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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1. Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā rakstiskā izsolē tiks izsolītas tiesības uz atkritumu 
– visu dalīti savākto atkritumu, kuru veidi norādīti šo noteikumu 1.pielikumā, iegādi no 
cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavā 
Dzelzceļa ielā 5, Valmierā. 

2. Izsolītājs – SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, adrese: Rīgas iela 32, 
Valmiera, LV-4201, tālrunis: +371 64 281  250, e-pasts: zaao@zaao.lv, AS Swedbank, 
HABALV22, konts LV41HABA0001408040040. 

3. Pretendents – komercsabiedrība, kas samaksājusi izsoles nodrošinājumu, reģistrācijas 
maksu un kas ir iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē. 

4. Izsolītāja kontaktpersona – šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma, 
tālr. 29485899, e-pasts: ginta.gailuma@zaao.lv. 

5. Izsoles noteikumu saņemšana – ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt bez 
maksas, kā arī saņemt papildus informāciju SIA „ZAAO”, Rīgas ielā 32, Valmierā, 3.stāvā, 
303.kabinetā no plkst.8.00 līdz 16.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 64281250, kā arī 
SIA “ZAAO” mājaslapā www.zaao.lv sadaļā “Izsoles”. 

6. Izsoles norisi nodrošina SIA „ZAAO” izsoles komisija (turpmāk – Komisija). Komisijā ir 
seši locekļi. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, kuru ievēl no komisijas locekļu vidus. 

7. Izsole notiek valsts valodā. 

2. IZSOLES PRIEKŠMETS 

2.1. Izsoles priekšmets ir atkritumu – visu dalīti savākto atkritumu, kuru veidi norādīti šo 
noteikumu 1.pielikumā, (turpmāk arī – Atkritumi) iegāde no cieto sadzīves atkritumu 
poligona “Daibe” un no šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, 
Valmierā pēc attiecīga pirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā sākot ar 2018.gada 
1.novembri. Visi Atkritumi tiek pārdoti kā lietu kopība, proti, Atkritumi pārdošanas 
procesā netiek dalīti atsevišķi pa to veidiem, kā arī tie netiek pārdoti pa daļām. Faktiskā 
Atkritumu realizācija – nodošana un pārdošana pircējam – notiks pa daļām. 

2.2. Izsoles rezultātā tiks noslēgts pirkuma līgums (turpmāk – Pirkuma līgums), kura darbības 
termiņš ir 5 (pieci) gadi (noteikumu 4.pielikums).  

2.3. Atkritumu atrašanās vieta – cieto sadzīves atkritumu poligons Daibe, Stalbes pagasts, 
Pārgaujas novads, LV-4151 un šķiroto atkritumu savākšanas noliktava Dzelzceļa ielā 5, 
Valmierā. 

2.4. Prognozētais Atkritumu daudzums Pirkuma līguma darbības periodā ir norādīts šo 
noteikumu 1.pielikumā. Piesakoties dalībai izsolei, pretendents apliecina, ka apzinās, ka 
Atkritumu apjoms Pirkuma līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas var 
būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles norises 
dienai, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Pirkuma līguma darbības laikā. 

3. IZSOLES NOTEIKUMI 
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3.1. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – lielākā piedāvātā pirkuma cena par Atkritumiem 
kā lietu kopību, kas ietver atlīdzību par Atkritumiem, kā arī visas iespējamās piemaksas, 
tajā skaitā maksu par Atkritumu nodošanu pārstrādei konkrētam ražotāju atbildības 
sistēmas apsaimniekotājam. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, norāda piedāvāto cenu 
(EUR/1  tonna) par Atkritumiem kā lietu kopību (visiem šo noteikumu 1.pielikumā 
norādītajiem atkritumu veidiem), vienlaikus informatīvi norādot piedāvāto cenu (EUR/
1  tonna) par katru atkritumu veidu atsevišķi atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā 
pievienotajai piedāvājuma iesniegšanas formai. Nosolītā cena tiek aplikta ar pievienotās 
vērtības nodokli (PVN) normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 

3.2. Prasības pretendentam: 

3.2.1.Par pretendentu var būt jebkura komercsabiedrība, kurai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt darbības ar atkritumiem; 

3.2.2.Pretendentam nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par 
maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; 

3.2.3.Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā 
adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
maksājumu parādi; 

3.2.4.Pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā pretendenta īpašumā būs 10  000 (desmit 
tūkstoši) atkritumu konteineri (240 l), kurus pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 
Pirkuma līguma noslēgšanas dienas nodos bezatlīdzības lietošanā izsolītājam. 
Atkritumu konteineriem ir jāatbilst noteikumu 6.pielikumā norādītajām prasībām. 

3.3. Izsoles nodrošinājums: 

3.3.1.pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, iemaksā noteikumu 1.2.punktā norādītājā 
izsolītāja bankas kontā nodrošinājumu EUR 1000 (viens tūkstotis euro). 
Nodrošinājums pretendentam ir jāiemaksā izsolītāja bankas kontā termiņā, lai līdz 
izsoles dienai nodrošinājuma summa jau būtu ieskaitīta izsolītāja bankas kontā; 

3.3.2.Pretendentam, kurš nav ieguvis līguma slēgšanas tiesības, vai personai, kas nav 
iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē, nodrošinājumu atmaksā 3 (trīs) darba dienu 
laikā pēc tam, kad ar izsoles uzvarētāju ir parakstīts Pirkuma līgums; 

3.3.3.Izsoles uzvarētāja iemaksātais nodrošinājums tiks dzēsts, veicot ieskaitu pirmās 
Atkritumu iegādes ietvaros. 

3.4. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, iemaksā noteikumu 1.2.punktā norādītājā 
izsolītāja bankas kontā reģistrācijas maksu EUR 100 (viens simts euro). Reģistrācijas maksa 
jāiemaksā izsolītāja bankas kontā termiņā, lai līdz izsoles dienai maksājuma summa jau 
būtu ieskaitīta izsolītāja bankas kontā. Izsoles reģistrācijas maksu pretendentiem 
neatmaksā. 

