INFORMĀCIJA
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas
LĪGUMU Nr. EEIA-____

PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS:

_________________________________
Reģistrācijas Nr.:
PVN maksātāja Nr.: LV
Juridiskā adrese:
Biroja adrese:
Tel.:_____________ Fakss:___________
Banka:__________________________
Kods:____________________________
Konts:____________________________
________
PASŪTĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

SIA “ZAĻĀ JOSTA”
Reģistrācijas Nr.: 40003600046
PVN maksātāja Nr.: LV 40003600046
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV1004, Latvija
Tel. +371 7607880 Fakss: +371 7607885;
Banka: A/S "Swedbank"
Kods:HABALV22
Konts: LV65HABA0551003053765

Vārds:
____________________________
Tel.: ___________
Fakss:______________
e-pasts:______________

Vārds: Mārtiņš Eglīte
Tel.: +371 67607879
Fakss: +371 67607885
e-pasts: martins.eglite@zalajosta.lv

IZPILDĪTĀJA KONTAKTPERSONA:

Līguma termiņš: LĪGUMS IR NOSLĒGTS UZ NENOTEIKTU LAIKU.

LĪGUMS NOSLĒGTS: Līgums noslēgts ........ gada ...........................................
Apsaimniekošana tiek uzsākta sākot ar ......... gada ..... ceturksni.

Rīga, 2017

Līgums
par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu
Nr. EEIA-____

Līguma noslēgšanas vieta, laiks un līdzēji
Rīgā, 2017. gada ___._______.
SIA „__________” , vienotais reģistrācijas Nr.___ (turpmāk – Pasūtītājs)
____________ personā
un
SIA „Zaļā josta”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003600046 (turpmāk – Izpildītājs),
valdes priekšsēdētāja Jāņa Lapsas personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata,
Pasūtītājs un Izpildītājs kopā saukti arī Līdzēji, atsevišķi – Līdzējs,
ir vienojušies noslēgt šo elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas līgumu (turpmāk – Līgums) ar šādiem noteikumiem un
nosacījumiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Izpildītājs veic Pasūtītāja realizēto vai savas saimnieciskās darbības
nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu (turpmāk – EEI)
apsaimniekošanu (turpmāk – EEI apsaimniekošana) atbilstoši vides aizsardzības
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī šo darbību plānošanu un
organizēšanu.
1.2. Līguma ietvaros tiks apsaimniekotas visas elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijas saskaņā ar 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1294
„Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”
(turpmāk – Noteikumi).
1.3. Līguma 1.1.punktā minētās darbības tiek veiktas Izpildītāja izveidotās elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas (turpmāk – EEI
atkritumu apsaimniekošanas sistēma) ietvaros visā valsts teritorijā, lai,
pamatojoties uz šī Līguma 3.1., 3.4. un 6.1.punktā minētajām Pasūtītāja atskaitēm,
nodrošinātu vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto savākšanas, pārstrādes un
reģenerācijas normu izpildi.
1.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru realizēto vai savas saimnieciskās darbības
nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu mērvienību (kg) saskaņā
ar Izpildītāja noteiktiem tarifiem, kas norādīti šī Līguma 1.pielikumā. Pielikumā
norādītajos tarifos nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN), kurš Pasūtītājam
ir jāmaksā papildus, izdarot šajā Līgumā noteiktos maksājumus.
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2. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANĀS
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
2.2. Saistības, kuras Līdzējiem ir radušās šā Līguma darbības laikā, ir spēkā līdz to
pilnīgai izpildei.
2.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji izbeigt šo Līgumu, rakstiski brīdinot par to otru
Līdzēju vismaz 3 (trīs) mēnešus pirms nākamā ceturkšņa iesākšanās. Tādā gadījumā
Līgums izbeidzas nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 1.(pirmajā) datumā.
2.4. Līgums stājas spēkā un Izpildītājs uzsāk EEI apsaimniekošanu saskaņā ar šo
Līgumu pēc tam, kad Pasūtītājs ir reģistrēts Elektrisko un elektronisko iekārtu
ražotāju reģistrā šā Līguma 1.1.punktā noteiktajā termiņā. Līdz brīdim, kad iestājies
šajā punktā minētais nosacījums, Pasūtītājam nerodas nekādas prasījuma tiesības pret
Izpildītāju.

