
NERETAS NOVADA JURIDISKĀS PERSONAS PIETEIKUMS 

SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LĪGUMAM Nr. ______ 
* Ar zvaigznīti ir atzīmēti lauki, kas ir jāaizpilda klientam (īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai apsaimniekotājam) 

*Uzņēmuma nosaukums:  *Reģ.Nr.  

*PVN Reģ.Nr.  

*Vārds:  *Uzvārds:  
*Tālrunis:  

*Uz kāda pamata pārstāv:  *Banka:  

*Konts:  

*Juridiskā adrese:  *Pasta indekss:  

*Pasta adrese:  *Pasta indekss:  

(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) 

*Vēlos saņemt rēķinus un pārējo informāciju: (vajadzīgo atzīmēt ar X un norādīt e-pasta adresi, ja ir) 

☐ e-pastā:   

☐ pa pastu, esmu informēts un piekrītu apmaksāt izdevumus par rēķinu nosūtīšanu pa pastu 1,21 EUR ar PVN 

*Sadzīves atkritumu savākšanas/ konteinera (u) uzstādīšanas adrese:  *Adresē deklarēto  

 personu skaits:   

 ☐ Individuālā dzīvojamā māja 

 ☐ Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

 ☐ Vasarnīca vai dārza māja ☐ ar sezonas līgumu par laika periodu:   

 (vajadzīgo atzīmēt ar X) (sezonas līgumam ierakstīt periodu) 

*Tvertnes tips, tilpums, skaits (norādīt tilpumu un skaitu) 

Konteiners Konteiners Konteiners Konteiners Konteiners 

0,24m3  gab. 0,36m3  gab. 0,77m3  gab. 1,10m3  gab.   gab. 

*Tvertnes piederība (vajadzīgo atzīmēt ar X) 
Klienta 

konteiners 
☐ 

Klienta  

konteiners 
☐ 

Klienta  

konteiners 
☐ 

Klienta  

konteiners 
☐ 

Klienta 

konteiners 
☐ 

"Aizkraukles 

KUK" konteiners 
☐ 

"Aizkraukles 

KUK" konteiners 
☐ 

"Aizkraukles 

KUK" konteiners 
☐ 

"Aizkraukles 

KUK" konteiners 
☐ 

"Aizkraukles 

KUK" konteiners 
☐ 

Nepieciešams 

izsniegt 

konteineru 
☐ 

Nepieciešams 

izsniegt 

konteineru 
☐ 

Nepieciešams 

izsniegt 

konteineru 
☐ 

Nepieciešams 

izsniegt 

konteineru 
☐ 

Nepieciešams 

izsniegt 

konteineru 
☐ 

*Izvešanas biežums (vajadzīgo atzīmēt ar X)  

1x ceturksnī ☐ 1x ceturksnī ☐ 1x ceturksnī ☐ 1x ceturksnī ☐ 1x ceturksnī ☐ 

1x mēnesī ☐ 1x mēnesī ☐ 1x mēnesī ☐ 1x mēnesī ☐ 1x mēnesī ☐ 

2x mēnesī ☐ 2x mēnesī ☐ 2x mēnesī ☐ 2x mēnesī ☐ 2x mēnesī ☐ 

 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ 
 

Gadījumā, ja Jūs vēlaties apspriest līguma noteikumus, tad aizpildiet 

visu pamatinformāciju un ievelciet krustiņu ☐, mēs ar Jums 

sazināsimies tuvākajā laikā. 

*Atkritumu izvešana, 

izmantojot marķētos 

maisus 0,10m3  
(norādīt maisu skaitu vienā 

izvešanas reizē) 

1x ceturksnī ☐ 

1x mēnesī ☐ 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa 

Bez PVN 18,53 EUR/m3 
2x mēnesī ☐ 

 gab.  ☐ 

Klients ir informēts, ka minimālais tvertnes iztukšošanas biežums ir noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos. Klientam 

ir pienākums izvēlēties radītajam sadzīves atkritumu apjomam atbilstošu tvertnes tipu, skaitu un izvešanas biežumu, kas 

nedrīkst būt retāk, kā noteikts saistošajos noteikumos. 

Apstiprinu augstāk minēto datu pareizību, piekrītu, ka saziņai ar mani tiks izmantoti pieteikumā norādītie saziņas līdzekļi. 

Pieteikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

Klients:   

 (paraksts un atšifrējums) (datums) 

Šo sadaļu aizpilda pakalpojuma sniedzējs 

Pakalpojumu sniedzējs: 

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 

PVN Reģ.Nr. LV55403015551 

Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 

Banka: AS “Citadele banka”, kods: PARXLV22 

Konts: LV51PARX0012828730001 

Līguma parakstīšanas 

datums: 
 

Pakalpojuma 

uzsākšanas datums: 
 

Rēķinu izrakstīšanas 

biežums: 

☐ mēnesis 

☐ ceturksnis 

Izvešanas grafiks:  

Līgumu slēgšanas administrators: 

 28367235 

e-pasts: spaao@ataps.lv 

 