3.5. Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, jāiesniedz šādi dokumenti: 

3.5.1.Pieteikums (noteikumu 2.pielikums), kurā pretendents: 

3.5.1.1. Norāda nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē; 

3.5.1.2. Izsaka vēlmi piedalīties izsolē; 

3.5.1.3. Apstiprina, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un tiem piekrīt; 

3.5.1.4. Apliecina, ka gada laikā līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanas dienai 
pretendenta darbībā no Valsts vides dienesta vai no citu kompetentu iestāžu 



puses nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai darbības nepilnības 
attiecībā uz vides prasību ievērošanu; tam nav ierosināts maksātnespējas 
process, tas nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas 
stadijā; pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
juridiskā adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi; 

3.5.1.5. Apstiprina, ka ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka 
Atkritumu apjoms Pirkuma līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms 
un ka tas var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti 
periodā līdz izsoles norisei, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Pirkuma 
līguma darbības laikā, un ka apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas 
pret izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 

3.5.1.6. Apliecina, ka Pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā pretendenta īpašumā 
būs 10 000 (desmit tūkstoši) atkritumu konteineri (240 l), kurus pretendents 
3(trīs) mēnešu laikā pēc Pirkuma līguma noslēgšanas dienas nodos 
bezatlīdzības lietošanā izsolītājam saskaņā ar Pirkuma līguma noteikumiem. 
Atkritumu konteineriem ir jāatbilst noteikumu 6.pielikumā norādītajām 
prasībām; 

3.5.2. Piedāvājums atbilstoši noteikumu 3.pielikumā pievienotajai piedāvājuma 
iesniegšanas formai, kurā norāda piedāvāto pirkuma cenu par Atkritumiem, kas 
ietver atlīdzību par Atkritumiem, kā arī visas iespējamās piemaksas, tajā skaitā 
maksu par Atkritumu nodošanu pārstrādei konkrētam ražotāju atbildības sistēmas 
apsaimniekotājam. Piedāvājumam pretendents pievieno informāciju pat Eiropas 
Savienības šķiroto atkritumu tirgus cenu datu bāzē noteikto atkritumu vērtību uz 
piedāvājuma iesniegšanas dienu; 

3.5.3.Dokumentus, kas apliecina pieteikuma parakstītāja kompetences apjomu vai 
pilnvarojumu, ziņas par pretendenta pilnvarnieku, ja tāds iecelts, un pilnvaru, kas 
apliecina pilnvarnieka tiesības pārstāvēt pretendentu, kā arī pierādījumus 
pretendenta atbilstībai noteikumu 3.2.1.punkta prasībām; 

3.5.4.Pierādījumus par izsoles nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu. 

3.6. Noteikumu 3.5.punktā norādītie dokumenti iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi 
“Pieteikums dalībai izsolē par tiesībām iegādāties dalīti savāktos atkritumus no cieto 
sadzīves atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas 
Dzelzceļa ielā 5, Valmierā”.  

3.7. Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

3.8. Piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2018.gada 24.oktobrim plkst. 10.00; 

3.8.1. Nosūtot pa pastu izsolītājam; 

3.8.2. Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus uz elektroniskā pasta adresi: 
zaao@zaao.lv; 

3.8.3. Nododot tieši izsolītājam līdz noteikumu 3.8.punktā noteiktajam laikam. 



3.9. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās 
aploksnēs līdz izsolei. Noteikumu 3.8.2.punktā noteiktajā kārtībā iesniegtie dokumenti 
netiek atvērti līdz izsolei. 

4. IZSOLES NORISE 

4.1. Komisija pieteikumus atver slēgtā sēdē 2018.gada 24.oktobrī plkst.10.00 SIA „ZAAO”, 
Rīgas ielā 32, Valmierā, 3.stāvā. 

4.2. Komisija, sākoties pieteikumu atvēršanas sēdei, paziņo, ka sākusies izsole un pieteikumu 
pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegti, 
ne arī pa pastu atsūtīti pieteikumi. 

4.3. Pieteikumus atver secībā, kādā tie reģistrēti pieteikumu reģistrā. 

4.4. Visi Komisijas locekļi, kuri piedalās izsolē, parakstās uz pieteikuma. Izsoles gaita tiek 
protokolēta izsoles aktā.  

4.5. Ja pieteikumā nav iekļauta šo noteikumu 3.5.1.punktā minētā informācija, pieteikumam 
nav pievienoti 3.5.2.-3.5.4.punktā minētie dokumenti, no kuriem izriet pretendentu 
atbilstība izvirzītajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu par pretendenta izslēgšanu no 
dalības izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.6. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību noteikumiem, Komisija 
pēc pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti izsoles rezultāti. Ja 
papildu izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas Komisija paziņo, 
ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko Atkritumu cenu un pretendentu, kas to 
nosolījis. Izsoles rezultātu paziņošanu protokolē. 

4.7. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu 
augstāko Atkritumu cenu, izsole tiek turpināta mutvārdos, pieņemot piedāvājumus no 
pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu. Par mutvārdu izsoles norises 
faktu un laiku Komisija informē pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, 
nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi, bet gadījumā, ja tāda nav norādīta, uz 
pasta adresi, kas norādīta pieteikumā. 

4.8. Ja neviens no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, mutvārdu izsoles 
ietvaros nepiesaka jaunu piedāvājumu par augstāku maksu saskaņā ar šo noteikumu 
4.7.punktu, Komisija pieteikumu iesniegšanas secībā piedāvā minētajiem pretendentiem 
slēgt Pirkuma līgumu atbilstoši to nosolītajai Atkritumu cenai. 

4.9. Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja neviens no pretendentiem nav piedāvājis augstāku 
vidējo cenu par EUR 110 (viens simts desmit euro) par 1 (vienu) tonnu Atkritumu. 

