
PARAUGS 
 

2022.gada __.  ________       

LĪGUMS Nr.  

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Pļaviņu pilsētā un pagastos 

Līguma puses: 

 

APSAIMNIEKOTĀJS 

 

SIA “Eco Baltia vide”, reģ. Nr.40003309841: 

Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121 

Tālr. 8717, 67799999, E-pasts: plavinas@ecobaltiavide.lv 

www.ecobaltiavide.lv, lietotne “Eco Baltia” 

Luminor Bank AS  

Kods: RIKOLV2X 

LV81RIKO0000083164701 

 

KLIENTS 

 

Vārds, uzvārds   Jānorāda līgumslēdzēja vārds/uzvārds Personas kods   Jāaizpilda 

Adrese Faktiskā adrese, kur saņemat korespondenci 

E-pasta adrese 

 

Jāaizpilda, ja tāds ir, lai saņemtu rēķinus, 

grafikus un citus ar līguma izpildi saistītos 

jaunumus. 

! Rēķina un grafiku nosūtīšana pa pastu ir 

maksas pakalpojums!  

Tālr.  Jānorāda tālrunis saziņai 

Klients un Apsaimniekotājs kopā šī līguma tekstā – Puses, bet atsevišķi – Puse, noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums: 

Līguma speciālie noteikumi: 

 

*Klients izvēlas izvešanas regularitāti atbilstoši SN noteikumiem un faktiskajam atkritumu apjomam. Ja noslēgts 

līgums par iesaistīšanas atkritumu dalītā savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka objektā radītie atkritumi (bioloģiski 

noārdāmie, plastmasa, papīrs, metāla, stikla iepakojums) saskaņā ar SN prasībām tiek savākti dalīti, 

Apsaimniekotājs var samazināt nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas biežumu atbilstoši SN paredzētajai 

regularitātei. Aicinām sazināties ar Apsaimniekotāju, rakstot uz e-pasta adresi: plavinas@ecobaltiavide.lv 

** Ja Klients vēlas saņemt rēķinus pa pastu, Klients maksā katra rēķina sagatavošanas un piegādes maksu atbilstoši 

Apsaimniekotāja Cenrādim.  

 

LĪGUMS JĀPARAKSTA DIVĀS VIETĀS KATRĀ NO EKSEMPLĀRIEM! 

Viens līguma eksemplārs paliek Jums, otrs – SIA “Eco Baltia vide”! 

Sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas maksa (var 

mainīties Līgumā vai normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā) 

No 01/12/2022 līdz 31/12/2022 - EUR 19,19 + PVN 21%, kopā - EUR 23,22 par 1m ³ 

No 01/01/2023 - EUR 20,26 + PVN 21%, kopā - EUR 24,51 par 1m ³  

Objekta adrese Adrese, kur jāsniedz pakalpojums 

Konteiners/-i  objektā 
 jau atrodas    konteineru/-us nepieciešams piegādāt (jānorāda, vai adresē ir jau 

atkritumu konteiners vai to ir jāpiegādā ) 

Konteinera/-u tilpums/skaits 

0.12m3__ gab., 0.24m3 __ gab., 0.36 m3 __ gab.,  

0.66 m3 __ gab., 0.77m3 __ gab., 1.1.m3 __gab. (konteineru nodrošinām un 

piegādājam bez maksas)  

Izvešanas biežums* 
 1 reizi nedēļā;   1 reizi 2 nedēļās;   1 reizi 4 nedēļās:  1 reizi 2 mēnešos   ____ 

reizes nedēļā 

Īpašumā uzturos tikai sezonāli , izvešana 6 reizes gadā  

Deklarēto personu skaits 
Šim skaitlim ir informatīva nozīme; par pakalpojuma sniegšanu būs jāmaksā 

atbilstoši faktiski izvestajam atkritumu daudzumam 

Bioloģisko atkritumu 

kompostēšana 

Norādīt, vai tiek atbilstoši kompostēti bio atkritumi savas mājsaimniecības teritorijā  

Jā      Nē   

Rēķina saņemšanas veids  pa pastu** ! Maksas pakalpojums 1,20 + PVN pa e-pastu  Bez maksas 

mailto:plavinas@ecobaltiavide.lv
http://www.ecobaltiavide.lv/
mailto:plavinas@ecobaltiavide.lv

