš piedāvā 

nākamo viszemāko paredzamo Līgumcenu. 

3.9. Pasūtītājs, dienā, kad pieņem lēmumu par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

pārbauda izvēlētā Uzņēmēja atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 48.panta pirmās daļas 2.punkta izslēgšanas nosacījumam. Ja Uzņēmējam ir nodokļu 

parāds, tad Pasūtītājs pieprasa Uzņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta un/vai Latvijas 

pašvaldības izziņu par nodokļu parādiem uz konkrēto datumu. Ja arī pēc saņemtās izziņas 

datiem Uzņēmējam ir nodokļu parāds, tad Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas 

Uzņēmējam, kas piedāvāja nākamo zemāko paredzamo Līgumcenu un kam nav nodokļu 

parādu. 

3.10. Līgums ir noslēdzams saskaņā ar šīs Vienošanās nosacījumiem, kā arī Pasūtītāja 

Uzaicinājumā norādīto informāciju un Uzņēmēja Piedāvājumu. 

3.11. Ja Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs Uzņēmējam 

iesniedzis noslēdzamo Līgumu parakstīšanai, to neparaksta un neiesniedz Pasūtītājam, 

uzskatāms, ka Uzņēmējs ir atteicies no tam piešķirtām Līguma slēgšanas tiesībām, un 

Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar Uzņēmēju, kas ir iesniedzis Piedāvājumu ar nākamo 

viszemāko paredzamo Līgumcenu. 

3.12. Pasūtītājam ir tiesības atteikties no iesniegtajiem Piedāvājumiem un neslēgt Līgumu, ja visi 

iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas. Minētajā gadījumā Pasūtītājs 

pārskata Pakalpojumu apjomus un termiņus un nosūta atkārtotu Uzaicinājumu. 

 

4. Vienošanās summa un norēķinu kārtība 

4.1. Vienošanās summu veido kopējā naudas summa, ko Pasūtītājs visā Vienošanās spēkā 

esamības laikā samaksā Uzņēmējiem par kvalitatīvi, atbilstoši Vienošanās un Līgumu 

nosacījumiem izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtiem Pakalpojumiem. 

4.2. Līgumcena par Līguma ietvaros sniegtajiem Pakalpojumiem tiek noteikta konkrētajā 

Līgumā. 

4.3. Uzņēmējam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek 

konstatēts, ka Uzņēmējs Līgumcenā nav iekļāvis visus nepieciešamos Pakalpojumu 

izdevumus vai nav piedāvājis cenu par visu Līgumā noteikto Pakalpojumu apjomu. Šajā 

punktā minētās papildu izmaksas sedz Uzņēmējs. 

4.4. Pasūtītājs veic samaksu par Līguma ietvaros sniegtajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz 

Pušu parakstītu Aktu un Uzņēmēja iesniegtu rēķinu, 1 (vienu) reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) 

dienu laikā no attiecīgā rēķina saņemšanas dienas. 

4.5. Uzņēmējs apņemas iesniegt Līguma 4.4.punktā minēto rēķinu vismaz 20 (divdesmit) dienas 

pirms tā apmaksas termiņa. Ja Uzņēmējs nokavē šajā punktā norādīto rēķina iesniegšanas 

termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs no Uzņēmēja pieprasīt līgumsodu EUR 40,00 (četrdesmit euro 

un nulle centi) apmērā (bez PVN). Pasūtītājam ir tiesības šī līgumsoda summu ieturēt, veicot 

norēķinus ar Uzņēmēju par sniegtajiem Pakalpojumiem. 
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5. Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība 

5.1. Par Dūņu nogādāšanas (transportēšanas) organizācijas kārtību, ievērojot Vienošanās un 

Līguma nosacījumus, vienojas Pušu pilnvarotās personas. 

5.2. Par Dūņu izvešanu no to uzglabāšanas vietas Pasūtītājs un Uzņēmējs noformē rakstisku 

apliecinājumu par notekūdeņu dūņu izmantošanu saskaņā ar Noteikumu prasībām. Pasūtītājs 

katrai Dūņu sērijai noformē kvalitātes apliecību saskaņā ar Noteikumu prasībām. 

5.3. Dūņu apjoma uzskaite tiek veikta kubikmetros vai tonnās. Puses vienojas, ka Vienošanās un 

Līguma izpratnē viens kubikmetrs Dūņu atbilst vienai tonnai Dūņu. 