5. IZSOLES AKTA APSTIPRINĀŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē izsoles rezultātus un pieņem lēmumu par izsoles 
akta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. 



5.2. Izsoles aktā norāda: 

5.2.1. Izsoles dienu un vietu; 

5.2.2. Ziņas par izsolītāju; 

5.2.3. Ziņas par izsoles priekšmetu; 

5.2.4. Ziņas par pretendentiem un to pārstāvjiem; 

5.2.5. Izsolē solītās cenas un solītāja nosaukumu; 

5.2.6.  Augstāko nosolīto cenu, nosolītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. 

5.3. Komisija (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles akta apstiprināšanas vai neapstiprināšanas 
nosūta izsoles uzvarētājam paziņojumu par izsoles akta apstiprināšanu vai par tā 
neapstiprināšanu uz e-pasta adresi, bet gadījumā, ja tāda nav norādīta, uz pasta adresi, kas 
norādīta pieteikumā. 

5.4. Izsoles uzvarētājam ir pienākums septiņu darba dienu laikā pēc noteikumu 5.3.punktā 
minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas parakstīt Pirkuma līgumu (4.pielikums). Ja izsoles 
uzvarētājs paziņojumā norādītajā termiņā neierodas parakstīt Pirkuma līgumu, tiek 
uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt Pirkuma līgumu un tam netiek atgriezts 
iemaksātais izsoles nodrošinājums.  

5.5. Ja izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Pirkuma līgumu, izsolītājam ir tiesības piedāvāt slēgt 
Pirkuma līgumu nākamajam pretendentam, kas piedāvājis iepriekšējo augstāko Atkritumu 
cenu. 

5.6. Pretendentam, kam nākamajam piedāvāts slēgt Pirkuma līgumu, ne vēlāk kā 2 (divu) 
nedēļu laikā ir pienākums paziņot izsolītājam par piekrišanu vai atteikšanos slēgt Pirkuma 
līgumu. 

5.7. Ja arī pēdējais pārsolītais solītājs neparaksta Pirkuma līgumu noteikumu 5.6.punktā 
noteiktajā termiņā, tam netiek atgriezts iemaksātais nodrošinājums, kā arī izsole tiek 
pasludināta par nenotikušu. 

5.8. Izsoles uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pirkuma līguma noslēgšanas jāiesniedz 
izsolītājam Pirkuma līguma (saistību) nodrošinājumu – apdrošinātāja izsniegtu galvojuma 
apdrošināšanas polisi vai bankas izsniegtu pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli – par 
summu, kas atbilst 5 % (pieciem procentiem) no izsoles uzvarētāja piedāvājumā noteiktās 
Atkritumu cenas pirmajā Pirkuma līguma darbības gadā (nodrošinājuma paraugs 
pievienots 5.pielikumā). 

5.9. Pirkuma līguma noslēgšana ir izsolītāja tiesība, nevis pienākums, tas jebkurā brīdī var 
atteikties no Pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī pēc saviem ieskatiem pārtraukt vai 
izbeigt izsoli. 

Pielikumā: 

1. Dalīti savākto atkritumu veidi un raksturojums; 



2. Pieteikums dalībai izsolē; 

3. Piedāvājuma forma; 

4. Pirkuma līguma projekts; 

5. Pirkuma līguma (saistību) nodrošinājuma paraugs; 

6. Tehniskā specifikācija atkritumu konteineriem. 





Pielikums Nr.1 
Dalīti savākto atkritumu veidi un raksturojums 

SIA “ZAAO” garantē, ka iepakojuma atkritumi nesatur bīstamu un sprādzienbīstamu atkritumu 
piejaukumus 

Materiāla 
nosaukum
s

Atkritum
u klase

Daudzu
m s ( t ) 
v i d ē j i 
gadā

Daudzu
m s ( t ) 
v i d ē j i 
mēnesī1

Materiāla apraksts Kvalitāte Maksim
ā l i 
pieļauja
m a i s 
piemaisī

Makulatūr
a

200101 900 75 Ķīpots, uzglabāts no 
nokrišņiem pasargātā 
teritorijā

Jaukta, apdrukāta, 
a p r a k s t ī t a 
makulatūra

0.5% no 
svara

Kartons 150101 1300 108 Ķīpots, uzglabāts no 
nokrišņiem pasargātā 
teritorijā

Šķ i ro t s a t s e v išķ i 
kartona iepakojums 
a r l īm l e n tām u n 
a p d r u k u u n 
d z ē r i e n u p a k u 

0.5% no 
svara

P o l i m ē r i 
( L D P E , 
H D P E , 

1 5 0 1 0 2 , 
200139

1060 88 Ķīpots Šķirots pa materiālu 
veidiem, pa krāsām

1 % n o 
svara

P o l i m ē r i 
(PET)

150102 144 12 Ķīpots Šķirots pa krāsām 0.5% no 
svara

Stikls 150107,  
200102

1440 
200

137 Iekraujams K rā s a i n a s s t i k l a 
lauskas ar etiķešu, 
metā la gredzenu, 
k o r ķ u 

1 % n o 
svara

Metāls 150104,  
200140

12 
121

11 Ķīpots, 
iekraujams

Šķirots pa materiālu 
v e i d i e m ( A L 
d z ē r i e n u 
iepakojums, alvots 

1 % n o 
svara

Riepas 160103 150 12.5 Berams Nesmalcinātas, bez 
diskiem visa veida 
riepas

-

Elektriskie, 
elektronisk
ie iekārtu 
atkritumi

2 0 0 1 3 5 * , 
2 0 0 1 3 6 , 
200123*

275 23 Iekraujams, uzglabāts 
n o n o k r i š ņ i e m 
pasargātā teritorijā

Neizkomplektē ts , 
šķirots pa atkritumu 
klašu veidiem

1 % n o 
svara

Baterijas 2 0 0 1 3 3 * , 
200134

3.5 Konteineros, uzglabāts 
n o n o k r i š ņ i e m 
pasargātā teritorijā

Bez piemaisījumiem -

Luminisce
n t ā s 
spuldzes

200121* 7 Iekraujams, uzglabāts 
n o n o k r i š ņ i e m 
pasargātā teritorijā

Mehāniski nebojātas 
v i s a v e i d a 
d z ī v s u d r a b u 
saturošas spuldzes. 

