2022.gada __._________
LĪGUMS Nr. _____________
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mālpils pagastā
1. Līguma puses
1.1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS Siguldas pilsētas SIA "JUMIS", Reģ. Nr. 40103032305(turpmāk tekstā arī Apsaimniekotājs):
Siguldas pilsētas SIA „JUMIS”, Reģ. Nr. 40103032305
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Rūdolfa Blaumaņa iela 10, Sigulda, Siguldas nov.,LV-2150
Kods: NDEALV2X
Mob.26112288, E-pasts: info@jumis.lv, www.jumis.lv
LV83NDEA0000083162978
1.2. KLIENTS
Nosaukums
Reģistrācijas numurs
Paraksta tiesīgā persona un pamats
Pasta adrese
E-pasts
Tālr.
Banka
Bankas konta Nr.
KLIENTS un Apsaimniekotājs kopā šī līguma tekstā – Puses, bet atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:
Līguma speciālie noteikumi:
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs:

EUR 24,50 par m³ + PVN 21% EUR 5,15, kopā EUR 29,65 par 1m³

Objekta adrese:
Konteinera tilpums:
Izvešanas biežums:

 1 reizi nedēļā;

Rēķina saņemšanas veids:

pa pastu *

 1 reizi 2 nedēļās;

 1 reizi 4 nedēļās

 1 reizi 8 nedēļās

pa e-pastu 

* Ja KLIENTS vēlas saņemt rēķinu pa pastu, tad KLIENTS maksā rēķina sagatavošanas un piegādes maksu pa pastu saskaņā ar Cenrādi (no 01.01.2022 - 2.37EUR,
PVN 21% - 0.50 EUR, kopā 2.87 EUR) par katra rēķina, t.sk. koriģētā rēķina, sagatavošanu un piegādi pa pastu. PVN tiek maksāts atbilstoši valstī noteiktai likmei.
Pakalpojuma uzsākšana šī Līguma ietvaros tiek sākta ar 2019.gada 1.augustu Apsaimniekotāja noteiktajās izvešanas dienās, par kurām ir paziņots Klientam Līgumā
noteiktā kārtībā. Ja Līgums noslēgts pēc 2019.gada 1.augusta, tad Pakalpojuma uzsākšana šī Līguma ietvaros notiek Apsaimniekotāja noteiktajās izvešanas dienās,
par kurām ir paziņots Klientam Līgumā noteiktā kārtībā.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS informē KLIENTU par šī Līguma izpildi un citiem ar Līguma izpildi saistītiem jautājumiem, nosūtot paziņojumu uz KLIENTA šajā
Līgumā norādītu e-pastu, ievietojot paziņojumu pašvaldības vai PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA mājas lapā vai pa KLIENTA šajā Līgumā norādītu tālruņa numuru.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS pats var izvēlēties paziņošanas veidu. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nav atbildīgs, ja, piegādājot rēķinu vai paziņojumu, KLIENTS
rēķinu vai paziņojumu nav saņēmis, KLIENTA norādītā e-pasta adrese nedarbojas, ir anulēta, nepareizi norādīta vai KLIENTS nesaglabā saņemto rēķinu.
Līdz Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nosūta KLIENTAM, atkritumu izvešanas grafikus. Līguma darbības laikā
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir tiesīgs izstrādāt un nosūtīt KLIENTAM vismaz 2 nedēļas pirms attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās jaunus grafikus, kas ir uzskatāmi
par šī Līguma pielikumiem bez atsevišķas parakstīšanas.
KLIENTS apliecina, ka piekrīt saņemt ar Līgumu saistīto informāciju, izmantojot Līgumā norādītos saziņas līdzekļus.
Ja Klientam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus iepriekš sniedzis SIA "Lautus", reģ.nr. 40003554635, noslēdzot Līgumu, Klients apliecina, ka ir informēts,
ka Apsaimniekotājs ir pārņēmis no iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja konteineru un Klients to ir pieņēmis savā lietošanā un uzņemas par to atbildību, no Līguma
noslēgšanas brīža. Ja Klientam iepriekš nav bijis noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu, tad Apsaimniekotājs piegādās Klientam atbilstošu konteineru, bez
atsevišķa akta sastādīšanas, līdz paredzamai pirmajai izvešanas reizei. Noslēdzot šo līgumu, Klients apņemas informēt Apsaimniekotāju, ja konteiners nav piegādāts
šajā punktā noteiktā termiņā. Ja Klients līdz iepriekš minētājam termiņam nav paziņojis, ka konteiners nav saņemts, tad Puses vienojas uzskatīt, ka konteiners ir
nodots Klientam un Klients par to uzņemas atbildību.
Par lielgabarīta sadzīves atkritumu, bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu, mājsaimniecībā un būvniecībā radušos būvniecības atkritumu nodošanu puses vienojas
atsevišķi. Šo atkritumu izvešanas noteikumi pieejami www.jumis.lv.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
Līgums ir spēkā no tā noslēgšanas brīža un ir spēkā uz PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA un Pašvaldības noslēgtā līguma darbības laiku. Gadījumā, ja KLIENTS
zaudē SA atkritumu radītāja statusu, KLIENTAM ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstiski paziņojot PAKALPOJUMU SNIEDZĒJAM ne vēlāk kā 30 dienas
iepriekš. Šajā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM un KLIENTAM ir pienākums saskaņot un veikt gala norēķinus par Pakalpojumiem, pārmaksas gadījumā
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS atmaksā KLIENTAM attiecīgo naudas summu. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS var izbeigt vienpusēji līgumu, par to vienu mēnesi
iepriekš rakstveidā brīdinot, ja Klients nav veicis no Līguma izrietošos maksājumus Līgumā noteiktā termiņā.
LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN DEFINĪCIJAS:
Pašvaldība – Mālpils pagasta pārvalde. SA – sadzīves atkritumi - mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie
īpašību ziņā ir pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem. Pakalpojumi – KLIENTA radīto SA apsaimniekošana par atlīdzību saskaņā ar Līguma
noteikumiem. Cenrādis – PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA papildus piedāvāto pakalpojumu, konteineru u.c. cenas. Cenrādis pieejams PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJA interneta mājas lapā www.jumis.lv. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas Cenrādī par to neinformējot Klientu. Klienta pienākums ir
pašam sekot līdzi izmaiņām Cenrādī. SAM – Speciāls maiss, kas paredzēts SA apsaimniekošanai.
Pušu paraksti:

APSAIMNIEKOTĀJS:
______________________________________________
paraksts

KLIENTS:
___________________________________________________
paraksts (Paraksttiesīga persona)

Atkritumu apsaimniekošanas Līguma vispārīgie noteikumi Mālpils pagastā (Spēkā no 2019.gada 1. augusta.)
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
tiek nodrošināta dalīti vākto sadzīves atkritumu izvešana, katra veida konteinerā
1.1.KLIENTS pasūta un apmaksā, bet Apsaimniekotājs veic KLIENTA radīto
drīkst ievietot tikai noteikta veida atkritumus, cita veida atkritumu ievietošana
SA un cita veida atkritumu apsaimniekošanu. SA apsaimniekošanas kārtība,
ir aizliegta.
adreses, izmaksas, apjoms un citi noteikumi ir noteikti Līgumā.
2.4. Ja SA konteinerā ievietoti cita veida atkritumi, PAKALPOJUMA
1.2. Konteinerā atrodošies atkritumi pēc to savākšanas ir PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJS ir tiesīgs tos neizvest, piemērojot 3.2.punktā noteikto maksu, vai,
SNIEDZĒJA īpašums.
ja atkritumi jau iebērti transportlīdzeklī, savāc un izved tos vienlaikus ar SA
konteinerā esošiem SA uz šādiem noteikumiem:
2. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
2.5. ja SA konteinerā atrodas lielgabarīta atkritumi (mēbeles, matrači, paklāji
2.1. KLIENTS apņemas SA uzkrāt tam lietošanā nodotajos SA konteineros. SA
u.tml.), videi kaitīgie atkritumi - riepa/-as, un/vai zaļie atkritumi (koku zari,
konteinera bojājuma gadījumā, kas noticis KLIENTA darbības vai bezdarbības
lapas, augļi, dārzeņi u.tml.), ja minētie atkritumi konteinerā pārsniedz 5%, visam
dēļ (tajā skaitā – konteinera pārkraušanas dēļ), un tas nav saistīts ar SA
attiecīgā konteinera tilpumam tiek piemērots tilpuma koeficients līdz 2 (divi).
konteinera dabisku nolietojumu vai radies trešo personu vainas dēļ (ja tas fiksēts
Piemērojot koeficientu, tiek palielināts konteinera tilpums par koeficienta
kompetentas iestādes dokumentā), KLIENTS apņemas apmaksāt SA konteinera
apmēru;
aizvietošanas vērtību saskaņā ar aktuālo Cenrādi.
2.6. ja SA konteinerā atrodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi
2.2. KLIENTS apņemas atkritumus, pirms ievietošanas SA konteineros, ievietot
(akmeņi, ķieģeļi, zeme, smiltis, būvgruži u.tml.), ja minētie atkritumi konteinerā
atkritumu maisos un šos maisus aizsiet, nodrošinot, ka SA konteinera vāks ir
pārsniedz 5%, visam attiecīgā konteinera tilpumam tiek piemērots tilpuma
pilnībā un cieši aizvērts. SA nedrīkst būt sablietēti.
koeficients līdz 3 (trīs). Piemērojot koeficientu, tiek palielināts konteinera
2.3. Cita veida atkritumu īpatsvars SA konteinerā nedrīkst pārsniegt 5% no
tilpums par koeficienta apmēru.
konteinera tilpuma (izņemot 2.7. apakšpunktā minētos atkritumus). Ja Klientam