5.4. Pasūtītājs par saņemtajiem Pakalpojumiem 1 (vienu) reizi mēnesī līdz nākošā mēneša 5. 

(piektajam) datumam sagatavo Aktu. 

5.5. Dūņu apjoms tiek noteikts, izmantojot Objektā vai Dūņu ražošanas vietā BAS 

“Daugavgrīva”, Dzintara ielā 60, Rīgā, izvietotās elektronisko svaru sistēmas. Gadījumos, 

kad elektronisko svaru sistēmas nedarbojas, Dūņu apjoma noteikšanai izmanto koeficientu 

1 m3 (viens kubikmetrs) = 1 t (viena tonna). 

5.6. Pasūtītāja pilnvaroto personu pieprasījuma gadījumā Uzņēmējs iesniedz automašīnu un 

iekraušanas tehnikas, ar ko Uzņēmējs izvedīs Dūņas no Objekta, sarakstu. Uzņēmēja 

pārstāvjiem Objektā ir saistoši Pasūtītāja darbinieku un Objekta apsardzes darbinieku 

norādījumi. 

5.7. Objektā Dūņu iekraušana tiek nodrošināta šādā kārtībā: 

5.7.1. gadījumā, ja Dūņu transportēšanu nodrošina Uzņēmējs, tad Dūņu iekraušanu 

Uzņēmēja transportlīdzekļos nodrošina Uzņēmējs, saskaņojot iekraušanas laiku un 

vietu ar Pasūtītāju. 

5.7.2. gadījumā, ja Dūņu transportēšanu nodrošina Pasūtītājs, tad Dūņu iekraušanu Pasūtītāja 

transportlīdzekļos nodrošina Pasūtītājs. 

5.8. Uzņēmēja iekraušanas tehnikas nekorektas darbības rezultātā radītos Objekta Dūņu karšu 

(lauku) bojājumu novēršanas izdevumus, ja tādi rodas, sedz Uzņēmējs. Ja Uzņēmējs ir radījis 

bojājumus, tad tos novērtē neatkarīgais pieaicinātais eksperts, kurš sagatavo zaudējumu 

tāmi. 

5.9. Uzņēmējs nodrošina Dūņu apsaimniekošanu un utilizāciju spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

5.10. Uzņēmējs nodrošina Dūņu izmantošanu, monitoringu un kontroli saskaņā Noteikumu 

prasībām. 

 

6. Vienošanās un Līguma spēkā stāšanās un termiņš 

6.1. Vienošanās stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. Ja Vienošanos kāds no Uzņēmējiem neparaksta, tā ir spēkā attiecībā uz tiem 

Uzņēmējiem, kuri to ir parakstījuši. 

6.2. Vienošanās var tikt izbeigta attiecībā pret kādu no Uzņēmējiem, vai visiem Uzņēmējiem 

pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Ja Vienošanās tiek izbeigta 

attiecībā pret kādu no Uzņēmējiem, tad attiecībā pret pārējiem Uzņēmējiem Vienošanās 

paliek spēkā. 

6.3. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai Vienošanās attiecībā pret kādu no 

Uzņēmējiem, par to rakstiski paziņojot Uzņēmējam vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš un 

neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, ja Uzņēmējs pārkāpj spēkā 

esošos normatīvos aktus attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu un nenovērš minētos 

pārkāpumus 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas, 

tai skaitā, ja spēku zaudē Valsts vides dienesta izsniegtā atļauja piesārņojošai darbībai, kas 

ļauj utilizēt Dūņas, vai spēku zaudē citi dokumenti, kas ir nepieciešami, lai Uzņēmējs sniegtu 

Pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 



5 

 

6.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās attiecībā pret visiem Uzņēmējiem 

un Līguma attiecībā pret konkrēto Uzņēmēju, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš par to paziņojot 

Uzņēmējiem/-am. 

6.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās un Līguma izpildes, ja Vienošanos 

vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka to izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

6.7. Uzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam 

vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Līguma saistību izpilde kļuvusi neiespējama no 

Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses ir atbrīvojamas no atbildības par Vienošanās un Līguma pārkāpšanu, ja tā izpilde ir 

nokavēta vai citas tajā paredzētās saistības nav izpildītas nepārvaramas varas dēļ. 

Nepārvarama vara Vienošanās un Līguma izpratnē ietver sevī notikumus ārpus Pušu 

saprātīgas kontroles, tai skaitā, karus, revolūcijas, ugunsgrēkus, plūdus, karantīnas 

ierobežojumus, valsts institūciju noteiktos ierobežojumus. 

