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        Olaine,                                                                                                                  2015. gada 15.aprīlī 

SEVIŠĶIE NOTEIKUMI 

 BAO: 

 AS "BAO" 
 LR VR Nr. 40003320069 
 PVN reģ. Nr. LV40003320069 
 Norēķinu konts: Swedbank 
HABALV22 
 LV85HABA0551010750161 

 KLIENTS: 

 VSIA „Rīgas psihiatrijas un 
narkoloģijas centrs” 
 LR VR Nr. 50003342481  
 PVN reģ. Nr.LV50003342481  
 Norēķinu konts: Valsts kase  
 TRELLV22 
 LV11TREL9290410000000 

 JURIDISKĀ UN FAKTISKĀ ADRESE: 
 Celtnieku iela 3a 
 Olaine, LV-2114 

 ADRESE: 
 Tvaika iela 2 
 Rīga, LV-1005 

 KONTAKTI: 
 Kontaktpersona: Normunds Reiniks 
 Tel.: 67612259 
 Fakss: 67614945 
 E-pasts: bao@bao.lv  

 KONTAKTI: 
 Kontaktpersona: Andris Žukovskis 
 Tel.: 67080268; 26385168 
 Fakss: 67222305 
 E-pasts: andris.zukovskis@rpnc.lv 

 MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI: 
 Standarta 

PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS VIETAS: 
 Saskaņā ar 1. pielikuma 1.1. punktu 
 

 Šis līgums sastāv no sevišķiem un vispārīgiem noteikumiem un diviem pielikumiem: 
             Nr. 1 Pakalpojumu sniegšanas procedūras apraksts. 
             Nr. 2 Bīstamo atkritumu utilizācijas tarifi.  
Līguma pielikumi ir Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas līguma neatņemama sastāvdaļa un 
grozījumi tajos ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir abu pušu parakstīti, izņemot šī 
līguma vispārīgajos noteikumos minētos gadījumus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
LĪGUMS PAR  MEDICĪNISKO ATKRITUMU UTILIZĀCIJU 

 
VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
          A/s “BAO”, reģistrācijas numurs 40003320069, prokūrista Normunda Reinika personā, turpmāk 
tekstā saukta „BAO”, no vienas puses, un Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, 
reģistrācijas numurs 50003342481, valdes priekšsēdētāja Jāņa Buģina, valdes locekles Irinas Starkovas 
un valdes locekļa Imanta Rezeberga personā, turpmāk tekstā saukts „Klients”, kuru rekvizīti norādīti šī 
līguma sevišķajos noteikumos, bet kopā saukti „Puses”, saskaņā ar Klienta veiktās iepirkuma 
procedūras “Veselības aprūpes bīstamo atkritumu apsaimniekošana” (id. Nr. RPNC/2015/2-inf.) 
noteikumiem un rezultātiem, noslēdz šo iepirkuma līgumu par sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Klients uzdod BAO, bet BAO apņemas šajā līgumā noteiktajā kārtībā sniegt Klientam medicīnisko 
atkritumu (veselības aprūpes atkritumi (klase: 180103) un luminiscentās spuldzes un citi 
dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klase: 120121), tajā skaitā dzīvsudrabu un amalgamu saturošo 
medicīnisko atkritumu) savākšanu, transportēšanu un utilizāciju, turpmāk tekstā saukts – 
„Pakalpojums”. 

1.2. Par 1.1.punktā norādīto darbu izpildi Klients maksā BAO par 36 (trīsdesmit sešiem) kalendārajiem 
mēnešiem EUR 17601.51 (septiņpadsmit tūkstoši seši simti viens euro un 51 cents) un pievienotās 
vērtības nodokli 21% (divdesmit viens procents) 3696.32 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit seši 
euro un 32 centi), kopā – 21297.83 (divdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit septiņi euro 
un 83 centi). 

2. Vispārīgie noteikumi 

2.1. BAO Pakalpojumus Klientam sniedz, ievērojot likuma „Par piesārņojumu” un „Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma„ noteiktās prasības un šim līgumam pievienoto pielikumu Nr.1 
„Pakalpojumu sniegšanas procedūras apraksts”.  