3. LĪGUMA IZPILDES KĀTĪBA
3.1. Pasūtītājs šī Līguma parakstīšanas dienā saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu atskaišu
formu (2.pielikums) iesniedz Izpildītājam informāciju par plānoto realizēto vai savas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu
veidiem un to apjomiem par periodu līdz 2017. gada 31. decembrim.
3.2. Izpildītājs uzsāk šī Līguma 1.1.punktā minēto EEI apsaimniekošanu pēc tam, kad
līguma par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmas piemērošanu,
kurš ir noslēgts starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (turpmāk –
fonda administrācija) un Izpildītāju (turpmāk – apsaimniekošanas līgums),
pielikumā ir norādīts, ka Pasūtītājs ir noslēdzis ar Izpildītāju līgumu par EEI
apsaimniekošanu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir
pieņēmusi lēmumu par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas par
elektriskām un elektroniskām iekārtām.
EEI apsaimniekošana tiek uzsākta ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu
pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lēmuma pieņemšanas par
Pasūtītāja ierakstīšanu apsaimniekošanas līguma pielikumā.
3.3. Izpildītājs veic EEI apsaimniekošanu saskaņā ar Pasūtītāja šī Līguma 3.1. un
6.1.punktā minētajās atskaitēs norādītajiem apjomiem.
3.4. Pasūtītājs līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20.(divdesmitajam)
datumam saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu atskaišu formu (3.pielikums) iesniedz
Izpildītājam precīzu informāciju par iepriekšējā ceturksnī realizēto vai savas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijām, kategorijā ietilpstošo iekārtu veidiem un to apjomiem.
3.5. Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc šī Līguma 3.4.punktā minētās atskaites
saņemšanas iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai nodošanas – pieņemšanas aktu par šī
Līguma 1.1.punktā minēto darbu izpildi iepriekšējā ceturksnī. Nodošanas –
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pieņemšanas aktā tiek norādīts EEI atkritumu apsaimniekošanas sistēmas ietvaros
savāktais un reģenerētais apjoms attiecīgajā ceturksnī.
Gadījumā, ja Pasūtītājs ir piekritis nodošanas – pieņemšanas aktu saņemšanai
elektroniski saskaņā ar šī Līguma 4.pielikumā noteikto Dokumentu elektroniskās
aprites kārtību, tad nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par apstiprinātu no
Pasūtītāja puses, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 3.7.punktu nav izteicis iebildumus
par akta saturu.
3.6. Nodošanas – pieņemšanas akts tiek sagatavots divos eksemplāros. Viens
nodošanas – pieņemšanas akta eksemplārs Pasūtītājam pēc tā parakstīšanas 3 (trīs)
darba dienu laikā ir jāatdod atpakaļ Izpildītājam ar ierakstītu pasta sūtījumu,
personiski pret parakstu vai ar kurjera starpniecību.
Šī punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumu, ja Pasūtītājs nodošanas – pieņemšanas
aktu saņem elektroniski.
3.7. Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas akts ir jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā.
Pasūtītājs var neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, ja tam ir pamatoti iebildumi
par akta saturu. Tādā gadījumā Pasūtītājam savi iebildumi rakstiskā veidā ir jāiesniedz
Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas
brīža. Ja šajā termiņā Pasūtītājs nav iesniedzis Izpildītājam rakstiskas iebildes, tiek
uzskatīts, ka Pasūtītājs piekrīt nodošanas – pieņemšanas aktā ietvertajai informācijai
un ir atzinis Izpildītāja darbu par izdarītu atbilstoši šim Līgumam.
Ja Pasūtītājs nodošanas – pieņemšanas aktu saņem elektroniski, tad Pasūtītājs to ir
saņēmis brīdī, kad Izpildītājs ir nosūtījis šī Līguma 4.pielikuma 7.punktā minēto
paziņojumu.
3.8. Nodošanas – pieņemšanas akts pēc tā parakstīšanas kļūst par neatņemamu šī
Līguma sastāvdaļu.
4. MAKSĀJUMI UN TO IZDARĪŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Kopā ar šī Līguma 3.5.punktā minēto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apmaksai rēķinu. Pasūtītājam rēķins ir jāapmaksā 10
(desmit) dienu laikā.
Gadījumā, ja Pasūtītājs ir piekritis nodošanas – pieņemšanas aktu saņemšanai
elektroniski saskaņā ar šī Līguma 4.pielikumā noteikto Dokumentu elektroniskās
aprites kārtību, tad Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu elektroniski
tiek nodots arī rēķins. Pasūtītājam rēķins ir jāapmaksā 10 (desmit) dienu laikā no
brīža, kad Izpildītājs ir nosūtījis Līguma 4.pielikuma 7.punktā minēto paziņojumu.
4.2. Pasūtītājs ir samaksājis šajā Līgumā noteiktos maksājums brīdī, kad attiecīgā
summa ir ieskaitīta Izpildītāja bankas norēķinu kontā: LV65HABA0551003053765.
4.3. Ja diena, kad Pasūtītājam jāveic kāds no šajā Līgumā minētajiem maksājumiem,
ir brīvdiena vai svētku diena, Pasūtītājam attiecīgais maksājums ir jāsamaksā
Izpildītājam nākamajā darba dienā pēc brīvdienas vai svētku dienas.
4.4. Ja Pasūtītāja ceturkšņa maksājums Izpildītājam saskaņā ar nodošanas –
pieņemšanas aktu par attiecīgo ceturksni ir mazāks par EUR 42,69 (četrdesmit divi
euro un sešdesmit deviņi centi), tad par šo ceturksni Pasūtītājs saskaņā ar šī Līguma
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noteikumiem maksā Izpildītājam EUR 42,69 (četrdesmit divus euro un sešdesmit
deviņus centus) un pievienotās vērtības nodokli, atbilstoši šai summai
5. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Izpildītājs iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai vai tās
padotībā esošai iestādei nepieciešamos dokumentus, kas apliecina Izpildītāja
izveidotās elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
piemērošanu un Pasūtītāja piedalīšanos šās apsaimniekošanas sistēmas darbībā.
5.2. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā vai tās padotībā esošā iestādē vides aizsardzības normatīvajos aktos
noteikto informāciju par EEI apsaimniekošanu (tajā skaitā apsaimniekošanas plānu,
pārskatu par elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, pārskatu par
ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto
elektrisko un elektronisko iekārtu apjomiem, nodokļa aprēķinu un iesniegumu par
nodokļa atbrīvojuma piemērošanu Pasūtītājam).
5.3. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par šī Līguma 3.2.punktā minētā
apsaimniekošanas līguma noslēgšanu un atbrīvojuma no dabas resursu nodokļa
samaksas piemērošanu, norādot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
lēmuma datumu un numuru, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas,
kurām atbrīvojums piemērots, un laikposmu, uz kādu atbrīvojums piešķirts.
Gadījumā, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieņem atsevišķu
lēmumu par Pasūtītāja ierakstīšanu apsaimniekošanas līguma pielikumā, Izpildītājs
rakstiski informē Pasūtītāju arī par šo lēmumu.
5.4. Ja pēc šī Līguma 3.2.punktā minētā apsaimniekošanas līguma termiņa izbeigšanās
Vides ministrija nav pieņēmusi lēmumu par jauna apsaimniekošanas līguma
noslēgšanu ar Izpildītāju, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
apsaimniekošanas līguma termiņa izbeigšanās par to rakstveidā paziņo Pasūtītājam.
5.5. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju reģistrēt Pasūtītāju EEI ražotāju reģistrā un iesniegt
Izpildītājam visu šim nolūkam nepieciešamo dokumentāciju. Pasūtītājs arī pilnvaro
Izpildītāju savā vietā iesniegt EEI ražotāju reģistrā atskaites un ziņojumus par Latvijas
tirgū novietotajām EEI precēm un apsaimniekotajiem EEI apjomiem atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs, parakstot šo Līgumu, piekrīt, ka
Izpildītājs sniegs normatīvajos aktos noteikto informāciju saskaņā ar 5.pielikumu un
tā noteikumiem.
5.6. Izpildītājam ir tiesības nodot atsevišķu EEI apsaimniekošanas darbību izpildi
apakšuzņēmējiem. Par visām apakšuzņēmēja darbībām, kā arī par šī Līguma izpildi
atbild Izpildītājs.
5.7. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, bet ne biežāk
kā vienu reizi kalendārajā gadā mainīt šā Līguma 1.4.punktā minēto tarifu lielumu.
Par izmaiņām Izpildītāja apstiprinātajos tarifos Izpildītājam ir rakstiski jābrīdina
Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms jauno tarifu stāšanās spēkā.
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5.8. Izpildītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt šī Līguma 1.4. punktā minēto tarifu
lielumu, ja tiek veiktas izmaiņas vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un reģenerācijas apjomiem. Tarifu
lieluma maiņa ir proporcionāla vides aizsardzības normatīvajos aktos veiktajai
elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas un reģenerācijas apjomu maiņai. Par
šajā punktā minētajām izmaiņām tarifos Izpildītājam ir rakstiski jābrīdina Pasūtītājs
ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms jauno tarifu stāšanās spēkā. Šāda veida tarifu
lieluma maiņa nav uzskatāma par tarifu maiņu saskaņā ar Līguma 5.7. punktu, un
Izpildītāja 5.7. punktā noteiktās tiesības paliek neskartas.
5.9. Izpildītājam nav pienākums veikt EEI atkritumu savākšanu Pasūtītāja
saimnieciskās darbības (ražotnes, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas,
utt.) īstenošanas vietās.
5.10. Pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas Izpildītājs iesniedz Valsts ieņēmumu
dienestā informāciju par Pasūtītāja realizētiem vai savas saimnieciskās darbības
nodrošināšanai izmantotiem elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem un to
apjomiem, kā arī citu nepieciešamo informāciju.
5.11. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja:
5.11.1. Pasūtītājs neiesniedz Izpildītājam šī Līguma 3.4.punktā minēto atskaiti
vai arī ja atskaites iesniegšanas termiņš tiek nokavēts vairāk kā par 30 (trīsdesmit)
dienām,
5.11.2. Pasūtītājs šī Līguma 4.1.punktā minētā rēķina apmaksas termiņu kavē
vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām.
6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
6.1. Vienu reizi gadā līdz 15.novembrim Pasūtītājs saskaņā ar Izpildītāja izstrādātu
atskaišu formu (2.pielikums) iesniedz Izpildītājam informāciju par plānoto realizēto
vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko
iekārtu veidiem un to apjomiem par nākamo gadu.
6.2. Pasūtītājs šī Līguma 3.1., 3.4. un 6.1.punktā minētās atskaites var iesniegt papīra
formā saskaņā ar šī Līguma 10.2.punkta nosacījumiem vai elektroniski saskaņā ar šī
Līguma 4.pielikumā noteikto Dokumentu elektroniskās aprites kārtību.
6.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par šī Līguma 3.1., 3.4. un 6.1.punktā minētajās atskaitēs
sniegtās informācijas pareizību. Šīs atskaites ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
6.4. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam atbalstu EEI apsaimniekošanā, iesniedzot sarakstu
ar adresēm, kur EEI atkritumi atrodas, ja Pasūtītāja rīcībā ir tāda informācija.
6.5. Šā Līguma 5.4.punktā minētajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji
izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to paziņojot Izpildītājam divu nedēļu laikā pēc
rakstiskā paziņojuma saņemšanas no Izpildītāja. Šajā gadījumā Līgums izbeidzas
Pasūtītāja paziņojumam sekojošā nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajā datumā.
6.6. Laikā, kurā starp fonda administrāciju un Izpildītāju nav noslēgts
apsaimniekošanas līgums, Pasūtītājs maksā normatīvajos aktos noteikto dabas resursu
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nodokli.
6.7. Pasūtītājam ir pienākums reģistrēties Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistrā ne vēlāk kā 45 dienas pirms tiek uzsākta EEI apsaimniekošana.
6.8. Ja Pasūtītājs 45 dienas pirms brīža, no kura uzsākama EEI apsaimniekošana, nav
reģistrēts Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā, Izpildītājs nesniedz
pieteikumu fonda administrācijā par atbrīvojumu saņemšanu.