7.2. Gadījumā, kad nepārvaramas varas apstākļi un to sekas ilgst vairāk kā 10 (desmit) 

kalendārās dienas vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka šie apstākļi un to sekas ilgs vairāk 

kā 10 (desmit) kalendārās dienas, Puses vienojas par Vienošanās vai Līguma attiecību 

turpināšanu, ņemot vērā minētos apstākļus, vai to izbeigšanu. 

 

8. Strīdu risināšana un atbildība  

8.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas izriet no Vienošanās un Līguma un/vai skar to vai tā 

pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses atrisinās sarunu ceļā. Ja 15 

(piecpadsmit) dienu laikā pēc uzaicinājuma par sarunu uzsākšanu saņemšanas dienas Puses 

nav vienojušās par risinājumu, strīds tiks galīgi atrisināts tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.2. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Pakalpojumu atbilstību saistošajiem normatīvajiem 

aktiem, to nekaitīgumu cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī apņemas nekavējoties atlīdzināt 

ar savu darbību vai nekvalitatīviem Pakalpojumiem nodarītos zaudējumus Pasūtītājam un 

trešajām personām. 

8.3. Uzņēmējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņot Pasūtītājam, ja spēku 

zaudē Valsts vides dienesta izsniegtā atļauja piesārņojošai darbībai, kas ļauj utilizēt Dūņas, 

vai spēku zaudē citi dokumenti, kas ir nepieciešami, lai Uzņēmējs sniegtu Pakalpojumus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Puses apņemas brīdināt otru Pusi par savu rekvizītu, pasta vai juridiskās adreses maiņu 

vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. 

9.2. Puses vienojas, ka tām nav tiesību cedēt vai citādi nodot trešajām personām jebkuras no 

Vienošanās un Līgumā minētājām tiesībām vai saistībām bez citas Puses iepriekšējas 

rakstveida piekrišanas. 

9.3. Informācija, ko satur Vienošanās un Līgums vai kas Pusēm kļūst zināma saistībā ar šo 

Vienošanos un Līgumu, 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. Ja kāda no Pusēm 

ir prettiesiski izpaudusi informāciju, kas uzskatāma par komercnoslēpumu saskaņā ar šo 

Vienošanos un Līgumu, tādējādi nodarot otrai Pusei zaudējumus, beidzamā ir tiesīga 

pieprasīt tai atlīdzināt tiešos zaudējumus, kam par iemeslu bijusi šādas informācijas 

prettiesiska izpaušana. 



6 

 

9.4. Vienošanās un Līguma izbeigšanās jebkādu iemeslu dēļ neatbrīvo Puses no uzņemto saistību 

izpildes. Vienošanās un Līgums ir saistošs Pušu tiesību pārņēmējiem. 

9.5. Pasūtītāja kontaktpersonas Vienošanās un Līguma izpildē, kuri (katrs atsevišķi) pilnvaroti 

pieņemt sniegtos Pakalpojumus, parakstot Aktus, un veikt pārējos Vienošanās un Līgumā 

norādītos Pasūtītāja pilnvaroto personu pienākumus, tai skaitā nosūtīt Uzaicinājumus, 

parakstīt Vienošanās 5.2.punktā minētos apliecinājumus un atbilstoši Līguma 2.2.punktam 

vienoties par Dūņu utilizācijas termiņa pagarināšanu, ir [..]. 

9.6. Uzņēmēju kontaktpersonas Vienošanās un Līguma izpildē: 

9.6.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DELAGRI” – [..]; 

9.6.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” – [..]; 

9.6.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSTAS CELTNIEKS” – [..]; 

9.6.4. SIA “Innomet” – [..]; 

9.6.5. SIA “Smart Truck Group” – [..]. 

9.7. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniski uz 7 (septiņām) lapām ar Pielikumu 

Nr.1 uz 1 (vienas) lapas un Pielikumu Nr.2 uz 2 (divām) lapām, Pielikumu Nr.3 uz 2 (divām) 

lapām, kas ir Vienošanās neatņemamas sastāvdaļas. Katrai Pusei tiek nodots viens 

Vienošanās eksemplārs. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

Pasūtītājs: Uzņēmēji: 

SIA „Rīgas ūdens” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DELAGRI” 

reģistrācijas numurs: 40103023035 reģistrācijas numurs: 50003392641 

Z.A.Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 Glūdas pag., “Ausekļi” Jelgavas nov., LV-3040 

[..] [..] 

[..] [..] 

