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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 

1.1. Izsoles “Par tiesībām nodot SIA “Getliņi EKO” izejmateriālu (atkritumu klases kods 191004) 
par pazeminātu cenu” noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā rakstiskā izsolē 
tiks izsolītas tiesības nodot SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr. 40003367816, izejmateriālu – 
vieglo frakciju, kas neatbilst 191003 klasei, izlīdzinošā/stabilizējošā pārklājuma 
nodrošināšanai pirms cietējošā materiāla uzklāšanas apglabāšanas šūnā (atkritumu klases 
kods 191004), par pazeminātu cenu ar mērķi tos izmantot Izsolītāja saimnieciskās darbības 
nodrošināšanai. 

1.2. Izsolītājs – SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr. 40003367816, juridiskā un faktiskā 
adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, tālruņa Nr. 
+371 67317800, e-pasta adrese: info@getlini.lv. 
Norēķinu konta Nr. LV02HABA0551045898344, AS „Swedbank”, kods: HABALV22. 

1.3. Pretendents – juridiska persona, kas samaksājusi izsoles nodrošinājumu, un iesniegusi 
pieteikumu dalībai izsolē. 

1.4. Izsolītāja kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Līva Grinfelde, tālr. Nr. +371 29950555, 
e-pasts: liva.grinfelde@getlini.lv. 

1.5. Izsoles noteikumu saņemšana – Izsoles noteikumus jebkura persona var saņemt SIA „Getliņi 
EKO” mājas lapā – www.getlini.lv, sadaļā – Iepirkumi/izsoles. 

1.6. Izsole uzskatāma par notikušu, ja izsolē iesniegts vismaz 1 (viens) pieteikums.  
1.7. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – izdevīgākais finanšu piedāvājums, proti, mazākais 

cenas samazinājums, salīdzinot ar izejmateriāla apglabāšanas tarifu. 

1.8. Izsoles norisi nodrošina SIA „Getliņi EKO” Mantas novērtēšanas un realizācijas komisija, 
turpmāk – Komisija. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs. 

1.9. Izsole notiek valsts valodā. 
 

2. IZSOLES PRIEKŠMETS 
 

2.1. Izsoles priekšmets ir tiesības nodot izejmateriālu – vieglo frakciju, kas neatbilst 191003 
klasei, izlīdzinošā/stabilizējošā pārklājuma nodrošināšanai pirms cietējošā materiāla 
uzklāšanas apglabāšanas šūnā  (atkritumu klases kods 191004)1, turpmāk – Izejmateriāls, par 
pazeminātu cenu pēc attiecīgā līguma par Izejmateriāla nodošanu Izsolītājam noslēgšanas, 
Izsolītāja saimnieciskās darbības nodrošināšanai. 
Izejmateriāla nodošana notiks pa daļām. 
Izejmateriāla tehniskā specifikācija norādīta Noteikumu 1. pielikumā. 

2.2. Izsoles rezultātā tiks noslēgts līgums par Izejmateriāla nodošanu, turpmāk – Līgums. Līguma 
projekts norādīts Noteikumu 5. pielikumā.  

2.3. Izejmateriāla plānotais nodošanas periods un apjoms – no 2022. gada 8. jūlija līdz atbilstoši 

Izsolītāja norādītajam termiņam, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. Katrā 

pusgadā (6 mēneši) pieļaujamais nododamais apjoms nevar būt lielāks par 11500 tonnām. 

Izsolītājam ir tiesības jebkurā brīdī, rakstiski par to informējot Pretendentu, ar kuru noslēgts 

Līgums, izbeigt Līgumu un Izejmateriāla pieņemšanu. 

2.4. Izejmateriālu piegādes vieta – cieto sadzīves atkritumu poligona “Getliņi” teritorija, Kaudzīšu 
ielā 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, turpmāk – CSA poligons 
“Getliņi”. 

