LĪ G U M S Nr. AS_________
par asenizācijas pakalpojumu veikšanu
Talsos,
Uzņēmums SIA “TALSU ŪDENS”, reģ.
Nr.49003000076, Raiņa iela 17, Talsos, Talsu novadā, kuru
uz Statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Igors Kude
(turpmāk-Izpildītājs), no vienas puses un
Vārds, uzvārds, personas kods: ____________,
dzīvo:
_____________________________(turpmākPasūtītājs), no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS.
1.1.Izpildītājs veic Pasūtītājam asenizācijas pakalpojumus
nekustamajā īpašumā:
ADRESE _______________________________
1.2 Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par asenizācijas
pakalpojumu saskaņā ar SIA „TALSU ŪDENS”
asenizācijas pakalpojumu izcenojumiem ( pielikums nr.1)
un Līguma noteikumiem.
2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA.
2.1.Izpildītāja pienākumi:
2.1.1.veikt asenizācijas pakalpojumus saskaņā ar Līgumu
Pasūtītāja norādītajā īpašumā;
2.1.2.veikt nosēdbedres izvešanu trīs darba dienu laikā no
pasūtījuma izdarīšanas brīža;
2.1.3.savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par iespējamām
izmaiņām asenizācijas pakalpojumu sniegšanā, tarifu
izmaiņām, informējot par to vietējā preses izdevumā,
uzņēmuma mājas lapā, ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš.
Ja paziņojuma termiņa laikā Izpildītājs rakstiski neatsakās
no līguma 1.2.punktā minēto pakalpojumu saņemšanas pēc
jaunajiem tarifiem, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir piekritis
pakalpojumu saņemšanai pēc jaunajiem tarifiem;
2.1.4. kontrolēt Pasūtītāja novadīto kanalizācijas ūdeņu
piesārņojumu un brīdināt to par iespējamām novirzēm no
normatīviem;
2.1.5. uz sava rēķina veikt apkārtnes satīrīšanu, ja
piesārņojums radies Izpildītāja vainas dēļ.
2.2. Izpildītāja tiesības:
2.2.1. mainīt savākšanas dienu par to informējot Pasūtītāju
vismaz trīs dienas iepriekš.
2.2.2. neveikt Pasūtījuma izpildi sekojošos gadījumos:
- nav iespējams piekļūt nosēdbedrei;
- Pasūtītājs nav veicis maksājumus par iepriekšējo periodu;
- novēršot avārijas situācijas citos objektos.
2.2.3. pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Pasūtītājs
nepilda Līguma noteikumus, par to informējot Pasūtītāju.

5.
Izpildītājs:
SIA „TALSU ŪDENS”
Raiņa iela 17, Talsi, LV-3201
V.R.Nr. 49003000076
PVN Reģ..Nr. 49003000076
AS SEB banka, kods: UNLALV2X,
Konts: LV71UNLA0028700609011
AS Swedbank, kods: HABALV22,
2.3.Pasūtītāja
pienākumi:
Konts: LV54HABA0551020746181
AS Citadele banka, kods: PARXLV22,
Konts: LV41PARX0019031110001
______________________________________
Valdes loceklis: I.Kude