7. EKO ZĪMES LIETOŠANAS TIESĪBAS
7.1. Izpildītājs piešķir Pasūtītājam tiesības lietot Zaļās jostas EKO zīmi (turpmāk –
EKO zīme), lai marķētu ar EKO zīmi Pasūtītāja valdījumā esošās elektriskās un
elektroniskās iekārtas.
7.2. Tiesības lietot EKO zīmi Pasūtītājam tiek piešķirtas uz šī Līguma darbības
termiņu. Šīs tiesības Pasūtītājs nedrīkst nodot trešajai personai.
7.3. EKO zīme Pasūtītājam ir jāizvieto tā, lai tā būtu viegli pamanāma un skaidri
salasāma. Pasūtītājam EKO zīme ir jālieto atbilstoši EKO zīmes lietošanas
noteikumiem, kas ir publiski pieejami Izpildītāja mājas lapā – www.zalajosta.lv.
7.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji grozīt EKO zīmes lietošanas noteikumus,
rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
8.1. Par šajā Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Izpildītājam ir tiesības
aprēķināt un Pasūtītājs piekrīt maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu)
dienā no neapmaksātās summas, kas tiek aprēķināts katru dienu attiecībā uz
pamatparādu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no šajā Līgumā noteikto
saistību izpildes.
8.2. Ja Izpildītājs kalendārā gada laikā nenodrošina vides aizsardzības normatīvajos
aktos noteikto EEI atkritumu savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas normu izpildi,
tad Izpildītājs maksā valstij Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteikto soda
naudu.
8.3. Ja Pasūtītājs, neizbeidzot Līgumu saskaņā ar tajā paredzētajiem noteikumiem,
noslēdz līgumu ar citu apsaimniekotāju par šī Līguma 1.1.punktā minēto darbu izpildi,
tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu. Līgumsoda apmērs ir vienāds ar divu
ceturkšņu maksas maksājumiem, kuri Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu bija jāmaksā
Izpildītājam, pirms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lēmuma par
Pasūtītāja ierakstīšanu cita apsaimniekotāja ar fonda administrāciju noslēgtā
apsaimniekošanas līguma pielikumā. Ja Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu bija jāveic
maksājums tikai par vienu ceturksni, tad līgumsods ir šā ceturkšņa maksājums
divkāršā apmērā.
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8.4. Līdzēji ir atbildīgi par zaudējumiem, ko tie ir nodarījuši otram Līdzējam savu
saistību nepienācīgas izpildes rezultātā.
9. NEPĀRVARAMA VARA
9.1. Ne Pasūtītājs, ne Izpildītājs nenes atbildību par šī Līguma saistību nepildīšanu, ja
to izsauc apstākļi, kas ir ārpus viņu kontroles iespējām, ieskaitot, bet ne ierobežojot to
ar dabas katastrofām, avārijām, kā arī noteikumiem, likumiem, pavēlēm, lēmumiem
un citiem normatīviem aktiem, kurus izdevušas Latvijas valsts varas, pārvaldes un
pašvaldības institūcijas. Līdzējam, kas nokļuvis Nepārvaramas varas apstākļos, bez
kavēšanās jāinformē par to otrs Līdzējs rakstiski trīs dienu laikā pēc Nepārvaramas
varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsnieguši kompetenti orgāni un
kura satur minēto ārkārtējo apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu. Līdzējam
rakstiski jāpaziņo otram Līdzējam par Nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un
jānorāda, no kura brīža tas atsāk pildīt līgumsaistības.