-

Eļļas filtri 160104* 1 Konteineros, uzglabāts 
n o n o k r i š ņ i e m 
pasargātā teritorijā

Klienta atnestā tarā 
ievietoti konteinerā

0.5% no 
svara

Tehniskās 
eļļas

130205* 2 Konteineros, uzglabāts 
n o n o k r i š ņ i e m 
pasargātā teritorijā

Bez piemaisījumiem -





Pielikums Nr.2 
Pieteikums dalībai izsolē 

PIETEIKUMS PAR DALĪBU IZSOLĒ 
par tiesībām iegādāties dalīti savāktos atkritumus no cieto sadzīves atkritumu poligona 

“Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, Valmierā 

__________________ 
vieta, datums 

PRETENDENTS _____________________________________ (nosaukums), reģ . nr. 
_________________, juridiskā adrese: _______________________________, biroja 
a d r e s e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , e - p a s t a a d r e s e s a z i ņ a i : 
_____________________________, _______________________________________ (informācija par 
norēķinu kontu: banka, SWIFT, konta Nr.), kuru pārstāv _______________________ (pārstāvja amats, vārds 
un uzvārds) 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 

1. Piesakās dalībai izsolē par tiesībām iegādāties dalīti savāktos atkritumus no cieto sadzīves 
atkritumu poligona “Daibe” un šķiroto atkritumu savākšanas noliktavas Dzelzceļa ielā 5, 
Valmierā; 

2. Apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrīt tiem; 
3. Apliecina, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas, tajā skaitā, ka gada laikā līdz 

pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanas dienai pretendenta darbībā no Valsts vides dienesta 
vai no citu kompetentu iestāžu puses nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai darbības 
nepilnības attiecībā uz vides prasību ievērošanu; tam nav ierosināts maksātnespējas process, 
tas nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; pretendentam 
Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, nav nodokļu parādi, 
tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi; 

4. Apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka dalīti 
savākto atkritumu apjoms pirkuma līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas 
var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles norisei, 
kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti pirkuma līguma darbības laikā, un ka apņemas 
turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas pret izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 

5. Apliecina, ka pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā pretendenta īpašumā būs 10  000 
(desmit tūkstoši) atkritumu konteineri (240 l), kurus pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 
pirkuma līguma noslēgšanas dienas nodos bezatlīdzības lietošanā izsolītājam saskaņā ar 
pirkuma līguma noteikumiem. Pretendents apliecina, ka atkritumu konteineri atbildīs 
izsoles noteikumu 6.pielikumā norādītajām prasībām; 

6. Apliecina, ka gadījumā, ja izsoles komisija atzīs pretendentu par izsoles uzvarētāju, tas 
noslēgs ar izsolītāju līgumu atbilstoši pirkuma līguma projektam (izsoles noteikumu 
4.pielikums). 

_____________________________________ 
Pretendenta pārstāvja paraksts un tā atšifrējums 



Pielikums Nr.3 
Piedāvājuma forma 

Materiāla nosaukums 
(Atkritumu klase)

Daudzums (t) vidēji 
gadā

Atkritumu pirkuma 
maksa (EUR/tonna)

Atkritumu pirkuma 
maksa3 kopā gadā  

(EUR)

Makulatūra (200101) 900

Kartons (150101) 1300

Polimēri (LDPE, HDPE, 
PEHD) (150102, 200139) 

1060

Polimēri (PET) (150102) 144

Stikls (150107,  
200102) 

1440 
200

Metāls (150104, 
              200140)

12 
121

Riepas (160103) 150

E l e k t r i s k i e , 
elektroniskie iekārtu 
a tkr i tumi (200135* , 
200136, 200123*) 

275

B a t e r i j a s ( 2 0 0 1 3 3 * , 
200134) 

3.5

Luminiscentās spuldzes 
(200121*) 

7

Eļļas filtri (160104*) 1

T e h n i s k ā s e ļ ļ a s 
(130205*) 

2

VIDĒJI (par 1 tonnu atkritumu):

KOPĀ (gadā):



SIA “ZAAO” garantē, ka iepakojuma atkritumi nesatur bīstamu un sprādzienbīstamu atkritumu 
piejaukumus 



Pielikums Nr.4 
Pirkuma līguma projekts 

LĪGUMS PAR DALĪTI SAVĀKTO ATKRITUMU IEGĀDI 

Valmierā  2018.gada ____._______________  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZAAO”, reģistrācijas Nr.44103015509, adrese: Rīgas iela 32, 
Valmiera, LV-4201 (turpmāk – Pārdevējs), tās valdes priekšsēdētāja Aivara Sirmā personā, kurš 
darbojas uz statūtu pamata, no vienas puses,  
un  
[Nosaukums], reģ.  Nr.[..], adrese: [..] tās [amats, vārds, uzvārds] personā, kurš darbojas uz 
[pārstāvības pamats] pamata, turpmāk – Pircējs, no otras puses, abi kopā – Puses, 

pamatojoties uz Pārdevēja 2018.gada ___.____________ organizētās izsoles, kurā tika izsolītas tiesības 
uz visu dalīti savākto atkritumu iegādi no cieto sadzīves atkritumu poligona “Daibe” ” un šķiroto 
atkritumu savākšanas noliktavā Dzelzceļa ielā 5, Valmierā, rezultātiem (2018.gada ___.__________ 
protokols Nr.___), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pārdevējs pārdod, un Pircējs pērk atkritumus – visus dalīti savāktos atkritumus, kuru veidi 
norādīti Līguma 1.pielikumā, (turpmāk – Atkritumi) no cieto sadzīves atkritumu poligona 
“Daibe”, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā (turpmāk – Poligons) un šķiroto atkritumu 
savākšanas noliktavā Dzelzceļa ielā 5, Valmierā (turpmāk – Noliktava; Poligons un Noliktava 
turpmāk kopā vai atsevišķi – Vietas/Vieta).  