2.5. Nododamo Izejmateriāla minimālais pusgada daudzums Līguma darbības periodā ir norādīts 
Noteikumu 1. pielikumā. Plānotais Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafiks ir norādīts 
4. pielikumā. Piesakoties dalībai izsolei, Pretendents apliecina, ka apzinās, ka Izejmateriāla 
nododamais apjoms Līguma darbības periodā nevar būt mazāks par Izsolītāja noteikto 

 
1 saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, 
kuras padara atkritumus bīstamus” 

mailto:info@getlini.lv
mailto:liva.grinfelde@getlini.lv
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daudzumu. Pretendents apliecina, ka apzinās, ka katru reizi, nododot Izejmateriālu Izsolītājam 
atbilstoši plānotajam Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikam (4. pielikums), Izsolītājam 
ir tiesības pieņemt līdz 5 % (pieciem procentiem) mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir 
fiksēts konkrētajā Pretendenta nododamajā Izejmateriāla kravā. Pretendents apliecina, ka 
apzinās, ka Izejmateriālu daudzums nav precīzi nosakāms un ka tas var būtiski mainīties, kā 
arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles norises dienai, kā arī no apjomiem, 
kādi ir prognozēti Līguma darbības laikā. Izsolītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt plānoto 
Izejmateriāla apjomu, pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā 
informējot Pretendentu, kurš ir noslēdzis Līgumu ar Izsolītāju. 

2.6. Izsoles sākumcena ir EUR 135,00 (viens simts trīsdesmit pieci eiro un 00 cents) par tonnu, 
neskaitot PVN.  
 

3. IZSOLES NOTEIKUMI 
 

3.1. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – izdevīgākais finanšu piedāvājums - mazākais cenas 
samazinājums, salīdzinot ar izejmateriāla apglabāšanas tarifu (piedāvātajā cenā neietilpst 
Izejmateriāla savākšanas un transportēšanas izdevumi, ko Izsoles uzvarētājs sedz no saviem 
līdzekļiem). Nosolītā cena tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā. 

3.2. Prasības Pretendentam: 
3.2.1. par Pretendentu var būt jebkura juridiska persona, kurai normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir tiesības veikt darbības ar Izejmateriālu; 
3.2.2. Pretendentam nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par 

maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; 
3.2.3. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā 

adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

maksājumu parādi. 

3.3. Izsoles nodrošinājums: 
3.3.1. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, iemaksā Noteikumu 1.2. punktā norādītājā 

Izsolītāja bankas kontā nodrošinājumu EUR 5 000,00 (pieci tūkstoši eiro). 
Nodrošinājums Pretendentam ir jāiemaksā Izsolītāja bankas kontā termiņā, lai līdz 
izsoles dienai nodrošinājuma summa jau būtu ieskaitīta Izsolītāja bankas kontā; 

3.3.2. Pretendentam, kurš nav ieguvis Līguma slēgšanas tiesības, vai personai, kas nav 
iesniegusi pieteikumu dalībai izsolē, nodrošinājumu atmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā 
pēc tam, kad ar izsoles uzvarētāju ir parakstīts Līgums. 

3.3.3. Pretendentam, kurš ir ieguvis līguma slēgšanas tiesības, nodrošinājumu atmaksā 
3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad ir parakstīts Līgums. 

3.4. Pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē, iesniedz šādus dokumentus: 
3.4.1. pieteikums (Noteikumu 2. pielikums), kurā Pretendents: 

3.4.1.1. norāda nosaukumu, adresi, norēķinu konta numuru kredītiestādē; 
3.4.1.2. izsaka vēlmi piedalīties izsolē; 
3.4.1.3. apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt; 
3.4.1.4. apliecina, ka gada laikā līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanas dienai 

Pretendenta darbībā no Valsts vides dienesta vai no citu kompetentu iestāžu 

puses nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai darbības nepilnības attiecībā 

uz vides prasību ievērošanu; tam nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav 

pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; 

Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā 

adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 

maksājumu parādi (pārbaudes datums – piedāvājumu iesniegšanas Izsolē 

termiņa pēdējā diena – 2022. gada 4. jūlijs); 
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3.4.1.5. apstiprina, ka ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka norādītais 

kopējais nododamais Izejmateriāla apjoms Līguma darbības periodā nav precīzi 

nosakāms un ka apjoms var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi 

ir fiksēti periodā līdz izsoles norisei, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti 

Līguma darbības laikā, un ka apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas pretenzijas 

pret Izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 

3.4.2. piedāvājums atbilstoši Noteikumu 3. pielikumā pievienotajai piedāvājuma 

iesniegšanas formai, kurā norāda piedāvāto cenu par Izejmateriāla nodošanu 

Izsolītājam saimnieciskās darbības nodrošināšanai; 

