
 
 

 
PAKALPOJUMA LĪGUMS 

par nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu un atsevišķu veidu 
bīstamo atkritumu nodošanu pārstrādei 

ID Nr. VAMOIC 2017/071 
 

Nr.  11/s-2018                                2018.gada 24.aprīlī 
 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas darbojas uz Ministru kabineta 
2013.gada 9.jūlija noteikumu Nr.384 "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras 
nolikums" pamata, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora pulkveža Mārtiņa Liberta 
personā, no vienas puses, 

 
SIA “ALL recycling”, reģistrēta ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003802301, turpmāk – 
Izpildītājs, tā valdes locekļa Denisa Zaiceva personā, no otras puses,  

 
kopā saukti Līdzēji un katrs atsevišķi - Līdzējs, 
 
pamatojoties uz 2018.gada 8.martā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.7/s-2018 

par nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanu pārstrādei” 
(iepirkuma ID Nr. VAMOIC 2017/071), turpmāk – Vienošanās, noslēdz šādu 
Pakalpojuma līgumu: 

 
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pēc nepieciešamības uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem 
resursiem bez maksas veikt Pasūtītāja nederīgo, norakstīto elektrisko un 
elektronisko iekārtu un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu nodošanu 
pārstrādei, turpmāk – Pakalpojums.  

1.2. Pakalpojuma izpilde notiek atbilstoši Pasūtītāja uzaicinājumam, kas ir 
Pakalpojuma līguma 1.pielikums „Pasūtītāja uzaicinājums”, Vienošanās, tajā 
skaitā Vienošanās 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un Vienošanās 
2.pielikuma „Nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu un atsevišķu 
veidu bīstamo atkritumu atrašanās vietu saraksts” noteikumiem un Izpildītāja 
iesniegtajam piedāvājumam (Pakalpojuma līguma 2.pielikums). 

1.3. Izpildītājs veic Pasūtītāja nederīgo, norakstīto elektrisko un elektronisko iekārtu 
un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanu, pieņemšanu, transportēšanu, 
pagaidu uzglabāšanu specializētās novietnēs un utilizāciju atbilstoši vides 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar atbilstošo vides aizsardzības 
institūciju izdotajām atļaujām darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. 

1.4. Pasūtītāja nederīgās, norakstītās elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī citi 
atsevišķu veidu bīstamie atkritumi kļūst par Izpildītāja īpašumu brīdī, kad tie 
tiek iekrauti Izpildītāja nodrošinātajā transportlīdzeklī. Iekārtas un atkritumi tiek 
transportēti tikai ar Izpildītāja nodrošināto transportu. 

 
2. Citi noteikumi 

2.1. Pakalpojuma līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un ir spēkā līdz 
Līdzēju saistību pilnīgai izpildei. 

2.2. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Ojāra Vācieša iela 43, Rīga. 
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2.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir ne vairāk kā 3 darba dienas no Pakalpojuma 
līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.4. Pasūtītāja par Pakalpojuma līguma izpildi atbildīgā persona ir _________ 
______________, tel. nr. _____________ , e-pasts: ________________. 

2.5. Izpildītāja par Pakalpojuma līguma izpildi atbildīgā persona ir ____________ 
____________, tel. nr. ____________ , e-pasts: _________________. 

2.6. Pārējos Pakalpojuma līguma izpildes noteikumus, kā arī Līdzēju tiesības un 
pienākumus nosaka Vienošanās. 

2.7. Pakalpojuma līgums ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa. 
2.8. Pakalpojuma līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, no kurām 

2 (divas) lapas aizņem Pakalpojuma līguma pamatteksts, 5 (piecas) lapas 
Pakalpojuma līguma 1.pielikums „Pasūtītāja uzaicinājums pakalpojuma līguma 
noslēgšanai”, 1 (vienu) lapu Pakalpojuma līguma 2.pielikums „Izpildītāja 
piedāvājums pakalpojuma līguma noslēgšanai”, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu 
juridisku spēku, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja. 

 
Līdzēju paraksti un rekvizīti 

 
 

PASŪTĪTĀJS: 
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra  
Reģ.Nr.90002065000 
Adrese: O.Vācieša iela 43, Rīga,  
LV-1004, Latvija 
Tālrunis: +371 28655590 
Fakss: :+ 371 29370505 
E-pasts: info@lgia.gov.lv 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22 
Konts: LV88TREL2100033006000 
 
 
 
Direktors 
Pulkvedis 
____________________ z.v. 
/M.Liberts/ 
 

IZPILDĪTĀJS: 
SIA “ALL recycling” 
Reģ. Nr.40003802301 
Juridiskā adrese: Ābeļu iela 13, 
Amatnieki, Garkalnes novads, LV-2137 
Biroja adrese: Bērzaunes iela 8A, Rīga,  
LV-1039, Latvija 
Tālrunis: +371 67545007 
Fakss: +371 67816083 
E-pasts: info@recycling.lv 
Banka: AS Latvijas Pasta banka 
Kods: LAPBLV2X 
Konts: _______________ 

 
Valdes loceklis 
____________________z.v. 
/D.Zaicevs/ 
 

 