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Visi paziņojumi saistībā ar šo Līgumu tiek sniegti rakstveidā.
10.2. Rakstveida paziņojumi, atskaites, nodošanas – pieņemšanas akti, rēķini un cita
dokumentācija saistībā ar šo Līgumu tiek nodota otram Līdzējam ar ierakstītu pasta
sūtījumu, personiski pret parakstu vai ar kurjera starpniecību uz Līgumā norādītajām
Līdzēju adresēm. Nodošanas – pieņemšanas akti un rēķini var tikt nodoti elektroniski
saskaņā ar šī Līguma 4.pielikumā noteikto Dokumentu elektroniskās aprites kārtību.
10.3. Pasūtītāja e-pasta sūtījumi Izpildītājam no adreses ____________@__________
tiek uzskatīti par dokumentiem, kuru saturu ar savu parakstu ir apstiprinājis Pasūtītājs.
10.4. Izpildītāja e-pasta sūtījumi Pasūtītājam no adreses janis.lapsa@zalajosta.lv tiek
uzskatīti par dokumentiem, kuru saturu ar savu parakstu ir apstiprinājis Izpildītājs.
10.5. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā informē viens otru par izmaiņām šajā Līgumā
norādītajās adresēs, Līdzēju rekvizītos vai komercreģistra ierakstos, ja tie ir būtiski šī
Līguma izpildē. Neskarot šajā punktā noteikto Pasūtītāja pienākumu, Izpildītājam ir
tiesības, pamatojoties uz ierakstiem publiski pieejamos reģistros, vienpusēji aktualizēt
informāciju, kura attiecas uz Pasūtītāju un kura ir nepieciešama Līguma sekmīgai
izpildei.
10.6. Parakstot šo Līgumu, Līdzēji rakstiski informē viens otru par kontaktpersonu,
kura būs atbildīga par šī Līguma ietvaros risināmajiem darba jautājumiem. Par šajā
Līgumā noteikto saistību izpildi pilnā mērā atbild Pasūtītājs un Izpildītājs.
11. KONFIDENCIALITĀTE
11.1. Līdzēji saglabā šī Līguma sakarā apspriesto jautājumu konfidencialitāti.
11.2. Līdzēji neizpauž trešajām personām nekādu informāciju, ko tie saistībā ar šī
Līguma noslēgšanu un izpildi uzzinājuši viens par otru, izņemot vides aizsardzības
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normatīvajos aktos prasīto informāciju, kā arī gadījumu, ja informāciju pieprasa tās
valsts likumdošana, kur Līdzēji ir reģistrēti.
11.3. Šis Līguma 11.1. un 11.2.punktā noteiktais konfidencialitātes noteikums ir spēkā
šī Līguma darbības laikā, pēc tā izbeigšanās un arī pēc tam, kad Līdzēji ir izpildījuši
visas savas no Līguma izrietošās saistības.
12. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN STRĪDU RISINĀŠANA
12.1. Līguma izpildes kārtību regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
12.2. Visi strīdi, domstarpības vai pretenzijas saistībā ar šo Līgumu vispirms tiks
risinātas sarunu ceļā. Lietas, kuras nebūs iespējams atrisināt sarunu ceļā tiks
iesniegtas galīgai atrisināšanai Latvijas Republikas tiesās.
13. VIENOŠANĀS APJOMS
13.1. Šis Līgums satur visu vienošanos starp Līdzējiem un aizstāj jebkādas vienošanās
vai saistības starp Līdzējiem attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, ja tādas noslēgtas vai
pastāvējušas pirms šī Līguma.
13.2. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
13.3. Visi šī Līguma grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu
Līdzēju parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
13.4. Ja spēku zaudē tāds šī Līguma noteikums, kurš neietekmē Līguma priekšmetā
noteikto saistību izpildi, tad Līgums paliek spēkā.
13.5. Katrs Līdzējs sedz savas izmaksas, kas saistītas ar šī Līguma sagatavošanu,
parakstīšanu un izpildi.
13.6. Parakstot šo Līgumu, Līdzēji apstiprina, ka tiem ir tiesības noslēgt šo Līgumu
un, ka Līguma noslēgšana un izpilde nepārkāpj un nepārsniedz to pilnvaras.
14. LĪGUMA EKSEMPLĀRI
Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram
Līdzējam.
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15. LĪDZĒJU FIRMA UN REKVIZĪTI
Pasūtītājs:

Izpildītājs:
SIA „Zaļā josta”
vienotais reģ. Nr. 40003600046
juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41b
Rīga, LV – 1004
banka: A/S "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV65HABA0551003053765

Pielikumi:
1.pielikums - Izpildītāja valdes apstiprinātie tarifi (bez PVN) par 1 (Kg) elektrisko un
elektronisko iekārtu apsaimniekošanu;
2.pielikums - Pasūtītāja plānotie (Latvijas tirgū realizētie vai savas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai izmantotie) elektrisko un elektronisko iekārtu veidi un
apjomi (kg) pa ceturkšņiem;
3.pielikums – Pasūtītāja atskaite par iepriekšējā ceturksnī realizēto vai savas
saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu
kategorijām, kategorijā ietilpstošo iekārtu veidiem un apjomiem;
4.pielikums – Elektronisko atskaišu iesniegšanas kārtība.
5.pielikums – Pasūtītāja pilnvarojums informācijas nodošanai saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.
APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO, Līdzēji ir parakstījuši šo Līgumu 2017. gada
___. __________ .

Pasūtītājs

Izpildītājs

________________

_______________
Jānis Lapsa
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1.PIELIKUMS

Izpildītāja valdes apstiprinātie tarifi (bez PVN) par 1 (Kg) elektrisko
un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un tajās ietilpstošie
iekārtu veidi

