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LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU Nr. BAO/___/22 

SEVIŠĶIE NOTEIKUMI 

 BAO: 

 Akciju sabiedrība BAO 

 Reģ. Nr. 40003320069 

 PVN reģ. Nr. LV40003320069 

 Norēķinu konts: Luminor Bank AS 

 RIKOLV2X 

 LV06RIKO0000084507464 

 KLIENTS: 

 SIA “___________” 

 Reģ. Nr. __________ 

 PVN reģ. Nr. LV _________ 

 Norēķinu konts: __________ 

 ___________ 

 ___________ 

 JURIDISKĀ ADRESE: 

 Celtnieku iela 3a, Olaine, LV-2114 

 JURIDISKĀ ADRESE: 

 ______________________ 

 KONTAKTI: 

 Kontaktpersona: ______________ 

 Tel.: +371 _____________ 

 E-pasts: bao@bao.lv 

 KONTAKTI: 

 Kontaktpersona: ___________ 

 Tel.: +371________ 

 E-pasts: _________  

 ABONĒŠANAS MAKSA: 

90,00 EUR 

 

 PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETA: 

 _______ 

 Šis līgums sastāv no sevišķiem un vispārīgiem noteikumiem un trīs šādiem pielikumiem: 

             Nr. 1 Pakalpojumu sniegšanas procedūras apraksts. 

             Nr. 2 Bīstamo atkritumu savākšanas izpildes laiki un pārvadāšanas tarifi pa zonām. 

             Nr. 3 Bīstamo atkritumu utilizācijas tarifi.  

Līguma pielikumi ir šā līguma neatņemama sastāvdaļa un grozījumi tajos ir spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti, izņemot šā līguma vispārīgajos noteikumos minētos 

gadījumus. 

 VĀRDS, UZVĀRDS,  

 AMATA NOSAUKUMS: 

  

 Normunds Reiniks 

 Akciju sabiedrība BAO 

 Prokūrists 

 

 VĀRDS, UZVĀRDS,  

 AMATA NOSAUKUMS: 

  

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 

  

 LĪGUMA PARAKSTĪŠANAS DATUMS: __.__.2022 
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LĪGUMS PAR BĪSTAMO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 

 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

Akciju sabiedrība BAO, reģ. Nr. 40003320069, turpmāk tekstā saukta „BAO”, no vienas puses, un „Klients” – 

juridiska vai fiziska persona, kuras rekvizīti norādīti šī līguma sevišķos noteikumos, bet kopā saukti „Puses”, 

noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

 

1. Līguma priekšmets 

Klients uzdod BAO, bet BAO apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā sniegt Klientam bīstamo atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojumus, turpmāk tekstā saukts – „Pakalpojumi”. 

 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. BAO Pakalpojumus Klientam sniedz, ievērojot likuma „Par piesārņojumu” un „Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma„ noteiktās prasības un šim līgumam pievienotos pielikumus.  

2.2. Šī līguma izpratnē par bīstamiem atkritumiem uzskata atkritumus, kas klasificējas kā bīstami atkritumi 

saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 

2.3. BAO veic bīstamo atkritumu savākšanu, transportēšanu, pagaidu uzglabāšanu specializētās novietnēs un 

utilizāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām, saskaņā ar atbilstošo vides aizsardzības institūciju 

izdotajām atļaujām darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. 

2.4. BAO ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu sniegt informāciju kompetentajām iestādēm (pašvaldībai, Valsts 

vides dienestam u.c.) par Klienta radīto bīstamo atkritumu apjomu un apsaimniekošanas kārtību atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

2.5. Bīstamie atkritumi kļūst par BAO īpašumu brīdī, kad atkritumus iekrauj BAO transportlīdzeklī. Atkritumi 

tiek transportēti tikai ar BAO transportlīdzekli. Atkritumus transportē tikai tādā tarā, kas ir atbilstoša spēkā 

esošo normatīvo aktu prasībām.   