3.4.3. akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas pārskats, kas pierāda, ka Izejmateriāls 

atbilst Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu 

poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas 

un rekultivācijas noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem 

apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos” norādītajiem parametriem;  

3.4.4. dokumenti, kas apliecina pieteikuma parakstītāja kompetences apjomu vai 

pilnvarojumu, ziņas par Pretendenta pilnvarnieku, ja tāds iecelts, un pilnvaru, kas 

apliecina pilnvarnieka tiesības pārstāvēt Pretendentu, kā arī pierādījumus Pretendenta 

atbilstībai Noteikumu 3.2.punkta prasībām; 

3.4.5. pierādījumi par izsoles nodrošinājuma maksas samaksu. 

3.5. Pretendentam, kurš tiks atzīts par izsoles uzvarētāju un ar kuru paredzēts slēgt Līgumu, pirms 

Līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Izsolītājam akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas 

pārskats, kas sagatavots ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms izsoles akta apstiprināšanas brīža 

un kas pierāda, ka Izejmateriāls atbilst Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu 

Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju 

apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības 

atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos” norādītajiem 

parametriem. 

3.6. Noteikumu 3.4.punktā norādītie dokumenti iesniedzami slēgtās aploksnēs ar atzīmi 

“Pieteikums dalībai izsolē par tiesībām nodot SIA “Getliņi EKO” izejmateriālu (atkritumu 

klases kods 191004) par pazeminātu cenu”.  

3.7. Piedāvājumi, kas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, uzskatāmi par nederīgiem. 

3.8. Piedāvājumus izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 4. jūlija plkst. 9.30: 

3.8.1. nosūtot ar pasta starpniecību uz Izsolītāja adresi; 

3.8.2. nododot Izsolītājam personīgi Nolikuma 1.2. punktā norādītajā adresē. 

3.9. Pretendents ir atbildīgs par to, ka pieteikums tiek iesniegts Izsolītājam līdz Noteikumu 

3.8. punktā noteiktajam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc norādītā termiņa 

pieteikumi netiek pieņemti. 

3.10. Personiski iesniegtie vai pa pastu atsūtītie piedāvājumi rakstiskai izsolei glabājami slēgtās 

aploksnēs līdz izsolei. Noteikumu 3.8.2. punktā noteiktajā kārtībā iesniegtie dokumenti netiek 

atvērti līdz izsolei. 

 

4. IZSOLES NORISE 

 

4.1. Komisija pieteikumus atver slēgtā sēdē 2022. gada 4. jūlijā plkst.9.35 SIA “Getliņi EKO”, 

Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. 

4.2. Pieteikumus atver secībā, kādā tie reģistrēti pieteikumu reģistrā. 

4.3. Visi Komisijas locekļi, kuri piedalās izsolē, parakstās uz pieteikuma. Izsoles gaita tiek 

protokolēta izsoles aktā.  
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4.4. Ja Pretendenta pieteikumā nav iekļauta Noteikumu 3.4.1. punktā minētā informācija, 

pieteikumam nav pievienoti 3.4.2.-3.4.6. punktā minētie dokumenti, no kuriem izriet 

Pretendenta atbilstība izvirzītajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta 

izslēgšanu no dalības izsolē un pieteikumu neizskata. 

4.5. Ja nepieciešams papildu laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību noteikumiem, Komisija pēc 

pieteikumu atvēršanas paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti izsoles rezultāti. Ja papildu 

izvērtējums nav nepieciešams, pēc visu pieteikumu atvēršanas Komisija paziņo, ka izsole 

pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko Izejmateriāla cenu un Pretendentu, kas to nosolījis. Izsoles 

rezultātu paziņošanu protokolē. 

4.6. Ja pēc visu pieteikumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu 

Izejmateriāla cenu par tā nodošanu, izsole tiek turpināta mutvārdos, pieņemot piedāvājumus 

no pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu cenu. Par mutvārdu izsoles norises faktu un laiku 

Komisija informē pretendentus, kuri piedāvājuši vienādu augstāko maksu, nosūtot attiecīgu 

paziņojumu uz e-pasta adresi, bet gadījumā, ja tāda nav norādīta, uz pasta adresi, kas norādīta 

pieteikumā. 