Tarifi
EUR par
1 kg
bez PVN

1.kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas
1.1. liela izmēra dzesēšanas ierīces
1.2. ledusskapji
1.3. saldētavas
1.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto pārtikas dzesēšanai un
glabāšanai
1.5. veļas mazgāšanas mašīnas
1.6. drēbju žāvētavas
1.7. trauku mazgāšanas mašīnas
1.8. kulinārās apstrādes aprīkojums
1.9. elektriskās krāsnis
1.10. elektriskās plītiņas, elektriskie šķīvju sildītāji
1.11. mikroviļņu krāsnis
1.12. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto ēdiena, pārtikas
pagatavošanai un apstrādei
1.13. elektriskās sildīšanas ierīces
1.14. elektriskie radiatori
1.15. citas liela izmēra iekārtas telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu
mēbeļu apsildīšanai
1.16. elektriskie ventilatori
1.17. gaisa kondicionēšanas iekārtas
1.18. citas ventilācijas, izplūdes ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas
2.kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas
2.1. putekļu sūcēji
2.2. elektriskās sukas
2.3. citas tīrīšanas iekārtas
2.4. ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai un citādai
tekstilmateriālu apstrādei
2.5. gludekļi un citas iekārtas gludināšanai, rullēšanai un citādai apģērbu
kopšanai
2.6. tosteri
2.7. cepšanas ierīces
2.8. dzirnaviņas, kafijas automāti un ierīces trauku vai iepakojuma
atvēršanai vai noslēgšanai
2.9. elektriskie naži
2.10. matu griešanas, žāvēšanas, zobu tīrīšanas, skūšanās, masāžas un
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citas ķermeņa kopšanas ierīces
2.11. pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika mērīšanai, rādīšanai vai
reģistrēšanai
2.12. svari
3.kategorija. Informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas
3.1. centralizēta datu apstrāde:
3.1.1. centrālie procesori
3.1.2. minidatori
3.1.3. printeri
3.2. personālā datortehnika:
3.2.1. personālie datori(centrālais procesors, pele, tastatūra, bet izņemot
monitoru)
3.2.2. klēpja datori (arī centrālais procesors, pele, ekrāns un tastatūra)
3.2.3. piezīmjdatori
3.2.4. plaukstdatori
3.2.5. printeri
3.2.6. kopēšanas iekārtas
3.2.7. elektriskās un elektroniskās rakstāmmašīnas
3.2.8. kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas mašīnas (kalkulatori)
3.2.9. citas iekārtas informācijas vākšanai, glabāšanai, apstrādei,
noformēšanai vai pārraidīšanai elektroniskā veidā
3.3. lietotāju termināliekārtas un sistēmas
3.4. faksimili
3.5. teleksi
3.6. telefoni
3.7. telefona automāti
3.8. bezvada telefoni
3.9. mobilie telefoni
3.10. automātisko atbildētāju sistēmas
3.11. citas iekārtas skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidīšanai ar
elektrosakaru starpniecību
3.12. CRT/LCD monitori
4.kategorija. Patērētāju iekārtas
4.1. radioaparāti
4.2. televizori
TV 10" - 14"
TV 15"- 18"
TV 19" - 27"
TV 28" - 39"
TV 40" vai lielāks
LCD TV 15" - 18"
LCD TV 19" - 27"
LCD TV 28" vai lielāks
4.3. videokameras
4.4. videomagnetofoni
4.5. augstas precizitātes magnetofoni
4.6. audiopastiprinātāji
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4.7. mūzikas instrumenti
4.8 citas preces vai iekārtas skaņas vai attēlu, arī signālu ierakstīšanai vai
atskaņošanai, vai citas skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot
elektrosakarus
5.kategorija.Apgaismes iekārtas
5.1. gāzizlādes spuldzes
5.2. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)
6.kategorija. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela
izmēra stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai
ir pastāvīgi piestiprināti)
6.1. urbji
6.2. zāģi
6.3. šujmašīnas
6.4. virpošanas, frēzēšanas, noslīpēšanas, slīpēšanas, zāģēšanas,
griešanas, lokšņu griešanas, urbšanas, caurumošanas, štancēšanas,
ielocīšanas, liekšanas vai tamlīdzīgas koka, metāla un citu materiālu
apstrādes iekārtas
6.5. kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas instrumenti vai kniežu,
naglu, skrūvju izņemšanas instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti
6.6. metināšanas, lodēšanas vai tiem līdzīgi instrumenti
6.7. šķidrumu vai gāzveida vielu izsmidzināšanas, izplatīšanas,
izkliedēšanas iekārtas vai cita veida apstrādes iekārtas
6.8. pļaušanas vai citi dārza darba rīki
7.kategorija. Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi
7.1. elektriskie vilcieni vai sacīkšu automašīnu komplekti
7.2. rokas videospēļu pultis
7.3. videospēles
7.4. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai u.c.
7.5. sporta piederumi ar elektriskām vai elektroniskām detaļām
7.6. naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti
8.kategorija. Medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un
inficētās medicīniskās ierīces)
8.1. medicīniskās terapeitiskās rentgenstaru ierīces
8.2. medicīniskās ierīces, ko lieto kardioloģijā
8.3. hemodialīzes ierīces
8.4. mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces
8.5. medicīniskās ierīces, ko lieto kodolmedicīnā
8.6. laboratorijas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā
8.7. medicīnas laboratoriju analizatori
8.8. saldējamās ierīces
8.9. testi grūtniecības noteikšanai
8.10. citas ierīces, ko lieto slimību, traumu vai nespējas diagnostikai,
profilaksei, novērošanai, ārstēšanai, atvieglošanai
9.kategorija. Monitoringa un kontroles instrumenti
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9.1. dūmu detektori
9.2. siltumregulatori
9.3. termostati
9.4. mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas/koriģēšanas ierīces
mājsaimniecībām vai laboratorijām
9.5. citi monitoringa un kontroles instrumenti, ko izmanto rūpnieciskās
iekārtās (piemēram, kontrolpaneļos)
10.kategorija. Tirdzniecības automāti
10.1. karsto dzērienu tirdzniecības automāti
10.2. karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai kārbu tirdzniecības automāti
10.3. cietu produktu tirdzniecības automāti
10.4. bankas automāti; bankomāti
10.5. visas ierīces, kas automātiski izsniedz jebkura veida preces

Pasūtītājs

Izpildītājs

________________

_______________
Jānis Lapsa
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2.PIELIKUMS

Pasūtītāja plānotie (Latvijas tirgū realizētie vai savas saimnieciskās
darbības nodrošināšanai izmantotie) elektrisko un elektronisko
iekārtu veidi un apjomi (kg) pa ceturkšņiem
Pasūtītājs:____________________________________________________
Reģistrācijas nr.:_______________________________________________

2017. gads
Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas
un tajās ietilpstošie iekārtu veidi