2.7. SA konteineros nedrīkst atrasties: karsti pelni, sprāgstošas vielas, krāsas,
lakas, pašaizdegoši savienojumi, toksiskas vielas, radioaktīvas vielas,
dzīvsudraba lampas, medicīniska un veterināra rakstura atkritumi u.c. atkritumi,
kuri saskaņā ar Ministru kabineta 26.04.2011. noteikumiem Nr.302 “Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” tiek
klasificēti kā bīstami atkritumi. Šajos gadījumos SA konteinera iztukšošana
netiek uzsākta/netiek veikta. Ja minētie atkritumi konstatēti pēc SA konteinera
iztukšošanas, visam attiecīgā SA konteinera tilpumam tiek piemērots tilpuma
koeficients līdz 10 (desmit). Piemērojot koeficientu, tiek palielināts konteinera
tilpums par koeficienta apmēru.
2.8. Klientiem jānodrošina, ka konteiners izvešanas dienā sākot no izvešanas
dienas pulksten 06:00 līdz 20:00 atrodas brīvi pieejamā vietā un ne tālāk kā 5
metrus no ceļa viduslīnijas, vietā ārpus sētas un žoga tā, lai netraucētu gājēju un
transportlīdzekļu kustību. Strīdus gadījumā par to, vai vieta ir pieejama,
noteicošais ir PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA viedoklis. Ja SA konteiners
izvešanas dienā nav novietots izvešanai pieejamā vietā, tad PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJS ir tiesīgs neiztukšot SA konteineru.
2.9. SA konteineros ievietotais SA apjoms ir identisks konteineru tilpumam, ja
SA konteinera vāks ir cieši un pilnībā aizvērts. SA, kas ievietoti SA konteinerā
virs konteinera malas (vāks nav pilnībā aizvērts), tiek uzskatīti par SA
papildapjomu. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS visiem Klientiem savāc SA
papildapjomu, kas uzkrauts virs SA konteinera malas, par kura savākšanu tiek
piemērota noteiktā maksa, pieņemot, ka papildu apjoms ir 25% apmērā no SA
konteinera tilpuma Klients piekrīt, ka PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS savāc SA
papildapjomu, kas ir novietots blakus SA konteineram, papildus apjoma apmēru
nosakot atbilstoši faktiskam papildus atkritumu apjomam.
2.10. KLIENTS var bez papildu administratīvo izdevumu samaksas 2 (divas)
reizes gadā mainīt kādu no Pakalpojuma sniegšanas speciālajiem noteikumiem
(SA konteinera atrašanās vieta, SA konteineru skaits, izvešanas regularitāte, SA
konteineru tilpums), vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš to saskaņojot ar
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU. Sākot no 3 (trešās) izmaiņu pieteikšanas
reizes, KLIENTS SA konteineru skaita, tilpuma maiņas. Citu izmaiņu gadījumā
samaksā faktiskos transporta izdevumus saskaņā ar Cenrādi. KLIENTA
kontaktinformācija var tikt mainīta Līguma darbības laikā neierobežotu reižu
skaitu, par to rakstveidā savlaicīgi paziņojot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM.
2.11. Ja KLIENTAM atbilstoši grafikam SA tiek izvesti biežāk kā Pašvaldības
saistošajos noteikumos, tad KLIENTAM, 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstveidā
informējot, ir tiesības bez papildu samaksas atteikties no vienas izvešanas reizes
viena kalendārā gada laikā.