4.7. Ja neviens no Pretendentiem, kuri piedāvājuši vienādu cenu, mutvārdu izsoles ietvaros 

nepiesaka jaunu piedāvājumu par augstāku cenu saskaņā ar Noteikumu 4.6.punktu, Komisija 

pieteikumu iesniegšanas secībā piedāvā minētajiem Pretendentiem slēgt Līgumu atbilstoši to 

nosolītajai Izejmateriāla cenai par Izejmateriāla nodošanu. 

4.8. Izsole tiek atzīta par nenotikušu, ja nav saņemts neviens piedāvājums. 

 

5. IZSOLES AKTA APSTIPRINĀŠANAS UN LĪGUMA SLĒGŠANAS KĀRTĪBA 

 

5.1. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā izvērtē izsoles rezultātus un pieņem lēmumu par izsoles 

akta apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. 

5.2. Izsoles aktā norāda: 

5.2.1. izsoles dienu un vietu; 

5.2.2. ziņas par Izsolītāju; 

5.2.3. ziņas par izsoles priekšmetu; 

5.2.4. ziņas par Pretendentiem un to pārstāvjiem; 

5.2.5. izsolē solītās cenas un solītāja nosaukumu; 

5.2.6.  augstāko nosolīto cenu, nosolītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi. 

5.3. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc izsoles akta apstiprināšanas vai neapstiprināšanas 

nosūta izsoles uzvarētājam un pārējiem Pretendentiem paziņojumu par izsoles akta 

apstiprināšanu vai par tā neapstiprināšanu uz e-pasta adresi, bet gadījumā, ja tāda nav 

norādīta, uz pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikumā. 

5.4. Izsoles uzvarētājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Noteikumu 5.3. punktā 

minētā paziņojuma nosūtīšanas dienas iesniegt Nolikuma 3.5. apakšpunktā norādīto 

akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas pārskatu, kas sagatavots ne vēlāk kā 3 (trīs) 

mēnešus pirms izsoles akta apstiprināšanas brīža, un parakstīt Līgumu (Noteikumu 

5. pielikums). Ja izsoles uzvarētājs paziņojumā norādītajā termiņā neierodas parakstīt Līgumu 

vai neiesniedz Nolikuma 3.5. apakšpunktā norādīto akreditētas laboratorijas analīžu 

testēšanas pārskatu, vai arī iesniedz Nolikuma 3.5. apakšpunktā norādīto akreditētas 

laboratorijas analīžu testēšanas pārskatu, kas ir vecāks par 3 (trijiem) mēnešiem no izsoles 

akta apstiprināšanas brīža, tiek uzskatīts, ka izsoles uzvarētājs ir atteicies slēgt Līgumu un tam 

netiek atgriezts iemaksātais izsoles nodrošinājums.  

5.5. Ja izsoles uzvarētājs atsakās slēgt Līgumu, Izsolītājam ir tiesības piedāvāt slēgt Līgumu 

nākamajam pretendentam, kas piedāvājis iepriekšējo augstāko Izejmateriāla cenu. 
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5.6. Pretendentam, kam nākamajam piedāvāts slēgt Līgumu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu 

laikā ir pienākums paziņot izsolītājam par piekrišanu vai atteikšanos slēgt Līgumu. Ja šajā 

punktā minētais pretendents piekrīt slēgt Līgumu, tad viņam pirms Līguma parakstīšanas ir 

jāiesniedz Nolikuma 3.6. apakšpunktā norādītais akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas 

pārskats, kas sagatavots ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms izsoles akta apstiprināšanas brīža. 

5.7. Ja arī pēdējais pārsolītais solītājs neparaksta Līgumu noteikumu 5.6. punktā noteiktajā 

termiņā vai neiesniedz Nolikuma 3.5. apakšpunktā norādīto akreditētas laboratorijas analīžu 

testēšanas pārskatu, vai arī iesniedz Nolikuma 3.5. apakšpunktā norādīto akreditētas 

laboratorijas analīžu testēšanas pārskatu, kas ir vecāks par 3 (trijiem) mēnešiem no izsoles 

akta apstiprināšanas brīža, tam netiek atgriezts iemaksātais nodrošinājums, kā arī izsole tiek 

pasludināta par nenotikušu. 

5.8. Līguma noslēgšana ir Izsolītāja tiesība, nevis pienākums, Izsolītājs jebkurā brīdī var atteikties 

no Līguma noslēgšanas, kā arī pēc saviem ieskatiem pārtraukt vai izbeigt izsoli. 