1.cet.
Neto
masa, kg

2.cet.
Neto
masa, kg

3.cet.
Neto
masa, kg

4.cet.
Neto
masa, kg

1.kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības
iekārtas
1.1. liela izmēra dzesēšanas ierīces
1.2. ledusskapji
1.3. saldētavas
1.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto
pārtikas dzesēšanai un glabāšanai
1.5. veļas mazgāšanas mašīnas
1.6. drēbju žāvētavas
1.7. trauku mazgāšanas mašīnas
1.8. kulinārās apstrādes aprīkojums
1.9. elektriskās krāsnis
1.10. elektriskās plītiņas, elektriskie šķīvju
sildītāji
1.11. mikroviļņu krāsnis
1.12. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto
ēdiena, pārtikas pagatavošanai un apstrādei
1.13. elektriskās sildīšanas ierīces
1.14. elektriskie radiatori
1.15. citas liela izmēra iekārtas telpu, gultu un
sēdēšanai paredzētu mēbeļu apsildīšanai
1.16. elektriskie ventilatori
1.17. gaisa kondicionēšanas iekārtas
1.18. citas ventilācijas, izplūdes ventilācijas un
kondicionēšanas iekārtas
2.kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības
iekārtas
2.1. putekļu sūcēji
2.2. elektriskās sukas
2.3. citas tīrīšanas iekārtas
2.4. ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai
un citādai tekstilmateriālu apstrādei
2.5. gludekļi un citas iekārtas gludināšanai,
rullēšanai un citādai apģērbu kopšanai
2.6. tosteri
2.7. cepšanas ierīces
2.8. dzirnaviņas, kafijas automāti un ierīces
trauku vai iepakojuma atvēršanai vai noslēgšanai
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2.9. elektriskie naži
2.10. matu griešanas, žāvēšanas, zobu tīrīšanas,
skūšanās, masāžas un citas ķermeņa
kopšanas ierīces
2.11. pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika
mērīšanai, rādīšanai vai reģistrēšanai
2.12. svari
3.kategorija. Informācijas tehnoloģijas un
elektrosakaru iekārtas
3.1. centralizēta datu apstrāde:
3.1.1. centrālie procesori
3.1.2. minidatori
3.1.3. printeri
3.2. personālā datortehnika:
3.2.1. personālie datori(centrālais
procesors,pele,tastatūra,bet izņemot monitoru)
3.2.2. klēpja datori (arī centrālais procesors, pele,
ekrāns un tastatūra)
3.2.3. piezīmjdatori
3.2.4. plaukstdatori
3.2.5. printeri
3.2.6. kopēšanas iekārtas
3.2.7. elektriskās un elektroniskās
rakstāmmašīnas
3.2.8. kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas
mašīnas (kalkulatori)
3.2.9. citas iekārtas informācijas vākšanai,
glabāšanai, apstrādei, noformēšanai vai
pārraidīšanai elektroniskā veidā
3.3. lietotāju termināliekārtas un sistēmas
3.4. faksimili
3.5. teleksi
3.6. telefoni
3.7. telefona automāti
3.8. bezvada telefoni
3.9. mobilie telefoni
3.10. automātisko atbildētāju sistēmas
3.11. citas iekārtas skaņas, attēlu vai citas
informācijas pārraidīšanai ar elektrosakaru
starpniecību
3.12. CRT/LCD monitori
4.kategorija. Patērētāju iekārtas
4.1. radioaparāti
4.2. televizori
TV 10" - 14"
TV 15"- 18"
TV 19" - 27"
TV 28" - 39"
TV 40" vai lielāks
LCD TV 15" - 18"
LCD TV 19" - 27"
LCD TV 28" vai lielāks
4.3. videokameras
4.4. videomagnetofoni
4.5. augstas precizitātes magnetofoni
4.6. audiopastiprinātāji
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4.7. mūzikas instrumenti
4.8 citas preces vai iekārtas skaņas vai attēlu, arī
signālu ierakstīšanai vai atskaņošanai, vai citas
skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot
elektrosakarus
5.kategorija.Apgaismes iekārtas
5.1. gāzizlādes spuldzes
5.2. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes
spuldzes)
6.kategorija. Elektriskie un elektronikas
instrumenti (izņemot liela izmēra stacionārus
ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami
vai ir pastāvīgi piestiprināti)
6.1. urbji
6.2. zāģi
6.3. šujmašīnas
6.4. virpošanas, frēzēšanas, noslīpēšanas,
slīpēšanas, zāģēšanas, griešanas, lokšņu
griešanas, urbšanas, caurumošanas, štancēšanas,
ielocīšanas, liekšanas vai tamlīdzīgas koka,
metāla un citu materiālu apstrādes iekārtas
6.5. kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas
instrumenti vai kniežu, naglu, skrūvju izņemšanas
instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti
6.6. metināšanas, lodēšanas vai tiem līdzīgi
instrumenti
6.7. šķidrumu vai gāzveida vielu izsmidzināšanas,
izplatīšanas, izkliedēšanas iekārtas vai cita veida
apstrādes iekārtas
6.8. pļaušanas vai citi dārza darba rīki
7.kategorija. Rotaļlietas, atpūtas un sporta
piederumi
7.1. elektriskie vilcieni vai sacīkšu automašīnu
komplekti
7.2. rokas videospēļu pultis
7.3. videospēles
7.4. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai,
airēšanai u.c.
7.5. sporta piederumi ar elektriskām vai
elektroniskām detaļām
7.6. naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu
automāti
8.kategorija. Medicīniskās ierīces (izņemot
visas implantētās un inficētās medicīniskās
ierīces)
8.1. medicīniskās terapeitiskās rentgenstaru
ierīces
8.2. medicīniskās ierīces, ko lieto kardioloģijā
8.3. hemodialīzes ierīces
8.4. mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces
8.5. medicīniskās ierīces, ko lieto kodolmedicīnā
8.6. laboratorijas ierīces, ko lieto in vitro
diagnostikā
8.7. medicīnas laboratoriju analizatori
8.8. saldējamās ierīces
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8.9. testi grūtniecības noteikšanai
8.10. citas ierīces, ko lieto slimību, traumu vai
nespējas diagnostikai,
profilaksei, novērošanai, ārstēšanai, atvieglošanai
9.kategorija. Monitoringa un kontroles
instrumenti
9.1. dūmu detektori
9.2. siltumregulatori
9.3. termostati
9.4. mērīšanas, svēršanas vai
regulēšanas/koriģēšanas ierīces mājsaimniecībām
vai laboratorijām
9.5. citi monitoringa un kontroles instrumenti, ko
izmanto rūpnieciskās iekārtās (piemēram,
kontrolpaneļos)
10.kategorija. Tirdzniecības automāti
10.1. karsto dzērienu tirdzniecības automāti
10.2. karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai kārbu
tirdzniecības automāti
10.3. cietu produktu tirdzniecības automāti
10.4. bankas automāti; bankomāti
10.5. visas ierīces, kas automātiski izsniedz
jebkura veida preces

Pasūtītājs: ____________________________________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis)
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3.PIELIKUMS
SIA „Zaļā josta”
Reģistrācijas nr. 40003600046
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B,
Rīga, LV-1004
Grāmatvedībai
Atskaite par iepriekšējā ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības
nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām,
kategorijā ietilpstošo iekārtu veidiem un apjomiem
Laikposms: _______.gada ____.ceturksnis
Līgumpartnera nosaukums: ____________________________________________
Reģistrācijas numurs: ________________________________________________
Juridiskā adrese: ____________________________________________________

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un tajās
ietilpstošie iekārtu veidi