2.12. Gadījumā, ja KLIENTAM nepieciešama SA papildu apjoma izvešana
ārpus paredzētā grafika (apgrūtināta izvešana laika apstākļu dēļ, nav iespējas
vēlamajā laikā mainīt konteinera tilpumu vai izvešanas biežumu u.c.), tā
izvešanai KLIENTAM ir iespēja iegādāties SAM vai arī atsevišķi pasūtīt SA
konteinera papildu izvešanas reizi, vienojoties ar PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJU par iespējamo izvešanas laiku un apmaksājot faktiskos izdevumus
saskaņā ar Cenrādi.
2.13. Ja atkritumu izvešana ar atkritumu konteineriem ir būtiski apgrūtināta,
Apsaimniekotājs ar pašvaldību saskaņotās vietās nodrošina pakalpojuma
sniegšanu ar SAM. SAM aizliegts ievietot atkritumus, kuru svars pārsniedz 15
kg.
3. APSAIMNIEKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
3.1.APSAIMNIEKOTĀJAM ir pienākums sniegt Pakalpojumu grafikā
paredzētā izvešanas dienā.
3.2.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības neveikt Pakalpojumu
saskaņotajā laikā un veidā, ja pastāv traucējumi no KLIENTA puses (nav pieejas
SA konteineram, SA konteinerā ir ievietoti cita veida atkritumi u.c.). Šajā
gadījumā SA netiek savākti, bet KLIENTS samaksā PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJAM transporta izdevumus saskaņā ar Cenrādi.
3.3.Ja PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS tehnisku iemeslu dēļ (piemēram,
neparedzēts mašīnas bojājums, avārija) nespēj nodrošināt minēto Pakalpojumu
norādītajā datumā, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS par to informē Klientu un šo
Pakalpojumu nodrošina līdz nākamās dienas plkst.12.00 pēc paziņojuma
nosūtīšanas. Šajā gadījumā SA papildapjoms, kas atrodas virs SA konteinera
malas, tiek savākts par noteikto maksu bez tilpuma koeficienta piemērošanas, ja
papildu apjoms radies šajā punktā minēto apstākļu rezultātā.
3.4.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nav atbildīgs par SA konteinera iztukšošanu
pilnībā, ja SA konteinerā iesaluši atkritumi tā, ka SA konteineru nav iespējams
iztukšot, to nesabojājot.
3.5. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apņemas:
3.5.1. saudzīgi izturēties pret KLIENTA objektiem (zaļo zonu, apstādījumiem,
sētām un iežogojumiem u.c.), zaudējumu nodarīšanas gadījumā tos novēršot vai
atlīdzinot;
3.5.2. savlaicīgi un par saviem līdzekļiem veikt SA konteineru nomaiņu un/vai
remontu, ja bojājumi radušies PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA vainas dēļ, trešo
personu vainas dēļ (ja tas fiksēts kompetentas iestādes dokumentā) vai SA
konteineru dabiska nolietojuma dēļ;
3.5.3.Pēc SA konteineru iztukšošanas PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS sakops
atkritumu savākšanas vietu, ja konteinera tukšošanas laikā ir radies
piegružojums. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS nav atbildīgs par pārbirumu
savākšanu, kas rodas, iztukšojot pārpildītu SA konteineru (konteinera vāks nav
pilnībā aizvērts) vai SA novietoti blakus konteineram. PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJS ir atbildīgs par pārbirumu savākšanu, ja SA konteiners nav