2.2. Šī līguma izpratnē par bīstamiem atkritumiem tiek uzskatīti atkritumi, kas klasificējami kā bīstami 
atkritumi, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302 no 19.04.2011. „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 normatīvajām prasībām, saskaņā ar atbilstošo 
vides aizsardzības institūciju izdotajām atļaujām darbībām ar bīstamajiem atkritumiem. 

2.4. BAO ir tiesības bez saskaņošanas ar Klientu sniegt informāciju pašvaldībai, reģionālajām vides 
pārvaldēm un Nacionālajam Vides veselības centram par Klienta radīto bīstamo atkritumu apjomu 
un apsaimniekošanas kārtību, kā to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. 

2.5. BAO apņemas pielikt visas pūles un savas tehniskās iespējas, lai sniegtu Klientam pilnvērtīgu 
bīstamo atkritumu apsaimniekošanas Pakalpojumu. 

2.6. Bīstamie atkritumi kļūst par BAO īpašumu tikai tajā brīdī, kad tie tiek iekrauti BAO nozīmētajā 
transporta līdzeklī. Atkritumi tiek transportēti tikai ar BAO pilnvarotu transportu un tikai ar BAO 
saskaņotā tarā. 

3. Maksājumi 
3.1. Par BAO sniegtajiem Pakalpojumiem Klients maksā par attiecīgo Pakalpojumu, turpmāk tekstā 

saukti „Pakalpojumu Tarifi”, atbilstoši šīm līgumam pievienotajam pielikumam Nr.2 „Bīstamo 
atkritumu utilizācijas tarifi”.  

 
3.2. Klientam visi maksājumi, kas izriet no šī līguma, ir jāveic saskaņā ar BAO piestādītajiem rēķiniem 

30 (trīsdesmit) dienu laikā. Ja rēķinos nav minēta informācija par rēķina apmaksas termiņu, tad 
rēķins apmaksājams 30 (trīsdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas datuma. 

 
3.3. Ja rēķins netiek savlaicīgi apmaksāts, tad BAO ir tiesības atteikties sniegt Pakalpojumu, kamēr nav 

apmaksāti visi BAO piestādītie rēķini. 



 
3.4. Rēķina apmaksas termiņa neievērošanas gadījumā BAO ir tiesības aprēķināt un Klients piekrīt 

maksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats vienu procentu) no neapmaksātās summas par katru 
kavējuma dienu. 
  

4. Klienta tiesības 
4.1. Visu neskaidrību gadījumos Klienta pretenzijas tiek izskatītas tikai tad, ja tās ir iesniegtas rakstiski 

ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas brīža. Klienta 
pamatotu pretenziju gadījumā, ja BAO, veicot Pakalpojumu, nav rīkojies ar pienācīgu rūpību, 
BAO samazina Klienta maksu par nekvalitatīviem Pakalpojumiem par 30 % (trīsdesmit 
procentiem).  



5. Abpusējas saistības 

Abas Puses vienojas, ka saskaņā ar šī līguma noteikumiem: 

5.1. neviena no Pusēm nedod otrai tiesības izmantot tās (vai jebkura tās Uzņēmuma) tirdzniecības 
zīmes, tirdzniecības nosaukumus vai citus apzīmējumus jebkādā reklāmā vai publikācijā bez otras 
Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas; 

5.2. visa informācija, ar ko apmainās Puses, nav konfidenciāla. Ja kāda no Pusēm pieprasa otrai Pusei 
konfidenciālas informācijas sniegšanu, tad pirms šādas informācijas izsniegšanas Puses paraksta 
vienošanos par konfidencialitāti; 

5.3. katra no Pusēm var sazināties ar otru ar elektronisko līdzekļu starpniecību, un šāda sazināšanās 
tiek uzskatīta par izdarītu rakstiski; 

5.4. katra no Pusēm dod otrai Pusei pienācīgu iespēju izpildīt saistību, pirms ceļ prasību, ka otra Puse 
nav izpildījusi savas saistības; 

5.5. neviena no Pusēm nav atbildīga par jebkuras saistības neizpildi nepārvaramas varas apstākļu (force 
majeure) dēļ. Nepārvarama vara šī līguma izpratnē ir dabas katastrofas, masu nemieri, karadarbība, 
izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas bez alternatīvas padara neiespējamu līguma 
izpildi un citi apstākļi, kas padara neiespējamu šī līguma izpildi. 