1.2. Pircējs apņemas 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas piegādāt Pārdevējam uz 
Mūrmuižas ielu 15, Valmieru 10 000 (desmit tūkstoši) atkritumu konteinerus (240 l), kas atbilst 
Līguma 2.pielikumā norādītajām prasībām un ko Pircējs nodod Pārdevējam bezatlīdzības 
lietošanā.  

1.3. Visi Atkritumi tiek pārdoti kā lietu kopība – Atkritumi pārdošanas procesā netiek dalīti atsevišķi 
pa to veidiem, kā arī tie netiek pārdoti pa daļām. Puses vienojas, ka faktiskā Atkritumu 
realizācija – nodošana un pārdošana Pircējam – notiks pa daļām. Pircējam ir pienākums 
iegādāties Atkritumus saskaņā ar Pārdevēja paziņojumiem par Atkritumu gatavību saņemšanai, 
Pircējs nav tiesīgs atteikties no Atkritumu (to daļas vai kādas attiecīgas kravas) iegādes. Ja 
Atkritumu apjoms viena kalendārā gada periodā mainās vairāk kā par 20% (divdesmit 
procentiem) attiecībā pret attiecīgajā gadā prognozētajiem Atkritumu apjomiem, Puses par 
attiecīgā apjoma iegādes noteikumiem vienojas atsevišķi. 

1.4. Pārdevējs apņemas Līguma darbības laikā neveikt darījumus, kas saistīti ar Atkritumu 
atsavināšanu trešajām personām. Pārdevējs tiek atbrīvots no šajā punktā noteiktā pienākuma, ja 
tas ir izmantojis Līguma 2.4. vai 3.4.punktā noteiktās tiesības un apturējis Atkritumu pārdošanu 
Pircējam. 

2. PIRKUMA MAKSAS APMĒRS, SAMAKSAS UN PĀRSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Atkritumi tiek pārdoti Pircējam par maksu, kas attiecībā uz katra atsevišķa Atkritumu veidu ir 
fiksēta Līguma 1.pielikumā, ņemot vērā faktisko Atkritumu svaru, kas tiek fiksēts. Līguma 
1.pielikumā fiksētā pirkuma maksa ietver atlīdzību par Atkritumiem, kā arī visas iespējamās 
piemaksas, tajā skaitā maksu par Atkritumu nodošanu pārstrādei konkrētam ražotāju atbildības 
sistēmas apsaimniekotājam. Pirkuma maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. 



2.2. Pircējam ir pienākums norēķināties par faktiski saņemtajiem Atkritumiem 14 (četrpadsmit) 
dienu laikā no Līguma 3.6.punktā minētās pavadzīmes izrakstīšanas dienas. 

2.3. Par Pirkuma maksas samaksas termiņa nokavējumu Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0,3% 
(nulle komats trīs procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes. 

2.4. Ja Pircējs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas pieļauj kāda no Līguma izrietoša maksājuma samaksas 
nokavējumu, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt turpmāku Atkritumu pārdošanu 
Pircējam, to atjaunojot tikai pēc tam, kad Pircējs ir samaksājis visus nokavētos maksājumus un 
līgumsodu pilnā apmērā. 

2.5. Puses vienojas, ka 1 (vienu) reizi gadā līdz 30. (trīsdesmitajam) maijam notiks Līguma 
1.pielikumā fiksētās Atkritumu cenas pārskatīšana, kā rezultātā Puses var vienoties par 
izmaiņām Atkritumu cenas apmērā. Vienlaikus ar Atkritumu cenas pārskatīšanu Puses pārskatīs 
plānoto Atkritumu daudzumu (svaru) nākamajam gadam. Puses vienojas, ka pirmā Atkritumu 
cenas un daudzuma (svara) pārskatīšana periodam no 2020.gada 1.jūnija notiks līdz 2020.gada 
30.maijam. 

2.6. Puses vienojas, ka katra Puse ir tiesīga pieprasīt Atkritumu cenas pārskatīšanu gadījumā, ja 
Eiropas Savienības šķiroto atkritumu tirgus cenu datu bāzē noteiktā atkritumu vērtība attiecībā 
uz ar Līgumu noteikto spēkā esošo Atkritumu cenu pieaug vairāk kā par 10% (desmit 
procentiem) vai samazinās vairāk kā par 20% (divdesmit procentiem). 

3. ATKRITUMU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI, ĪPAŠUMA TIESĪBU 
PĀREJA 

3.1. Puses vienojas, ka par Atkritumu gatavību saņemšanai Pārdevējs informē Pircēju vismaz 3 (trīs) 
darba dienas iepriekš, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. 

3.2. Puses vienojas, ka Pircējs pieņem Atkritumus Vietās Pušu iepriekš saskaņotā laikā, bet ne vēlāk 
kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma 3.1.punktā minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas.  

3.3. Par Līguma 3.2.punktā noteiktā Atkritumu pieņemšanas dienas termiņa nokavējumu, ja tas nav 
radies Pārdevēja vainas dēļ, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 300 (trīs simti euro) par 
katru nokavēto darba dienu. 

3.4. Ja Pircējs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas pieļauj Atkritumu pieņemšanas dienas termiņa 
nokavējumu, Pārdevējs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt turpmāku Atkritumu pārdošanu 
Pircējam un pārdot attiecīgos Atkritumus trešajai personai, to atjaunojot tikai pēc tam, kad 
Pircējs ir samaksājis līgumsodu par termiņa nokavējumu pilnā apmērā, kā arī atlīdzinājis 
Pārdevējam zaudējumus, kas radušies termiņa nokavējuma dēļ. 