 

3. Maksājumi 

3.1. Par BAO sniegtajiem Pakalpojumiem Klients maksā maksu par attiecīgo Pakalpojumu, turpmāk teksta saukti 

– „Pakalpojumu Tarifi”, atbilstoši šī līgumam pielikumā pievienotajiem pielikumam Nr.2 „Bīstamo 

atkritumu savākšanas un pārvadāšanas tarifi pa zonām” un pielikumam Nr.3 „Bīstamo atkritumu utilizācijas 

tarifi”. 

3.2. Klients maksā abonēšanas maksu, turpmāk teksta saukta – „Abonēšanas maksa”, ja tāda tiek piemērota 

atbilstoši šā līguma sevišķajiem noteikumiem. Klients Abonēšanas maksu samaksā 1 (vienu) reizi 12 

(divpadsmit) mēnešu periodā atbilstoši BAO sagatavotajam rēķinam. 

3.3. BAO ir tiesības vienpusēji mainīt Pakalpojumu Tarifus. Par Pakalpojumu Tarifu maiņu BAO brīdina Klientu 

1 (vienu) mēnesi iepriekš.  

3.4. Klientam visi maksājumi, kas izriet no šī līguma, ir jāveic saskaņā ar BAO sagatavotajiem rēķiniem. Ja 

rēķinos nav minēta informācija par rēķina apmaksas termiņu, tad Klientam rēķins ir jāapmaksā 14 

(četrpadsmit) dienu laikā no rēķina datuma. 

3.5. Ja Klients savlaicīgi neapmaksā rēķinu, tad BAO ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu, kamēr nav 

apmaksāti visi rēķini. 

3.6. Rēķina samaksas termiņa neievērošanas gadījumā BAO ir tiesības aprēķināt un Klients piekrīt maksāt 

nokavējuma procentus 0,1% (nulle komats viens procenti) no neapmaksātās summas par katru kavējuma 

dienu. 

3.7. Puses vienojas, ka BAO rēķinus sagatavo un nosūta Klientam  elektroniskā formā un tie būs derīgi bez 

paraksta un zīmoga. Rēķini tiek nosūtīti elektroniski uz Klienta e-pasta adresi: ___________________. 

 

4. Klienta tiesības 
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4.1. Klienta pretenzijas tiek izskatītas tikai tad, ja tās ir iesniegtas rakstiski ne vēlāk kā 2 (divu) darbadienu laikā 

no datuma, kas reģistrēts APUS pavadzīmē.  

4.2. Ja BAO atzīst Klienta pretenziju par pamatotu, BAO var samazināt Klienta samaksu par BAO sniegtajiem 

nekvalitatīviem Pakalpojumiem ne vairāk kā par 30 % (trīsdesmit procentiem). Abonēšanas maksa netiek 

samazināta (ja tāda tiek piemērota saskaņā ar šā līguma sevišķajiem noteikumiem).  

 

5. Abpusējas saistības 

Abas Puses vienojas, ka saskaņā ar šī līguma noteikumiem: 

5.1. Puses neizpauž trešajām personām nekādu informāciju, ko tie saistībā ar šī līguma noslēgšanu un izpildi 

uzzinājuši, izņemot likumā noteiktos gadījumos. Konfidencialitātes pienākums ir spēkā šā līguma darbības 

laikā un neierobežotu laiku pēc tā izbeigšanās. 

5.2. katra no Pusēm var sazināties ar otru ar elektronisko līdzekļu starpniecību. Sazināšanās caur elektronisko 

pasta adresi tiek uzskatīta rakstveida saziņu; 

5.3. katra no Pusēm dod otrai Pusei pienācīgu iespēju izpildīt saistību, pirms ceļ prasību, ka otra Puse nav 

izpildījusi savas saistības; 

5.4. neviena no Pusēm nav atbildīga par jebkuras saistības neizpildi nepārvaramas varas apstākļu (force majeure) 

dēļ. Nepārvaramas varas apstākļi nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko 

attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Puses vienojas, ka 

ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no attiecīgās puses gribas neatkarīgi apstākļi, kuru rezultātā nav 

bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja šos apstākļus Puse nav spējusi saprātīgi 

paredzēt, kā arī, ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem paņēmieniem. 