6. Klienta citas saistības 

6.1. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina, ka ir  iepazinies un pilnībā sapratis šī līguma sevišķos un 
vispārīgos 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 atbild personīgi par BAO zaudējumiem, kas radušies vai varētu rasties šī 
iemesla dēļ. 

6.2. Klients apņemas: 

6.2.1. veikt bīstamo atkritumu uzkrāšanu tikai noteikta parauga BAO uzstādītajos konteineros, kas 
Klientam tiek izsniegti ne vēlāk kā 3 (trīs) 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 LR 
normatīvo aktu noteiktajām prasībām un normām. Klients apņemas veikt bīstamo atkritumu 
atsevišķu uzkrāšanu tā, lai nenotiktu to sajaukšanās ar piemaisījumiem, kā arī neradītu 
kaitējumu veselībai un apkārtējai videi; 

6.2.3. nepiešķirt vai citādi nodot Klienta tiesības saskaņā ar šo Līgumu trešām personām, kā arī 
nenodot Klienta pienākumus vai tālāk nepārdot jebkuru BAO sniegto pakalpojumu bez 
BAO iepriekšējas rakstiskas 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 esošo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas shēmu;  

6.2.5. nodrošināt BAO pietiekošu, 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 2015. gada 15. aprīļa un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. BAO 
Pakalpojumus Klientam atbilstoši šī līguma noteikumiem sniedz 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no 
iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā 
no tā kurš nosacījums iestājas pirmais, turpmāk tekstā saukts „Pakalpojumu sniegšanas termiņš”. 

7.2. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt šo līgumu pirms Pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām 2 
(divus) kalendāros mēnešus iepriekš rakstiski brīdinot par to otru Pusi, nosūtot minēto paziņojumu 
otrai Pusei uz tās juridisko adresi.  

7.3. Līguma 7.2.punktā norādītajā gadījumā ne vēlāk kā līdz līguma izbeigšanas dienai Klientam ir 
pilnībā jāapmaksā visi BAO pamatoti piestādītie rēķini. 

7.4. No šī līguma izrietošās tiesības un pienākumus BAO nevar nodot jebkurai citai personai. 



 

 

 

8. Strīdu izskatīšana 

8.1. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, tiek risināti sarunu ceļā, bet ja risinājums nav panākts 30 
(trīsdesmit) dienu laikā, tad jebkura no Pusēm var griezties tiesā pēc piekritības un tiesa strīdu 
izskata Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.  

9. Citi noteikumi 

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

9.2. Ar šī līguma spēkā stāšanās brīdi tiek izbeigts starp Pusēm 2012. gada 1. februārī noslēgtais līgums 
Nr. BAO/607/12 kopā ar  tā pielikumiem un 2015. gada 20. janvārī nooslēgto Vienošanos Nr. 1. 
par līguma Nr. BAO/607/12 grozījumiem.  

9.3. Šis līgums noformēts un parakstīts uz 6 (sešām) lapām, kopā ar diviem pielikumiem, kas ir šī 
līguma neatņemama sastāvdaļa, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs tiek izsniegts - 
BAO, otrs eksemplārs - Klientam.  

 

  

BAO: (paraksts, zīmogs) Klients: (paraksts, zīmogs) 
 
 
 

Normunds Reiniks 
AS „BAO” 
Prokūrists 
 
Datums: 

 
 
 

Jānis Buģins 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes priekšsēdētājs 
 
Datums: 

  
 
 

Imants Rezebergs 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes loceklis 
 
Datums: 

  
 
 

Irina Starkova 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes locekle 
 
Datums: 



Pielikums Nr. 1 
pie 2015. gada 15. aprīļa līguma 

 par medicīnisko atkritumu utilizāciju 
 Nr. …….. 