3.5. Atkritumi tiek nodoti Pircējam Vietās atbilstoši Ex Works noteikumiem (Incoterms 2010) tiktāl, 
ciktāl Līgumā nav noteikts vai Puses nevienojas citādi. 

3.6. Pārdevējs apņemas pārdot, un Pircējs apņemas pirkt Atkritumus to faktiskajā apmērā, proti: 
3.6.1.  Atkritumus nododot Pircējam Poligonā, Pārdevējs Pircēja klātbūtnē veic Atkritumu 

svēršanu. Nodoto Atkritumu svaru Puses fiksē Pārdevēja sagatavotā “Darījuma izziņā” 
un pavadzīmē, ko paraksta Pušu pārstāvji. Puses vienojas, ka Pušu pārstāvji 
(darbinieki, pakalpojuma sniedzēji), kas faktiski veic Atkritumu pieņemšanu-nodošanu, 
ir pilnvaroti veikt attiecīgās darbības un parakstīt minētos dokumentus, to paraksti ir 
saistoši Pusēm; 

3.6.2. Atkritumus nododot Pircējam Noliktavā, Pārdevējs izraksta pieņemšanas – nodošanas 
aktu. Pircējs Atkritumus sver uz saviem svariem, elektroniski paziņojot fiksēto 
Atkritumu svaru. Pamatojoties uz Pircēja fiksēto Atkritumu svaru, Pārdevējs izraksta 
pavadzīmi. Pārdevējs ir tiesīgs 3 (trīs) dienu laikā no informācijas par fiksēto Atkritumu 
svaru saņemšanas brīža izteikt iebildumus par Pircēja norādīto Atkritumu svaru 

3.7. Pieņemot Atkritumus Poligonā, Pircējs apņemas pārbaudīt Atkritumu daudzumu (svaru) to 
pieņemšanas – iekraušanas – brīdī. Gadījumā, ja svari Atkritumu svēršanas brīdī nav bijuši 



verificēti un ja Pircējs konstatē Atkritumu neatbilstību daudzuma (svara) ziņā, tas par to 
Atkritumu iekraušanas brīdī paziņo Pārdevējam.  

3.8. Pircējs apņemas pārbaudīt Atkritumu kvalitāti 3 (trīs) darba dienu laikā no Atkritumu 
pieņemšanas brīža. Gadījumā, ja Pircējs konstatē Atkritumu neatbilstību specifikācijas un 
kvalitātes ziņā, tas par to paziņo Pārdevējam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu 
laikā no dienas, kad Pircējs ir uzzinājis par neatbilstību. Pircējs apņemas paziņot Pārdevējam par 
Atkritumu neatbilstību nosūtot rakstisku paziņojumu (pretenziju) uz Līgumā norādīto 
Pārdevēja e-pastu, norādot Atkritumu neatbilstības iemeslu, kā arī, ja iespējams, pievienojot 
pierādījumus, kas apliecina neatbilstību pamatotību.  

3.9. Pārdevējs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt Līguma 3.7. un 3.8.punktā noteiktajā 
kārtībā iesniegto/pausto pretenziju pamatotību, par pieņemto lēmumu paziņojot Pircējam 
nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Līgumā norādīto Pircēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja Pircēja 
izteiktās pretenzijas tiek atzītas par pamatotām, Puses apņemas rakstveidā vienoties par to 
novēršanas risinājumiem. 

3.10.Puses Atkritumu pārvadājumus reģistrē atbilstoši normatīvajos aktos, kas regulē atkritumu 
pārvadājumu uzskaites kārtību, noteiktajai kārtībai. 

4. PUŠU SAISTĪBAS 

4.1. Pircējam ir pienākums par saviem līdzekļiem un spēkiem nodrošināt Atkritumu savākšanu 
Vietās Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā, kā arī Atkritumu transportēšanu no Vietām. 
Atkritumu iekraušanu transportā nodrošina Pārdevējs. 

4.2. Pircējs apņemas Vietu teritorijā ievērot normatīvajos aktos noteiktās vides aizsardzības prasības, 
tai skaitā tās, ko paredz Pārdevējam izsniegtā atļauja A kategorijas piesārņojošo darbību 
veikšanai, Pārdevēja noteiktos Vietu iekšējās kārtības noteikumus, kā arī citas Pārdevēja 
prasības. 

4.3. Pircējs pats ir atbildīgs par Atkritumu realizāciju Latvijas vai ārvalstu tirgos un šajā sakarā 
apņemas veikt visas nepieciešamās darbības un formalitātes. Pēc Atkritumu nodošanas Pircējam 
Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības, kas saistīta ar Atkritumiem, to realizāciju vai 
jebkādām darbībām un procesiem, kas saistīti ar tiem. 

4.4. Pircējs apliecina, ka:  
1. Tas apzinās, ka Atkritumu apjoms Līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas 

var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz Līguma 
noslēgšanas dienai, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Līguma darbības laikā; 

2. Tas ir iepazinies ar Vietu iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot; 
3. Tam ir Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, kas paredz tiesības veikt 

darbības ar atkritumiem; 
4. Pret to nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par maksātnespējīgu un 

neatrodas likvidācijas stadijā; 
5. Tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, nav nodokļu 

parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi. 
2. Pircējs apzinās un ar savu darbību veicina Pārdevēja pieņemto Kvalitātes un Vides pārvaldības 

saistību izpildi, kā arī par šīm saistībām informē savus darbiniekus, kuri tiks norīkoti Līguma 
izpildei. Pircējs ir iepazinies ar Pārdevēja kvalitātes un vides politiku www.zaao.lv. 

2. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 

2.1. Pircējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pārdevējam Līguma 
(saistību) nodrošinājumu – apdrošinātāja izsniegtu galvojuma apdrošināšanas polisi vai bankas 
izsniegtu pirmā pieprasījuma garantijas vēstuli – par summu, kas atbilst 5 % (pieciem 
procentiem) no Līguma 1.pielikumā noteiktās Atkritumu cenas pirmajā Līguma darbības gadā. 