20___.gada ________
2.3.1. nodrošināt speciālā asenizācijas transporta netraucētu
piebraukšanu nosēdbedrēm;
2.3.2. uzturēt kārtībā un pareizi ekspluatēt savā īpašumā
esošās nosēdbedres;
2.3.3. savlaicīgi brīdināt Izpildītāju pa tel. 632 22216,
vismaz vienu dienu iepriekš par nosēdbedres izvešanu;
2.3.4.dzīvesvietas vai personas datu maiņas gadījumā 10
dienu laikā par to informēt Izpildītāju.
2.4. Pasūtītāja atbildība:
2.4.1. ja Izpildītājs Pasūtītāja vainas dēļ nespēj izpildīt
Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājs apmaksā
izpildītājam kā par veiktu darbu;
2.4.2.nepieļaut nosēdbedrēs sadzīves atkritumu, būvgružu,
lapu, lupatu u.c. priekšmetu nokļūšanu.
3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Maksājuma dokumentu (rēķinu) Izpildītājs izraksta
elektroniski sagatavotā veidā un tas ir derīgs bez paraksta;
3.2. Izpildītāja izrakstīto rēķinu Pasūtītājs var saņemts epastā vai uzņēmuma kasē Raiņa ielā 17,Talsos. Rēķins tiek
uzskatīts par saņemtu, ja „Lietotājs” par tā nesaņemšanu
nav paziņojis līdz kārtējā mēneša 10.datumam.
3.3. Pasūtītājs norēķinus par Pakalpojumu veic 15 dienu
laikā no rēķina izrakstīšanas, Izpildītāja norādītajā
bankas norēķinu kontā, saskaņā ar SIA „TALSU ŪDENS”
noteiktajiem asenizācijas pakalpojumu izcenojumiem;
3.4. Par katru nokavēto dienu pēc Līguma 3.3.punktā
minētā termiņa tiek aprēķināts līgumsods 0,1% apmērā no
nesamaksātās summas;
3.5. Ja divu mēnešu laikā parāds nav samaksāts, tad
Pasūtītājs tiek rakstveidā brīdināts, nosakot Pasūtītājam
parāda apmaksas termiņu. Ja Pasūtītājs nesamaksā parādu
Piegādātāja brīdinājumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājam
pakalpojums līdz parāda nomaksai netiek sniegts.
4. CITI NOTEIKUMI.
4.1.Izpildītājs tiek atbrīvots no atbildības par daļēju vai
pilnīgu saistību neizpildi, ja Līgumu nav iespējams izpildīt
iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, kurus Izpildītājs
nevarēja paredzēt vai novērst.
4.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir
spēkā līdz brīdim, kad kāda no pusēm iesniegusi
priekšlikumus par tā izmaiņām vai pārtraukšanu.
4.3. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī
līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā
neesamību tiek risināts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.4. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem
viens glabājas pie Izpildītāja, bet otrs-pie Pasūtītāja.

PUŠU JURIDISKĀ ADRESE.
Pasūtītājs:

____________________________________
Pasūtītājs:

Pielikums Nr. 1
SIA “TALSU ŪDENS”
Raiņa iela 17, Talsi,
Talsu novads, LV-3201

SIA „TALSU ŪDENS” ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMI
Sabiles pilsētā un Abavas pagastā – KATRU OTRO OTRDIENU
Balgales pagastā, Laucienes pagastā un Ķūļciema pagastā – DIVAS REIZES MĒNESĪ
OTRDIENĀS, kad asenizācijas pakalpojumi netiek sniegti Sabiles pilsētā un Abavas pagastā
Lubes pagastā, Valdemārpils pilsētā un Ārlavas pagastā, un Valdgales pagastā - TREŠDIENĀS
Stendes pilsētā un Ģibuļu pagastā – CETURTDIENĀS
Lībagu pagastā, Laidzes pagastā, Strazdes pagastā un Virbu pagastā – PIEKTDIENĀS
*Savlaicīgi brīdināt SIA „Talsu ūdens” pa tel.: 63222216, vismaz vienu dienu iepriekš par
nosēdbedres izvešanu.
Pakalpojums

Mērv.

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN
(EUR)

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN 21 %
(EUR)

Cena kopā
(EUR)

Nosēdbedres izvešana noslēgusi
41,58
8,73
41,58
8,73
50,31
līdz 3m3 ar asenizācijas a/m par 1 gab.
(vienu) reizi
Ja pakalpojums pēc klientu pieprasījuma tiek veikts ārpus noteikta darba laika vai brīvdienās,
izcenojumam tiek piemērots koeficients 2
*Ja klienti pakalpojumu vēlas saņemt citās dienās (ne tajā, kad noteiks uzņēmumā), tad par sniegto
pakalpojumu papildus tiek rēķināti nobrauktie kilometri.
Pakalpojums

Mērv.

Cena bez
PVN
(EUR)

PVN 21 %
(EUR)

Cena kopā
(EUR)

Transporta pakalpojumi ārpus
Talsu pilsētas robežas (ceļš prom un
atpakaļ)

km

0,72

0,15

0,87

Viltus izsaukums (kad klients pieteicis
pakalpojumu, bet nav nodrošinājis
piekļūšanu nosēdbedrei)

km

0,72

0,15

0,87

__________________________
Izpildītājs

__________________________
Pasūtītājs