Pakalpojumu sniegšanas procedūras apraksts 

1. Pakalpojumu sniegšanas kārtība: 

1.1. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas darbi tiek veikti Rīgā, Tvaika ielā 2, Ļermontova ielā 1, 
Laktas ielā 6, Aptiekas ielā 7/9, Veldres ielā 1a, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., „Greiveros” 
teritorijā un izpildīti atbilstoši savākšanas grafikam un izpildes laikiem, kurš tiek noteikts: pēc Klienta 
pasūtījuma, bet ne retāk, kā reizi mēnesī. Par nepieciešamību veikt bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas savākšanas grafika un izpildes laika maiņu Klients informē BAO vienu mēnesi 
iepriekš. 

1.2. Parasti, Atkritumu izvešana notiek saskaņā ar tabulā norādīto informāciju: 

 

 

 

 

 

Par savākšanas grafika un izpildes laiku maiņu BAO Klientu dienests pieņem no Klienta pilnvarotām 
personām pa telefonu 67612259 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, rakstiski, pa faksu 67614945 
vai e-pastu bao@bao.lv visu diennakti. 

1.3. Gadījumos, kad notiek ārkārtēji apstākļi, kas var būt saistīti ar lieliem vides piesārņojumiem un/vai 
avārijas seku likvidāciju, un šie apstākļi var prasīt no BAO operatīvi nekavējoties reaģēt uz esošo 
situāciju, BAO savākšanas grafiks var būt mainīts, par ko Klientu nekavējoties informēs BAO 
pārstāvis. 

1.4. Bīstamo atkritumu uzglabāšana jāveic atbilstoši LR normatīvo aktu noteiktajām prasībām un 
normām, lai nenotiktu to sajaukšanās ar piemaisījumiem, kā arī neradītu kaitējumu veselībai un 
apkārtējai videi.  

1.5. Atkritumi jāievieto BAO noteikta parauga uzstādītos konteineros tikai polietilēna maisos vai citā 
iepakojumā, kas nodrošina Līguma 6.2. punktā minēto prasību izpildi. Pēc konteineru piegādes tiek 
sastādīts pieņemšanas/ nodošanas akts, kurš nosaka konteineru skaitu un to piegādes laiku. 

1.6. BAO nodrošina Klientam veselības aprūpes atkritumu šķirošanai un savākšanai nepieciešamo 
aprīkojumu: 1.6.1. triecienizturīgi un šķidrumu necaurlaidīgi spilgtas krāsas maisi ar bīstamo 
medicīnisko atkritumu mitrumizturīgu marķējumu, kuri aprīkoti ar drošas noslēgšanas mehānismu un 
izgatavoti no 30 līdz 40 mikronu bieza polietilēna ar mitruma necaurlaidīgām šuvēm.  

1.6.2. Marķēti, dūrienizturīgi konteineri asajiem priekšmetiem. 

Izvešanas adrese Izvešanas grafiks Konteineru 
tilpums 

Konteineru 
skaits  

1 2 3 4 
Tvaika iela 2, Rīga 2 (divas) reizes mēnesī 240 litri 1 
Laktas iela 6, Rīga 1 (vienu) reizi mēnesī 120 litri 1 
Aptiekas iela 7/9, Rīga 1 (vienu) reizi mēnesī 120 litri 1 
Veldres iela 15, Rīga 1 (vienu) reizi mēnesī 120 litri 1 
Ļermontova iela 1a, Rīga 1 (vienu) reizi mēnesī 120 litri 1 
Vecpiebalga, „Greiveri” 1 (vienu) reizi mēnesī 120 litri 1 



1.7. 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. 

1.8. Pēc pakalpojuma sniegšanas Klientam tiek piestādīts 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. 

 

BAO: (paraksts, zīmogs) Klients: (paraksts, zīmogs) 
 
 
 

Normunds Reiniks 
AS „BAO” 
Prokūrists 
 
Datums: 

 
 
 

Jānis Buģins 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes priekšsēdētājs 
 
Datums: 

  
 

Imants Rezebergs 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes loceklis 
 
Datums: 

  
 

Irina Starkova 
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 
Valdes locekle 
 
Datums: 