  

________________________ 

valdes priekšsēdētāja  

Dagnija Kalniņa 

________________________ 

prokūrists Lauris Nebars 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Eko Terra” 

 reģistrācijas numurs: 40103199483 

 Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009 

 [..] 

 [..] 

  

 

 

________________________ 

valdes locekle Linda Rirdance 

 

 

 

________________________ 

valdes loceklis Valerijs Stankevičs 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OSTAS 

CELTNIEKS” 

 reģistrācijas numurs: 41203004237 

 Dzintaru iela 48, Ventspils, LV-3602 

 [..] 

 [..] 

  

 

 

________________________ 

prokūrists Andris Bukovskis 
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SIA “Innomet” 

 reģistrācijas numurs: 50103942021 

 Lizuma iela 1 k -1, Rīga, LV-1006 

 [..] 

 [..] 

  

 

 

________________________ 

valdes loceklis Aleksandrs Pašinskis 

  

 

SIA “Smart Truck Group” 

 reģistrācijas numurs: 44103143202 

 Plostu iela 12-51, LV-1057, Rīga 

 [..] 

 [..] 

  

 

 

________________________ 

valdes priekšsēdētāja Joanna Kolosova  

 

 
DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN LAIKA ZĪMOGU 
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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. 
Agroķīmiskie rādītāji Testēšanas rezultāti 

1. Vides reakcija (pH KCl) 6,8 

2. Organiskās vielas sausnā (%) 67 

3. Kopējais slāpeklis (N) sausnā (g/kg) 40,2 

4. Fosfors (P) sausnā (g/kg) 34 

5. Sausna (%) 22,1 

 

2.tabula 

Nr. 

p.k. 
Smagie metāli  Koncentrācija sausnā (mg/kg) 

1. Kadmijs (Cd) 0,69 

2. Hroms (Cr) 53 

3. Varš (Cu) 210 

4. Dzīvsudrabs (Hg) 0,8 

5. Niķelis (Ni) 36 

6. Svins (Pb) 18 

7. Cinks (Zn) 720 

 

3. Notekūdeņu dūņu klase:   _____pirmā______ 
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 Pielikums Nr.2 

 

Līguma veidne 
 

Līgums Nr. ______________ 

pie 20__.gada __._________ vispārīgās vienošanās Nr. ___________  

par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu 

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2020/70) 
 

Rīgā, 20__.gada __.____________ 

 

SIA „Rīgas ūdens”, reģ. Nr. 40103023035, tās __________________ personā, kur_ rīkojas uz 

valdes 2020.gada __.___________ lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2020/__) pamata, turpmāk – 

Pasūtītājs, no vienas puses, un  

____________, reģ. Nr. ____________, tās __________________ personā, kur_ rīkojas uz 

_____________ pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, 

turpmāk kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pušu starpā noslēgto 20__.gada ___._________ 

vispārīgo vienošanos Nr.________, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Uzņēmējs Līguma ietvaros utilizē ____ tonnas Dūņu. Kopējais Līguma ietvaros utilizējamo 

Dūņu apjoms var atšķirties ne vairāk kā par 5% no šajā punktā noteiktā apjoma. 

1.2. [Uzņēmējs / Pasūtītājs] patstāvīgi transportē (kas ietver arī iekraušanu) Dūņas no Objekta 

[BAS “Daugavgrīva” dūņu lauki un dūņu krātuves “Vārnukrogs 2104”, Jūrmalā / 

Bioloģiskās attīrīšanas stacija “Daugavgrīva”, Dzintara iela 60, Rīga] līdz to utilizācijas 

vietai: [adrese]. 

1.3. Uzņēmējs veic Dūņu utilizāciju [un transportēšanu] saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. Dūņu utilizācijas veids – [augsnes mēslošana lauksaimniecības zemēs 

/ mežsaimniecība / teritorijas apzaļumošana / degradēto platību rekultivācija / 

kompostēšana]. 

 

2. Pakalpojumu sniegšanas termiņš 

2.1. Uzņēmējs veic Līguma 1.1.punktā norādītā Dūņu apjoma utilizēšanas [un transportēšanas] 

Pakalpojumus _______ nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas [vai norādot konkrētu 

datumu]. 

2.2. Gadījumā, ja no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ Līguma 1.1.punktā minētā Dūņu apjoma 

utilizēšanas [un transportēšanas] Pakalpojumus nav iespējams izpildīt līdz Līguma 

2.1.punktā norādītajam termiņam, Pušu pilnvarotās personas var vienoties par termiņa 

pagarināšanu, bet nepārsniedzot 1 (vienu) mēnesi no sākotnēji noteiktā termiņa. 