Elektrisko un
elektronisko iekārtu
apjoms, neto masa,
kg

1.kategorija. Liela izmēra mājsaimniecības iekārtas
1.1. liela izmēra dzesēšanas ierīces
1.2. ledusskapji
1.3. saldētavas
1.4. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto pārtikas dzesēšanai un glabāšanai
1.5. veļas mazgāšanas mašīnas
1.6. drēbju žāvētavas
1.7. trauku mazgāšanas mašīnas
1.8. kulinārās apstrādes aprīkojums
1.9. elektriskās krāsnis
1.10. elektriskās plītiņas, elektriskie šķīvju sildītāji
1.11. mikroviļņu krāsnis
1.12. citas liela izmēra iekārtas, ko izmanto ēdiena, pārtikas pagatavošanai un
apstrādei
1.13. elektriskās sildīšanas ierīces
1.14. elektriskie radiatori
1.15. citas liela izmēra iekārtas telpu, gultu un sēdēšanai paredzētu mēbeļu
apsildīšanai
1.16. elektriskie ventilatori
1.17. gaisa kondicionēšanas iekārtas
1.18. citas ventilācijas, izplūdes ventilācijas un kondicionēšanas iekārtas
2.kategorija. Maza izmēra mājsaimniecības iekārtas
2.1. putekļu sūcēji
2.2. elektriskās sukas
2.3. citas tīrīšanas iekārtas
2.4. ierīces, ko izmanto šūšanai, adīšanai, aušanai un citādai tekstilmateriālu apstrādei
2.5. gludekļi un citas iekārtas gludināšanai, rullēšanai un citādai apģērbu kopšanai
2.6. tosteri
2.7. cepšanas ierīces
2.8. dzirnaviņas, kafijas automāti un ierīces trauku vai iepakojuma atvēršanai vai
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noslēgšanai
2.9. elektriskie naži
2.10. matu griešanas, žāvēšanas, zobu tīrīšanas, skūšanās, masāžas un citas ķermeņa
kopšanas ierīces
2.11. pulksteņi, rokas pulksteņi un iekārtas laika mērīšanai, rādīšanai vai reģistrēšanai
2.12. svari
3.kategorija. Informācijas tehnoloģijas un elektrosakaru iekārtas
3.1. centralizēta datu apstrāde:
3.1.1. centrālie procesori
3.1.2. minidatori
3.1.3. printeri
3.2. personālā datortehnika:
3.2.1. personālie datori(centrālais procesors,pele,tastatūra,bet izņemot monitoru)
3.2.2. klēpja datori (arī centrālais procesors, pele, ekrāns un tastatūra)
3.2.3. piezīmjdatori
3.2.4. plaukstdatori
3.2.5. printeri
3.2.6. kopēšanas iekārtas
3.2.7. elektriskās un elektroniskās rakstāmmašīnas
3.2.8. kabatas un galda elektroniskās skaitļošanas mašīnas (kalkulatori)
3.2.9. citas iekārtas informācijas vākšanai, glabāšanai, apstrādei, noformēšanai vai
pārraidīšanai elektroniskā veidā
3.3. lietotāju termināliekārtas un sistēmas
3.4. faksimili
3.5. teleksi
3.6. telefoni
3.7. telefona automāti
3.8. bezvada telefoni
3.9. mobilie telefoni
3.10. automātisko atbildētāju sistēmas
3.11. citas iekārtas skaņas, attēlu vai citas informācijas pārraidīšanai ar elektrosakaru
starpniecību
3.12. CRT/LCD monitori
4.kategorija. Patērētāju iekārtas
4.1. radioaparāti
4.2. televizori
TV 10" - 14"
TV 15"- 18"
TV 19" - 27"
TV 28" - 39"
TV 40" vai lielāks
LCD TV 15" - 18"
LCD TV 19" - 27"
LCD TV 28" vai lielāks
4.3. videokameras
4.4. videomagnetofoni
4.5. augstas precizitātes magnetofoni
4.6. audiopastiprinātāji
4.7. mūzikas instrumenti
4.8 citas preces vai iekārtas skaņas vai attēlu, arī signālu ierakstīšanai vai
atskaņošanai, vai citas skaņu un attēlu izplatīšanas tehnoloģijas, izņemot
elektrosakarus
5.kategorija.Apgaismes iekārtas
5.1. gāzizlādes spuldzes
5.2. apgaismes ķermeņi (izņemot gāzizlādes spuldzes)
6.kategorija. Elektriskie un elektronikas instrumenti (izņemot liela izmēra
stacionārus ražošanas mehānismus, kas nav pārnēsājami vai ir pastāvīgi
piestiprināti)
6.1. urbji
6.2. zāģi
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6.3. šujmašīnas
6.4. virpošanas, frēzēšanas, noslīpēšanas, slīpēšanas, zāģēšanas, griešanas, lokšņu
griešanas, urbšanas, caurumošanas, štancēšanas, ielocīšanas, liekšanas vai
tamlīdzīgas koka, metāla un citu materiālu apstrādes iekārtas
6.5. kniedēšanas, naglošanas vai skrūvēšanas instrumenti vai kniežu, naglu, skrūvju
izņemšanas instrumenti un tiem līdzīgi instrumenti
6.6. metināšanas, lodēšanas vai tiem līdzīgi instrumenti
6.7. šķidrumu vai gāzveida vielu izsmidzināšanas, izplatīšanas, izkliedēšanas iekārtas
vai cita veida apstrādes iekārtas
6.8. pļaušanas vai citi dārza darba rīki
7.kategorija. Rotaļlietas, atpūtas un sporta piederumi
7.1. elektriskie vilcieni vai sacīkšu automašīnu komplekti
7.2. rokas videospēļu pultis
7.3. videospēles
7.4. datori braukšanai ar velosipēdu, skriešanai, airēšanai u.c.
7.5. sporta piederumi ar elektriskām vai elektroniskām detaļām
7.6. naudas un žetonu elektroniskie azartspēļu automāti
8.kategorija. Medicīniskās ierīces (izņemot visas implantētās un inficētās
medicīniskās ierīces)
8.1. medicīniskās terapeitiskās rentgenstaru ierīces
8.2. medicīniskās ierīces, ko lieto kardioloģijā
8.3. hemodialīzes ierīces
8.4. mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces
8.5. medicīniskās ierīces, ko lieto kodolmedicīnā
8.6. laboratorijas ierīces, ko lieto in vitro diagnostikā
8.7. medicīnas laboratoriju analizatori
8.8. saldējamās ierīces
8.9. testi grūtniecības noteikšanai
8.10. citas ierīces, ko lieto slimību, traumu vai nespējas diagnostikai,
profilaksei, novērošanai, ārstēšanai, atvieglošanai
9.kategorija. Monitoringa un kontroles instrumenti
9.1. dūmu detektori
9.2. siltumregulatori
9.3. termostati
9.4. mērīšanas, svēršanas vai regulēšanas/koriģēšanas ierīces mājsaimniecībām vai
laboratorijām
9.5. citi monitoringa un kontroles instrumenti, ko izmanto rūpnieciskās iekārtās
(piemēram, kontrolpaneļos)
10.kategorija. Tirdzniecības automāti
10.1. karsto dzērienu tirdzniecības automāti
10.2. karsto vai auksto dzērienu pudeļu vai kārbu tirdzniecības automāti
10.3. cietu produktu tirdzniecības automāti
10.4. bankas automāti; bankomāti
10.5. visas ierīces, kas automātiski izsniedz jebkura veida preces

Apliecinu, ka atskaitē norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.
Datums:______________
Pasūtītāja vārdā:__________________________________________
(paraksts, vārds, uzvārds)
Pārskatu sagatavoja: __________________________________ Tālrunis:__________
(paraksts, vārds, uzvārds)
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4.PIELIKUMS