iztukšots noteiktajā dienā saskaņā ar Līguma 3.3.punktu vai pēc izvešanas
dienas maiņas saskaņā ar Līguma 3.6.punktu.
3.6.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības mainīt SA konteineru
izvešanas dienu, par to šajā Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojot KLIENTAM
vismaz 2 (divas) nedēļu iepriekš.
3.7.Ja KLIENTS vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus neveic Līgumā noteiktos
maksājumus, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības pārtraukt SA
izvešanu (tajā skaitā – aizvedot SA konteineru), neizbeidzot Līgumu. Visus
izdevumus saistībā ar SA izvešanas atjaunošanu šajā gadījumā apmaksā
KLIENTS. Pakalpojuma atjaunošanas maksa tiek noteikta saskaņā ar Cenrādi.
Pakalpojumu sniegšanas darbības atjaunošanas gadījumā KLIENTS samaksā
faktiskos konteineru piegādes izdevumus saskaņā ar Cenrādi.
3.8.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības bez saskaņošanas ar
KLIENTU tiesību aktos noteiktos gadījumos un kārtībā sniegt pieprasīto
informāciju valsts un pašvaldības institūcijām.
3.9.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir pienākums informēt KLIENTU par
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanā, kā arī sniegt aktuālo informāciju par
atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru (atkritumu šķirošanas laukumiem un
dalītās atkritumu savākšanas punktiem), kas tam ir pieejama.
4. NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS izraksta un nosūta KLIENTAM rēķinu par
plānoto Pakalpojuma apjomu kalendāram gadam, kuru KLIENTAM ir tiesības
apmaksāt visu uzreiz vai pa daļām, veicot maksājumu katru mēnesi atsevišķi
līdz katra mēneša 20.datumam par iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu.
4.2. Ikmēneša rēķinu par faktisko apjomu, papildus maksājumiem saistībā ar
tilpuma koeficientu piemērošanu, papildus SA apjomu, grafika izmaiņām,
transporta vai administratīvo izmaksu samaksu, papildu izvešanas reizēm,
saistībā ar SA maksas izmaiņām vai saņemtajiem papildu pakalpojumiem
kārtējā mēnesī, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS izraksta un nosūta
KLIENTAM, kuru KLIENTS apmaksā ne vēlāk kā 20 (divdesmit) kalendāro
dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.
4.3.Rēķini KLIENTAM tiek nosūtīti uz līgumā norādīto e-pastu vai pasta adresi.
Rēķini ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
4.4. Par maksājumu kavējumiem KLIENTS maksā nokavējuma procentus 0,5%
(nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru
nokavēto maksājuma dienu.
4.5.Ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību mainās SA
apsaimniekošanas maksa, PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM ir tiesības
vienpusēji bez atsevišķas vienošanās parakstīšanas izdarīt attiecīgus grozījumus
Pakalpojumu apmaksas izcenojumos un tie stājas spēkā normatīvajos aktos vai
Pašvaldības lēmumā noteiktajā dienā.
4.6. Apsaimniekotājam ir tiesības uzskatīt dalīti vāktos (šķirotus) atkritumus par
nešķirotiem sadzīves atkritumiem gadījumā, ja dalīti savāktiem atkritumiem ir
cita atkritumu veida piejaukums 20% un vairāk no kopējā konteinerī esošā
sastāva un šādā gadījumā KLIENTS par šāda veida atkritumiem maksā spēkā
esošo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu un norēķinās saskaņā ar
Līguma noteikumiem.
5. PRETENZIJAS UN ATBILDĪBA
5.1.Pretenzijas par Pakalpojumiem var iesniegt PAKALPOJUMU
SNIEDZĒJAM pa Līgumā norādītajiem saziņas līdzekļiem vai uz Līgumā
norādīto pasta adresi.
5.2.Ja KLIENTS nepilda vai nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās
maksājumu saistības, KLIENTS piekrīt, ka PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS ir
tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, sākot no
noteiktā samaksas termiņa trīsdesmitās kavējuma dienas, iepriekš par to
rakstveidā (t.sk. pa e-pastu), informējot KLIENTU, t.sk. nododot tiesības uz
KLIENTA personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās parādu
piedzinēju datu bāzēs. Ja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir uzdevis trešajām personām veikt parāda
atgūšanas darbības attiecībā pret KLIENTU, KLIENTAM papildus parāda
apmaksai ir pienākumus apmaksāt piedziņas izmaksas. Puses vienojas, ka
minētos piedziņas izdevumus tieši no KLIENTA ir tiesīgas iekasēt un piedzīt
atbilstīgās parādu piedziņas iestādes saskaņā ar savu cenrādi.
5.3. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS apstrādā no KLIENTA saņemtos personas
datus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (t.sk. Vispārīgās datu
aizsardzības regulu Nr.2016/679), atbilstoši paredzētajam datu apstrādes
mērķim - nodrošināt normatīvajos aktos Pusēm noteikto pienākumu un Līguma
izpildi.
6. CITI NOTEIKUMI
6.1. PUSES tiek atbrīvotas no daļējas vai pilnīgas saistību izpildes, ja šī
neizpilde radās nepārvaramu ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus
PUSES nevarēja paredzēt vai novērst. Puses informē viena otru par
nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos bez liekas vilcināšanās. Šādā gadījumā
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS informē KLIENTU par nepārvaramas varas
apstākļu iestāšanos un iespējami tuvāko Pakalpojuma sniegšanas laiku Līgumā
noteiktajā kārtībā.
6.2. KLIENTAM ir pienākums uz lietošanā nodotā konteinera uzlīmēt izsniegto
speciālo uzlīmi, un visā Līguma darbības laikā nodrošināt, ka uz konteinera ir
uzlīme. Pretējā gadījumā PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs neiztukšot
SA konteineru