 

6. Klienta citas saistības 

6.1. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir  iepazinies un pilnībā sapratis šā līguma noteikumus un 

Pielikumos  minēto informāciju un Klients apņemas tos pildīt. Ja Klienta pārstāvis nav tiesīgs 

pārstāvēt  Klientu jebkāda iemesla dēļ, bet ir parakstījis šo dokumentu Klienta vārdā, tad šī persona personīgi 

atbild par BAO zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties šī iemesla dēļ. 

6.2. Klients apņemas: 

6.2.1. uzkrāt bīstamos atkritumus tikai noteikta parauga BAO uzstādītajos konteineros, kurus Klientam 

izsniedz ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas, un nepieļaut konteineru 

bojāšanu. Ja konteineri tiek nozaudēti vai bojāti, nepareizi lietojot, tad bojāto konteineru nomaiņu 

apmaksā Klients;  

6.2.2. nodrošināt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu sava uzņēmuma teritorijā atbilstoši LV normatīvo aktu 

noteiktajām prasībām. Klients apņemas veikt bīstamo atkritumu atsevišķu uzkrāšanu tā, lai nenotiktu 

to sajaukšanās ar piemaisījumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 

6.2.3. nepiešķirt vai citādi nenodot Klienta tiesības un pienākumus saskaņā ar šo Līgumu trešajām personām, 

kā arī tālāk nepārdot jebkuru BAO sniegto pakalpojumu bez BAO iepriekšējas rakstveida piekrišanas; 

6.2.4. plānojot jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanu, konsultēties ar BAO, lai izvairītos no iespējamām 

problēmām, kuras var izraisīt bīstamo atkritumu ķīmisku vai cita veida nesavienojamību ar Klienta 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanas shēmu (kustību);  

6.2.5. nodrošināt BAO brīvu un drošu piekļūšanu Klienta radītajiem bīstamajiem atkritumiem, lai BAO 

varētu pildīt savus pienākumus. 

 

7. Līguma stāšanās spēkā un izbeigšana 

7.1. Līgums stājas spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Līgums ir spēkā 

12 (divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas brīža. Ja līdz Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām 

neviena no Pusēm nav iesniegusi paziņojumu par šī līguma izbeigšanu, tad līgums skaitās pagarināts uz vēl 

vienu 12 (divpadsmit) mēnešu periodu. Šajā punktā minētais noteikums par termiņa automātisku 

pagarināšanu attiecas arī uz visiem nākamajiem Pakalpojumu sniegšanas termiņiem. 
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7.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt šo līgumu, par to pirms tam rakstveidā paziņojot otrai pusei 1 (vienu) 

mēnesi. Minēto paziņojumu nosūta uz puses elektronisko pasta adresi, kas norādīta šā līguma sevišķajos 

noteikumos.  

7.3. BAO nosūtot Klientam rakstveida paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji un nekavējoties izbeigt līgumu, ja Klients 

atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai 

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

7.4.  Klientam ir pilnībā jāapmaksā visi BAO sniegtie pakalpojumi.  

7.5. No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumus BAO var nodot jebkurai citai personai un par to tiek paziņots 

Klientam. 

 

8. Strīdu izskatīšana 

Līgumam piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Strīdi saistībā ar līgumu, kurus Puses nevar 

atrisināt pārrunu ceļā, nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Šī līguma sadaļu virsraksti izmantoti teksta labākai lasāmībai un nevar būt izmantojami šī līguma iztulkošanai 

vai izskaidrošanai. 

9.2. Šis līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs tiek izsniegts 

BAO, bet otrs eksemplārs –  Klientam.  