Dokumentu elektroniskā aprites kārtība
1. Pasūtītājs Līguma 3.1., 3.4. un 6.1.punktā minētās atskaites var iesniegt
elektroniskā veidā Dokumentu elektroniskās aprites sistēmā (turpmāk – Sistēma),
aizpildot Atskaiti par elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu, Izpildītāja interneta
mājas lapā www.dati.zalajosta.lv, vai caur www.zalajosta.lv.
2. Lai uzsāktu Sistēmas lietošanu, Pasūtītājs uz e-pastu info@zalajosta.lv nosūta
pieprasījumu Sistēmas pieejai, kurā norāda personas, kura Pasūtītāja vārdā pieslēgsies
Sistēmai (turpmāk - Sistēmas lietotājs) vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruni.
Pasūtītājam pieprasījums obligāti ir jāsūta no savas Līguma 10.3.punktā norādītās epasta adreses. Pēc pieprasījuma saņemšanas Izpildītājs nosūta uz Pasūtītāja norādīto
Sistēmas lietotāja e-pasta adresi individuālu paroli (ne mazāk kā 6 (sešu) zīmju burtu
un/vai ciparu kombināciju).
3. Pasūtītājs pieslēdzas Sistēmai Izpildītāja interneta mājas lapā www.dati.zalajosta.lv
vai caur www.zalajosta.lv, norādot Sistēmas lietotāja e-pasta adresi un individuālo
paroli. Pasūtītājam piešķirto paroli izmantot drīkst tikai Pasūtītājs. Pasūtītājs,
pieslēdzoties Sistēmai, ir tiesīgs nomainīt iepriekš izsniegto paroli pret sevis izvēlētu
individuālu paroli (ne mazāk kā 6 (sešu) zīmju burtu un/vai ciparu kombināciju).
4. No individuālās paroles piešķiršanas brīža Pasūtītājs atbild par paroles drošu
uzglabāšanu un nepieejamību trešajām personām. Izpildītājs neatbild par
zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies vai varētu rasties saistībā ar trešo personu
piekļuvi Izpildītāja norādītajiem datiem.
5. Pasūtītājs, pieslēdzoties Sistēmai, aizpilda Atskaiti par elektrisko un elektronisko
iekārtu apjomu (Izvēle: Ievadīt datus – Elektriskās un elektroniskās iekārtas).
Izvēloties komandu „Nosūtīt”, izveidotā Atskaite tiek nosūtīta Izpildītājam un tiek
uzskatīta par Pasūtītāja Atskaitē sniegtās informācijas pilnīgu un patiesu
atspoguļojumu. Ja tiek konstatēti acīmredzami trūkumi vai neprecizitātes, vai arī, ja ir
saņemts rakstisks (arī pa faksu vai e-pastu) Pasūtītāja iesniegums par Atskaites
atsaukumu, Izpildītājs nosūta Atskaiti Pasūtītājam precizējumu un/vai papildinājumu
veikšanai
6. Līguma 3.5.punktā minēto nodošanas-pieņemšanas aktu un 4.1.punktā minēto
rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektroniskā formā, izmantojot Sistēmu, ja
Pasūtītājs ir izteicis vēlēšanos saņemt šos dokumentus elektroniskā veidā.
Ja Pasūtītājs vēlas nodošanas - pieņemšanas aktus un rēķinus saņemt elektroniski,
Pasūtītājam pēc pieslēgšanās Sistēmai ir jāapstiprina turpmākā nodošanas –
pieņemšanas aktu un rēķinu saņemšana elektroniski nospiežot uz pogas “Jā”, kad tiek
uzdots jautājums “Vai vēlaties turpmāk saņemt nodošanas – pieņemšanas aktus un
rēķinus elektroniski?”
7. Pēc Līguma 3.4.punktā minētās atskaites saņemšanas no Pasūtītāja, Izpildītājs
saskaņā ar Līguma 3.5.punktu un 4.1.punktu sagatavos atbilstošo nodošanas pieņemšanas aktu un rēķinu un ieliks tos Sistēmā. Par nodošanas – pieņemšanas akta
un rēķina ievietošanu Sistēmā Izpildītājs nosūtīs paziņojumu uz Sistēmas lietotāja e21

pasta adresi. Pasūtītājam rēķins ir jāapmaksā saskaņā ar Līguma noteikumiem 10
(desmit) dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas brīža.
8. Pasūtītājs, pieslēdzoties Sistēmai, nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu var
atrast sadaļā “Rēķini un nodošanas – pieņemšanas akti”.
9. Pasūtītājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu ietekmēt Sistēmas drošību. Par šādām
darbībām tiks uzskatītas visas darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz
ekrāna redzamās) komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas
līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa.
Pasūtītājam nav tiesību savu paroli nodot trešajām personām.
10. Ja Pasūtītājs ir pazaudējis paroli vai arī vēlas mainīt savu Sistēmas lietotāja epasta adresi, Pasūtītājs nekavējoties par to paziņo Izpildītājam un nosūta Izpildītājam
visu nepieciešamo informāciju saskaņā ar šī Pielikuma 2.punktu. Gadījumā, ja
Sistēmas lietotājs nemainās, nepieciešamo informāciju var nosūtīt arī Sistēmas
lietotājs no savas e-pasta adreses. Šādos gadījumos esošā parole tiek anulēta un tās
vietā tiek izsniegta jauna, ko Pasūtītājs ir tiesīgs nomainīt saskaņā ar Pielikuma
3.punktu.
11. Pasūtītājs apņemas saglabāt un neizpaust trešajām personām jebkādus datus par
Izpildītāja informācijas tehnoloģijas sistēmām, kas Pasūtītājam varētu kļūt zināmas
Sistēmas lietošanas procesa gaitā.

Pasūtītājs

Izpildītājs

________________

_______________
Jānis Lapsa
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PIELIKUMS NR. 5

Pasūtītāja pilnvarojums informācijas nodošanai saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām
Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju iesniegt elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju
reģistrā (turpmāk – Reģistrs) no Pasūtītāja saņemto informāciju, kas uzskaitīta ar
Ministru Kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388. “Elektrisko un
elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu
apsaimniekošanas prasības un kārtība” (turpmāk – Informācija). Pasūtītājs piekrīt,
ka:
1. Izpildītājs nodod Reģistram Informāciju, arī ja Pasūtītājs ir noteicis Informācijas
daļu par komercnoslēpumu vai apņēmies to neizpaust.
2. Izpildītājs nav atbildīgs par Reģistra vešanu. Pasūtītājs apzinās visus riskus, kādi
saistīti ar to, ka Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija ir
Reģistra pārvaldnieks vai turētājs un atbild par Informācijas pārvaldīšanu,
turēšanu, apkopošanu un jebkādām citām darbībām ar Reģistrā esošu informāciju,
ieskaitot Informāciju.
3. Ievērojot, ka Izpildītājs neved un neuztur Reģistru, Izpildītājs neuzņemas atbildību
par Reģistra pārvaldnieka vai turētāja nepienācīgu Informācijas kontroli vai un to
pasākumu ieviešanu, kādi varētu būt nepieciešami, lai Reģistra turētājs novērstu
Informācijas nonākšanu pie trešajām personām. Izpildītājam nav pienākuma gādāt
par to, lai Reģistra turētājs aizsargātu Pasūtītāja datus no nonākšanas pie trešajām
personām (ieskaitot Reģistra pārvaldnieka vai turētāja biedru organizācijas).
4. Izpildītājs neatbild par Informācijas precizitāti un pilnīgumu. Ja Informācija ir
neprecīza vai nepilnīga, un iestājas Izpildītāja vai Pasūtītāja atbildība saskaņā ar
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75.3 panta trešo daļu vai citiem
likumiem, tad atbildību par šādu pārkāpumu uzņemas pats Pasūtītājs.
5. Ja tiek grozīti ārējie normatīvie akti par Reģistram nododamo datu saturu vai
veidu, Pasūtītājs var 10 darba dienu laikā paziņot par atkāpšanos no šī
pilnvarojuma. Ja Pasūtītājs sakarā ar izmaiņām ārējos normatīvos aktos atsauc šo
pilnvarojumu, Izpildītājam nav pienākums turpināt sniegt Pasūtītājam atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumus.

Pasūtītājs

Izpildītājs

________________

_______________
Jānis Lapsa
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