Iekšējie kārtības noteikumi, veicot atkritumu ievešanu CSA poligonā „Getliņi”
(spēkā no 2020.gada 20.janvāra)

1. Atrodoties CSA poligona „Getliņi” teritorijā (turpmāk tekstā – Poligona teritorija), klientiem jāievēro:
1.1. autotransporta kustības ātruma ierobežojumi;
1.2. iekšējās kārtības noteikumi;
1.3. ugunsdrošības noteikumi.
Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personām.
2. Juridiska persona:
2.1. Juridiskām personām ir jānoslēdz Līgums par par atkritumu pieņemšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi”
(turpmāk tekstā – Līgums);
2.2. Iebraukt Poligona teritorijā un uzbraukt uz auto svariem autovadītājs/klients drīkst tikai ar iepriekš izveidotu elektronisko
caurlaidi (turpmāk tekstā – Caurlaide). Caurlaide sagatavojama SIA „Getliņi EKO” mājas lapā;
2.3. Caurlaides izveidošanai jāautorizējas mājas lapas KLIENTU SADAĻĀ, izmantojot iepriekš saņemto piekļuves paroli.
3. Fiziskas personas:
3.1. Ar fiziskām personām Līgums netiek slēgts. Ierodoties Poligona teritorijā tiks veikta atkritumu deklarēšana un nodrošināta
Caurlaide iebraukšanai.
4. Autovadītājam/klientam ar transporta līdzekli uzbraucot uz auto svariem un pieliekot Caurlaidi pie skenera, uzskaites
sistēmas fiksē transporta līdzekļa svaru. Pēc barjeras pacelšanas autovadītājs/klients drīkst braukt uz atkritumu izkraušanas
vietu.
5. Atkarībā no atkritumu klases, autovadītājam/klientam jāveic pareiza atkritumu izkraušana- atbilstoši Poligona teritorijas kravu
iztukšošanas vietām :
5.1. atkritumu šķirošanas rūpnīca;
5.2. biodegradācijas šūna;
5.3. būvgružu pārstrādes laukums;
5.4. bioreaktors;
5.5. izkraušanas laukums fiziskām personām ar autotransportu līdz 3,5 tonnām.
Atkritumu klasifikators publicēts Ministru kabineta noteikumos Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”.
6. Atrodoties atkritumu izkraušanas vietā, jāievēro vismaz 30 m distance no Poligona teritorijā strādājošās tehnikas. Atkritumu
izkraušana jāveic ievērojot Poligona teritorijas atbildīgo darbinieku - transporta dispečeru norādījumus.
7. Pēc atkritumu izbēršanas autovadītājs/klients nekavējoties atgriežas atpakaļ uz svariem, kur, pieliekot Caurlaidi skenerim,
sistēma fiksē transporta līdzekļa svaru un aprēķina ievesto atkritumu daudzumu un summu.
8. Autovadītājs/klients drīkst nobraukt no svariem tikai tad, kad tiek pacelta aizsargbarjera.
9. Fiziskām personām maksa par ievesto atkritumu daudzumu jāveic apsardzes ēkā pie kases lodziņa. Maksājumu iespējams
veikt ar norēķinu karti vai skaidru naudu.
10. Gadījumā, ja atrodoties Poligona teritorijā rodas neskaidrības vai ārkārtas situācijas, nekavējoties jāziņo apsardzes
darbiniekam.
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11. Poligona teritorijā aizliegts:
11.1. smēķēt, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas smēķēšanai;
11.2. lietot atklātu liesmu;
11.3. bez atļaujas atrasties un pārvietoties pa poligona teritoriju;
11.4. bez saskaņošanas ar “Getliņi EKO” administrāciju veikt fotografēšanu vai filmēšanu;
11.5. savākt un izvest no Poligona teritorijas citu klientu iepriekš izkrautos atkritumus;
11.6. ievest sekojošus atkritumus: akumulatorus, baterijas, apgaismes iekārtas un luminiscences spuldzes, elektriskās
un elektroniskās iekārtas, medikamentus un medicīnas atkritumus, sadzīves ķīmiju, azbestu saturošus būvniecības
atkritumus, piemēram, šīferi, dzīvsudrabu saturošus atkritumus, piemēram, termometrus, eļļas un filtrus, auto
riepas un šķidros atkritumus.
12. Informācija par norēķinu kārtību:
12.1. atkritumu apsaimniekošanas operatoriem, kas noslēguši līgumus ar pilsētu un/vai pašvaldību domēm, par sadzīves
atkritumu savākšanu no attiecīgās pilsētas un/vai novada teritorijas – tiek piemērota pēcapmaksas norēķinu kārtība;
12.2. Esošajiem klientiem:
Priekšapmaksa
*ja izpildās kaut viens no kritērijiem
a) Līgums spēkā mazāk par 6 mēnešiem
b) parāds ir lielāks par 25 EUR un lielāks vai vienāds
ar 20% no iepriekšējo 6 (sešu) mēnešu apgrozījuma
c) vēsturiski ir novērota slikta maksāšanas vai
sadarbības disciplīna (norakstīti parādi, regulāri
maksāšanas kavējumi virs 20 dienām, neatbild uz epastā sūtīto informāciju, nav sasniedzams norādītajā
adresē vai pa norādīto tālruni, nereaģē uz
atkārtotiem atgādinājumiem par parāda apmaksu
u.tml.)

Pēcapmaksa
*ja izpildās abi kritēriji vienlaicīgi
a) Līgums spēkā ilgāk par 6 mēnešiem
b) ja neizpildās neviens no Priekšapmaksas kritērijiem;

12.3. Jauniem klientiem, kas neatbilst 12.1. punkta definīcijai:
Priekšapmaksa
a) Jaunu klientu
priekšapmaksa;

norēķinu

kārtība

ir

b) Pēc 6 mēnešu perioda, izvērtējot klienta
sadarbību, var tikt izskatīta iespēja mainīt
norēķinu kārtību uz pēcapmaksu.

Pēcapmaksa
*ja izpildās visi kritēriji vienlaicīgi
a) Līgums spēkā ilgāk par 6 mēnešiem

b) iepriekšējo 6 mēnešu perioda apgrozījums ir vismaz 120 EUR;

c) parāds uz mēneša 15.datumu nav lielāks par 25 EUR un nav lielāks par
20% no iepriekšējo 6 mēnešu apgrozījuma;
d) nav novērota slikta maksāšanas vai sadarbības disciplīna (nav
norakstīti parādi, nav regulāri kavējumi virs 20 dienām, atbild uz e-pasta
sūtījumiem, sasniedzams norādītajā adresē
vai pa norādīto tālruni, reaģē uz atkārtotiem atgādinājumiem par parāda
apmaksu u.tml.)
12.4. Ja Klientam izpildās 12.2. vai 12.3. punktos noteiktie pēcapmaksas kritēriji, Klients sagatavo iesniegumu ar lūgumu veikt
izmaiņas Līgumā un piemērot norēķinu veidu – pēcapmaksa, un nosūta to uz e-pasta adresi ligumi@getlini.lv . Pēc iesnieguma
saņemšanas un datu pārbaudes, SIA “Getliņi EKO” informēs par pieņemto lēmumu attiecībā uz norēķinu kārtības veida maiņu.
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