9.3. Puses nenes atbildību viena pret otru par saistību izpildes nokavējumu, ja Puse ir rīkojusies ar atbilstošu 

profesionālo rūpību un tādēļ nav vainojama par saistību izpildes nokavējumu COVID-19 vīrusa izplatības 

vai ar tā ierobežošanu saistīto pasākumu dēļ.  COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums nekavējoties 

informēt par saistību izpildes nokavējuma apstākļiem. COVID-19 vīrusa ietekmētajai pusei ir pienākums pēc 

otras puses pieprasījuma pierādīt paziņojumā norādītos apstākļus, tajā skaitā to, ka saistību izpildes 

nokavējuma cēlonis ir COVID-19 vīruss un ka tā ir rīkojusies ar atbilstošu profesionālo rūpību, lai novērstu 

saistību izpildes nokavējumu. 

 

Līguma pielikumi: 

             Nr. 1 Pakalpojumu sniegšanas procedūras apraksts. 

             Nr. 2 Bīstamo atkritumu savākšanas izpildes laiki un pārvadāšanas tarifi pa zonām. 

             Nr. 3 Bīstamo atkritumu utilizācijas tarifi.  

 

 

BAO: Klients: 

 

 

 

Normunds Reiniks 

Akciju sabiedrība BAO  

Prokūrists 

 

 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 
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Pielikums Nr. 1 

 

Pakalpojumu sniegšanas procedūru apraksts 

 

1. Pakalpojumu sniegšanas kārtība: 

1.1. BAO klientu dienests pieņem bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pieteikumus no Klienta pilnvarotām 

personām pa telefonu +371 67612259 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, rakstiski uz e-pastu: bao@bao.lv.   

1.2. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas darbi tiek veikti visā Latvijas teritorijā un izpildīti to reģistrēšanas, t.i. 

rindas kārtībā atbilstoši apkalpošanas zonējumam un izpildes laikiem (Pielikums Nr.2), tāpēc par nepieciešamību 

veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu, Klients apņemas BAO informēt 5 (piecu) darbadienu laikā pirms 

Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas. 

1.3. Gadījumos, kad notiek ārkārtēji apstākļi, kas var būt saistīti ar vides piesārņojumiem un/vai avārijas seku 

likvidāciju, un šie apstākļi var prasīt no BAO operatīvi nekavējoties reaģēt uz esošo situāciju, BAO savākšanas 

laiki (Pielikums Nr. 2) var būt mainīts uz nenoteiktu laiku. 

1.4. Pēc atkritumu apsaimniekošanas pieteikuma piefiksēšanas BAO garantē, ka pakalpojumu sniegšanas centra 

darbinieks 2 (divu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža atzvanīs Klientam un informēs Klientu par 

konkrētu bīstamo atkritumu izvešanas laiku. 

1.5. Bīstamo atkritumu transportēšanas dienā, pēc to nosvēršanas un iekraušanas automašīnā, BAO tehniskais 

darbinieks sastāda Atkritumu savākšanas uzskaites aktu un/vai Bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi, 

fiksējot bīstamo atkritumu veidu, svaru, uzkraušanas laiku, un vietu, kā arī citu veikto darbu uzskaiti. Abu 

dokumentu atbilstību faktiskajam stāvoklim ar parakstu apstiprina Klienta pārstāvis. Darba izpildes akta 

neparakstīšana bez pamatojuma neatbrīvo Klientu no samaksas par BAO veiktajiem pakalpojumiem. 

1.6. Pēc pakalpojuma sniegšanas Klientam tiek sagatavots un nosūtīts rēķins. Apmaksas summa tiek iegūta, 

pamatojoties uz Atkritumu savākšanas uzskaites aktu un/vai Bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi, 

fiksējot bīstamo atkritumu veidu, svaru uzkraušanas laiku, un vietu, kā arī citu veikto darbu uzskaiti, kuru tarifi 

ir norādīti šī līguma Pielikuma Nr.3 un Pielikumā Nr.2 

2.Ārkārtas pakalpojuma sniegšanas kārtība: 

2.1. Ir iespējams veikt minētos darbus ārpus kārtas. Šie darbi tiek fiksēti kā steidzami (ārpus kārtas), un steidzamu 

darbu gadījumā Klients maksā vienreizēju samaksu par steidzamu (ārpus kārtas) darbu saskaņā ar pielikumos 

Nr.2 un Nr.3 un ievērojot šī pielikuma 2.3.punktu.  