2.3. Ar Uzņēmēju netiek slēgts jauns Līgums, pamatojoties uz kārtējo Pasūtītāja nosūtīto 

Uzaicinājumu, kamēr Uzņēmējs nav izpildījis Līguma 1.1.punktā minētās saistības. 

 

3. Līgumcena  

3.1. Līguma ietvaros noteiktā Līgumcena par Pakalpojumu sniegšanu ir EUR _______ bez PVN. 

Līgumcena var tikt mainīta, ņemot vērā Līguma 1.1.punkta nosacījumus par pieļaujamajām 

izmaiņām Dūņu apjomā. 

3.2. Par [Dūņu nogādāšanu (transportēšanu) no Objekta līdz to utilizācijas vietai] un Dūņu 

utilizāciju Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju pēc izcenojuma EUR __________ par 1 (vienu) 

tonnu/kubikmetru, neieskaitot PVN, tai skaitā Dūņu utilizācijas pakalpojuma cena ______ 

EUR/t bez PVN [un Dūņu transportēšanas (tai skaitā iekraušanas) pakalpojuma cena 

______ EUR/t bez PVN]. 
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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 ___ lappusēm, katrai 

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

 

5. Pušu rekvizīti un paraksti 
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 Pielikums Nr.3 

 

Atsevišķā uzaicinājuma un piedāvājuma veidne 

 

Uzaicinājums/piedāvājums notekūdeņu dūņu utilizācijai un transportēšanai Nr. ___ 

   

 

Rīgā, 20__.gada ___._____________  

 

Saskaņā ar 2020.gada __.__________ noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.________ 

Pasūtītājs lūdz iesniegt piedāvājumu par notekūdeņu dūņu utilizāciju un transportēšanu, ja tāda 

tiek piedāvāta. Plānotais nododamo dūņu apjoms - ____ tonnas. 

 

 

Nr. 

p.k 
Pakalpojums Uzņēmēja piedāvājums 

1. Piedāvātais notekūdeņu dūņu utilizācijas un 

transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) apjoms, 

tonnas 

 

2. Notekūdeņu dūņu utilizācijas cena, EUR bez PVN 

par 1 tonnu 

 

3. Notekūdeņu dūņu transportēšanas (ja tāda tiek 

piedāvāta) cena, EUR bez PVN par 1 tonnu 

 

4. Notekūdeņu dūņu utilizēšanas veids atbilstoši 

Ministru kabineta 2006.gada 02.maija 

noteikumiem Nr.362 “Par notekūdeņu dūņu un to 

kompostu izmantošanas, monitoringu un kontroli” 

 

5. Plānotais notekūdeņu dūņu utilizācijas un 

transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) termiņš, 

norādot konkrētu datumu vai dienu skaitu no 

atsevišķā līguma spēkā stāšanās dienas 

(nepārsniedzot uzaicinājumā noteikto maksimālo 

termiņu) 

 

6. Notekūdeņu dūņu utilizācijas vietas, zemes 

vienības kadastra apzīmējumu katrai utilizācija 

vietai atsevišķi  (Uzņēmējs utilizācijas vietu  

sarakstu var iesniegt atsevišķi, pievienojot to 

piedāvājumam) 

 

 

Notekūdeņu dūņu utilizācijas un transportēšanas (ja tāda tiek piedāvāta) maksimālais termiņš ir 

_______________. 

 

Pasūtītāja notekūdeņu dūņu uzglabāšanas vieta: BAS “Daugavgrīva” dūņu lauki un dūņu krātuves 

“Vārnukrogs 2104”, Jūrmalā. 

 

Gadījumā, ja Dūņu utilizācijas veids ir augsnes mēslošana lauksaimniecības zemēs, un 

Uzņēmējam nav spēkā esošas Valsts vides dienesta izsniegtas atļaujas piesārņojošai darbībai, kas 

ļauj utilizēt Dūņas, tad Uzņēmējs kopā ar šo Piedāvājumu iesniedz Pasūtītājam: 

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; 
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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. 

 

 

<Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> 

<Pretendenta juridiskā un pasta adreses, tālruņu un faksa numuri, e-pasta adrese> 

<Pretendenta bankas rekvizīti> 

<Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats> 

<Paraksts> 

<Datums, vieta> 

https://likumi.lv/doc.php?id=134653#p22
https://likumi.lv/doc.php?id=134653#piel7