2.2. Pārdevējam ir tiesības prasīt Līguma (saistību) nodrošinājuma summas izmaksu par jebkuru 
Līguma pārkāpumu, kuru pieļauj Pircējs. 

2.3. Gadījumā, ja Pārdevējs ir izmantojis Līguma izpildes nodrošinājumu, Pircējam ir pienākums 14 
(četrpadsmit) dienu laikā no nodrošinājuma izmantošanas dienas atjaunot un iesniegt 
Pārdevējam Līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši Līguma 5.1.punkta noteikumiem. 

2.4. Ja Pircējs kavē Līguma 5.1. vai 5.3.punktā noteiktos termiņus Līguma izpildes nodrošinājuma 
iesniegšanai vai atjaunošanai, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu, kas atbilst 0,1 % (nulle 
komats viens procents) no Līguma 1.pielikumā noteiktās Atkritumu cenas pirmajā Līguma 
darbības gadā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 
1.pielikumā noteiktās Atkritumu cenas pirmajā Līguma darbības gadā. Līgumsoda samaksa 
neatbrīvo Pircēju no saistību izpildes. 

3. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 5 (piecus) gadus. Pusēm ir tiesības 
Līguma termiņu pagarināt, vienojoties par to vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma termiņa 
beigām. 

3.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
3.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pircēju vismaz 10 

(desmit) dienas iepriekš, ja: 
3.3.1. Pircējs ilgāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas kavē kāda no Līguma izrietoša maksājuma 

samaksu; 
3.3.2. Pircējs ilgāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas kavē Atkritumu pieņemšanas dienas termiņu; 
3.3.3. Pārdevējs ir pieprasījis Atkritumu cenas pārskatīšanu atbilstoši Līguma 2.5. vai 2.6.punkta 

noteikumiem, bet Pircējs ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas atsakās veikt Atkritumu cenas 
pārskatīšanu vai arī ignorē jaunnoteiktās Atkritumu cenas; 

3.3.4. Pircējs pārkāpj Līguma noteikumus un 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga brīdinājuma 
nosūtīšanas dienas nav minēto pārkāpumu novērsis. 

3.4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma par to iepriekš rakstveidā paziņojot Pircējam 
2 (divus) kalendāros mēnešus iepriekš. 

3.5.  Pircējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pārdevēju vismaz 10 
(desmit) dienas iepriekš, ja Pircējs ir pieprasījis Atkritumu cenas pārskatīšanu atbilstoši Līguma 
2.5. vai 2.6.punkta noteikumiem, bet Pārdevējs ilgāk kā 10 (desmit)  darba dienas atsakās veikt 
Atkritumu cenas pārskatīšanu vai arī ignorē jaunnoteiktās Atkritumu cenas.   

3.6. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanas iemesla, katrai Pusei ir pienākums 
izpildīt pret otru Pusi tās saistības, kas tai radušās līdz Līguma darbības termiņa izbeigšanas 
dienai. 

3.7. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanās iemesla, Pārdevējs bez atlīdzības 
iegūst savā īpašumā visus Līguma 1.2.punktā minētos Atkritumu konteinerus, izņemot 
gadījumu, ja Līgums tiek izbeigts Līguma darbības pirmajos 24 (divdesmit četros) mēnešos 
Līguma 6.5.punktā noteiktajā kārtībā sakarā ar to, ka Pārdevējs ir atteicies pārskatīt Atkritumu 
cenas atbilstoši Līguma 2.5.punktam – sākot ar Līguma darbības 25. (divdesmit piekto) mēnesi 
šajā punktā noteiktais izņēmuma gadījums zaudē spēku.  

4. CITI NOTEIKUMI 

4.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, 
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

4.2. Visi grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to sastādīšanas rakstveidā un pēc abpusējas 
parakstīšanas. 



4.3. Visā pārējā, kas nav atrunāts Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīviem aktiem.  

4.4. Neatkarīgi no tā, vai Pusēm noteiktie pienākumi Līgumā ir vai nav īpaši atrunāti, Puses 
sadarbosies labā ticībā un darīs visu praktiski iespējamo, lai vislabākā veidā sasniegtu Līguma 
mērķus. 

4.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai 
Pusei. 

4.6. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: Ginta Gailuma, tālrunis 29485899, e-pasts 
ginta.gailuma@zaao.lv. 

4.7. Kontaktpersona no Izpildītāja puses: _____________________________. 
4.8. Jebkādi paziņojumi saistībā ar Līgumu ir jāsniedz rakstveidā, attiecīgās Puses pienācīgi 

parakstīti un tie tiks uzskatīti par pienācīgi iesniegtiem, ja attiecīgais paziņojums Līgumā 
norādītajam adresātam būs nodots personīgi pret parakstu par saņemšanu vai nosūtīts ar 
ierakstītu vēstuli uz norādīto attiecīgās Puses pasta adresi vai faksu vai uz norādīto attiecīgās 
Puses e-pasta adresi. 
Noteiktajā kārtībā nosūtītie paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem:  
1. Ja nogādāti personīgi pret parakstu par saņemšanu – nodošanas dienā; 
2. Ja nosūtīti pa pastu ar ierakstītu vēstuli – 7 (septiņas) dienas pēc nodošanas pastā; 
3. Ja nosūtīti pa e-pastu – nosūtīšanas dienā, kuru apliecina attiecīga izdruka.  

7.7. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi: 
1. Atkritumu veidi, raksturojums un cena; 
2. Tehniskā specifikācija atkritumu konteineriem. 