2.2. Pēc pakalpojuma sniegšanas Klientam tiek sagatavots rēķins. Apmaksas summa tiek iegūta, pamatojoties uz 

Atkritumu savākšanas uzskaites aktu un /vai Bīstamo atkritumu reģistrācijas karti-pavadzīmi, fiksējot bīstamo 

atkritumu veidu, svaru uzkraušanas laiku, un vietu, kā arī citu veikto darbu uzskaiti. Steidzamības (ārpus kārtas) 

darbu izpildes gadījumā tarifi, kuri norādīti šī līguma Pielikumā Nr.3 un Pielikumā Nr.2 tiek palielināti par 100 

(simts) procentiem. 

2.3. Informāciju par bojājumiem BAO klientu dienests pieņem pa tālruni +371 67612259 darba dienās no plkst. 

9.00 līdz 17.00, rakstiski uz e-pastu: bao@bao.lv. 

 

BAO: Klients: 

 

 

Normunds Reiniks 

Akciju sabiedrība BAO  

Prokūrists 

 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 
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Pielikums Nr. 2 

Bīstamo atkritumu savākšanas izpildes laiki un pārvadāšanas tarifi pa zonām 

Nr.p.k. Zona 

 

Maksimālais 

izpildes laiks 

Kravas 

vienība 

Savākšanas un 

pārvadāšanas 

izmaksas 

(EUR bez PVN) 

1. Zona Nr.1 10 dienas palete 55,00 

2. Zona Nr.2 10 dienas palete 55,00 

3. Zona Nr.3 20 dienas palete 60,00 

4. Zona Nr.4 30 dienas palete 80,00 

 

Līguma Pielikums Nr.2 ir Līguma par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu neatņemama sastāvdaļa un grozījumi 

ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti.  

1. Cena ir norādīta par 1 (vienu) kravas vienību paleti (palete = 1150 X 1200 mm ar maksimālo svaru līdz 800 

kg) izņemot auto riepas un elektrotehniskos atkritumus, kur noteiktais maksimālais svars līdz 350 (trīs simti 

piecdesmit) kg. Rēķins tiek piestādīts par veselu kravas vienību atlikumu noapaļojot uz augšu. 

2. 1 (vienas) kravas vienības savākšanas un pārvadāšanas tarifā ir iekļautas iekraušanas laiks , kurš tiek noteikt 

līdz 15 (piecpadsmit) minūtēm. Par bīstamo atkritumu pārpakošanu, sarežģītiem iekraušanas darbiem, dīkstāvi 

un citiem nestandarta risinājumiem tiek aprēķināta papildu maksa 50,00 (piecdesmit) EUR stundā bez PVN. 

Aprēķinātā papildu summa tiks iekļauta rēķinā. 

 

 

 

BAO: Klients: 

 

 

 

Normunds Reiniks 

Akciju sabiedrība BAO  

Prokūrists 

 

 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 
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Pielikums Nr. 3 

/Bīstamo atkritumu utilizācijas tarifi tiek sagatavoti katram klientam individuāli saskaņā 

ar pieteikumā minētajiem atkritumu veidiem (klasēm), atkritumu daudzuma, savākšanas 

un iekraušanas iespējām un transportēšanas attāluma/ 

Bīstamo atkritumu utilizācijas tarifi 

 

N. p. 

k. 
Atkritumu nosaukums Atkritumu kods Mērvienība 

Utilizācijas 

izmaksas, 

(EUR bez 

PVN) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Līguma Pielikums Nr.3 ir Līguma par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu neatņemama sastāvdaļa un grozījumi 

ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti. 

 

Par izmaksām bīstamo atkritumu utilizēšanai, kuras nav uzrādītas Pielikumā Nr.3, BAO informē Klientu pirms 

atkritumu savākšanas.  

 

 

 

 

 

BAO: Klients: 

 

 

 

Normunds Reiniks 

Akciju sabiedrība BAO  

Prokūrists 

 

 

 

 ___________ 

 ___________ 

 ___________ 