9.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

  

Pārdevējs: 
SIA “ZAAO” 
Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201 
Reģ. Nr.44103015509 
Tel.64281250  
e-pasts: zaao@zaao.lv   
[Banka, kods, konts] 

__________________________________ 
Valdes priekšsēdētājs A.Sirmais 

Pircējs: 
[Nosaukums] 
[Adrese] 
[reģistrācijas Nr.] 
[Tālrunis, fakss] 
[e-pasts] 
[Banka, kods, konts] 

________________________________ 
[amats, vārds, uzvārds] 

mailto:zaao@zaao.lv




Pielikums Nr.1 pie pirkuma līguma 
Atkritumu veidi, raksturojums un cena 

Materiāla 
nosauku
ms

Atkrit
u m u 
klase

Daudz
ums (t) 
v i dē j i 
gadā

Daudz
ums (t) 
v i dē j i 
mēnesī
4

M a t e r i ā l a 
apraksts

Kvalitāte Maksim
ā l i 
pieļauja
m a i s 
piemaisī

Atkritumu 
p i r k u m a 
m a k s a 
( E U R /
tonna)

Makulatū
ra

200101 900 75 Ķ ī p o t s , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 

Jaukta, apdrukāta, 
a p r a k s t ī t a 
makulatūra

0.5% no 
svara

Kartons 150101 1300 108 Ķ ī p o t s , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 
teritorijā

Šķ i ro t s a t s e v i šķ i 
kartona iepakojums 
a r l īm l e n tām u n 
apdruku un dzērienu 
paku iepakojums

0.5% no 
svara

P o l i mē r i 
( L D P E , 
H D P E , 

150102, 
200139

1060 88 Ķīpots Šķirots pa materiālu 
veidiem, pa krāsām

1 % n o 
svara

P o l i mē r i 
(PET)

150102 144 12 Ķīpots Šķirots pa krāsām 0.5% no 
svara

Stikls 150107, 
200102

1440 
200

137 iekraujams K r ā s a i n a s s t i k l a 
lauskas ar etiķešu, 
metā la gredzenu, 
k o r ķ u 

1 % n o 
svara

Metāls 150104, 
200140

12 
121

11 Ķīpots, 
iekraujams

Šķirots pa materiālu 
v e i d i e m ( A L 
dzērienu iepakojums, 
alvots iepakojums, 

1 % n o 
svara

Riepas 160103 150 12.5 Berams Nesmalcinātas, bez 
diskiem visa veida 
riepas

-

Elektriski
e , 
elektronis
k i e 
i e k ā r t u 

200135
* , 
200136, 
200123
*

275 23 I e k r a u j a m s , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 
teritorijā

N e i z k o m p l e k tē t s , 
šķirots pa atkritumu 
klašu veidiem

1 % n o 
svara

Baterijas 200133
* , 
200134

3.5 Konte ineros , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 

Bez piemaisījumiem -

Luminisce
n t ā s 
spuldzes

200121
*

7 I e k r a u j a m s , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 

Mehāniski nebojātas 
v i s a v e i d a 
d z ī v s u d r a b u 
saturošas spuldzes. 

-

Eļļas filtri 160104
*

1 Konte ineros , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 

Klienta atnestā tarā 
ievietoti konteinerā

0.5% no 
svara

Tehniskās 
eļļas

130205
*

2 Konte ineros , 
uzglabāts no 
n o k r i š ņ i e m 
p a s a r g ā t ā 

Bez piemaisījumiem -



SIA “ZAAO” garantē, ka iepakojuma atkritumi nesatur bīstamu un sprādzienbīstamu atkritumu 
piejaukumus 

  



Pielikums Nr.5 
Pirkuma līguma (saistību) nodrošinājuma paraugs 

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS 
Pirkuma līguma 

(Nr. (līguma numurs)) izpildes garantija 

(Vietas nosaukums), (gads).(datums).(mēnesis) 

Mēs, (Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese), neatsaucami 
apņemamies 5 (piecu) dienu laikā no SIA “ZAAO”, reģistrācijas numurs 44103015509, turpmāk 
– Pārdevējs, rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

Pircēja nosaukums 
reģistrācijas numurs 
adrese 
(turpmāk – Pircējs)  

nav izpildījis no <gads>.<datums>.<mēnesis> noslēgtā pirkuma līguma (Nr.(līguma numurs); 
turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, norādot ko Pircējs nav izpildījis, tostarp, ja Pircējs nav 
pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 14 dienas pirms garantijas beigu datuma, norādot ko Pircējs 
nav izpildījis 

saņemšanas dienas, neprasot Pārdevējam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pārdevējam līdz 
EUR ____________ ( ______________________ euro), turpmāk – Garantijas summa, maksājumu 
veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

Pārdevēja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.<datums>.<mēnesis>. 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī 
pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pārdevēju, 
starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka vai 
apdrošināšanas sabiedrība. 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie 
noteikumi par pieprasījumu garantijām N.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 
ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas 
radušies ar līguma izpildes garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>



Pielikums Nr.6 
Tehniskā specifikācija atkritumu konteineriem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKRITUMU KONTEINERIEM 

240 litru sadzīves atkritumu konteineri: 

• plastmasas konteiners tumši zaļā krāsā (RAL 6020); 
• vāki divās krāsās – dzeltenā (RAL 1016) – 5000 (pieci tūkstoši) gab. un melnā (RAL 9005) 

- 5000 (pieci tūkstoši) gab. 
• ar 2 (diviem) riteņiem;  
• ražoti no HDPE un atbilst Eiropas normai EN 840-1/5/6; 
• konteinera tilpums 240 litri +5%; 
• konteinera celtspēja no 95 kg; 
• uz priekšējās sienas SIA “ZAAO” logo, baltā krāsā ar burtu augstumu 40-50 mm; 
• vāks piestiprināms ar ne mazāk kā četrām cilpām; 
• RAL sertifikāta esamību apliecinošs logo iekausēts konteinera vākā vai korpusā; 
• uz konteinera aizmugures sienas 12-15 cm attālumā no augšas 6 (sešu) zīmju numerācija 

ar burtu augstumu 15-20 mm baltā krāsā; 
• Nr. 132501-142500; 
• skaits: 10 000 (desmit tūkstoši). 

Piegādes vieta: Valmierā, Mūrmuižas ielā 15. 