 

 

Pielikumā: 

1. Tehniskā specifikācija Izejmateriālam; 

2. Pieteikums dalībai izsolē; 

3. Piedāvājuma forma; 

4. Plānotais Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafiks; 

5. Pirkuma līguma projekts. 
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1. pielikums 
Tehniskā specifikācija 

 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Izejmateriālam – vieglā frakcija, kas neatbilst 191003 klasei, izlīdzinošā/stabilizējošā pārklājuma 

nodrošināšanai pirms cietējošā materiāla uzklāšanas apglabāšanas šūnā, 
(atkritumu klases kods 191004) 

 
1. Izejmateriāls atbilst atkritumu klases kodam 191004 (atbilstoši Ministru kabineta 

2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”); 

2. Izejmateriāls ir ražots nolietotu transportlīdzekļu apstrādes un reģenerācijas iekārtās, kas 
saņēmušas atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju Valsts vides dienestā; 

3. Izejmateriāls atbilst Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1032 
“Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības atkritumiem, kurus 
pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos” norādītajiem parametriem; 

4. Izejmateriāla kopējais daudzums Līguma darbības laikā no 2022. gada 8. jūlija līdz 
2023. gada 31. decembrim, katrā no pusgadiem (6 mēneši) pieļaujamais nododamais apjoms 
nevar būt lielāks par 11500 tonnām.  

5. Pretendentam līdz izsoles dienai ir jāpiegādā SIA “Getiņi EKO” testa materiāla krava (vismaz 
100 kg) par kuru netiek veikts norēķins un kas paliek SIA “Getiņi EKO” īpašumā. 

6. Katrā no pusgadiem tiek iesniegts akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas pārskats, kas 
ir ne vecāks  kā 3 (trīs) mēneši no iesniegšanas dienas un kas pierāda, ka Izejmateriāls atbilst 
Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves 
atkritumu poligonos” norādītajiem parametriem. 

7. Izejmateriāla daudzums tiek nodots pa daļām atbilstoši Izsolītāja norādītajam plānotajam 
Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikam, kas norādīts Noteikumu 4.pielikumā.2 

8. Izejmateriāla radiācijas līmenis nepārsniedz 300 nSv/h.  
 

 
Izejmateriālu piegādes vieta: cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorija, Kaudzīšu ielā 
57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121. 

 

 
2 SIA “Getliņi EKO” norāda, ka pieņemamā Izejmateriāla apjoms var būt mainīgs atkarībā no faktiskās 
nepieciešamības. SIA “Getliņi EKO” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Izejmateriāla nodošanas grafikā, 
pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru noslēgts 
Līgums. Izsolītājam pie katras Izejmateriāla nodošanas reizes ir tiesības pieņemt līdz 5 % (pieciem procentiem) 
mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir fiksēts konkrētajā Pretendenta nododamajā Izejmateriāla kravā. 
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2. pielikums 
Pieteikums dalībai izsolē 

 

PIETEIKUMS PAR DALĪBU IZSOLĒ 
par tiesībām nodot SIA “Getliņi EKO” 

izejmateriālu (atkritumu klases kods 191004) par pazeminātu cenu 
 

__________________ 
vieta, datums 
 
PRETENDENTS _____________________________________ (nosaukums), reģ. nr. _________________, 
juridiskā adrese: ________________________________________________, pasta 
adrese: ______________________________, kuru pārstāv _______________________ (pārstāvja amats, 
vārds un uzvārds) 
 
Pretendenta e-pasta adrese saziņai: _____________________________________, 
Informācija par norēķinu kontu: banka, SWIFT, konta Nr.: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
1. piesakās dalībai izsolē par tiesībām nodot SIA “Getliņi EKO” izejmateriālu (atkritumu klases kods 

191004) par pazeminātu cenu; 
2. apstiprina, ka Izejmateriāls atbilst atkritumu klases kodam 191004 (atbilstoši Ministru kabineta 

2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, 
kuras padara atkritumus bīstamus”); 

3. apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrīt tiem; 
4. apliecina, ka visas pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas, tajā skaitā, ka gada laikā līdz pieteikuma 

dalībai izsolē iesniegšanas dienai pretendenta darbībā no Valsts vides dienesta vai no citu 
kompetentu iestāžu puses nav konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai darbības nepilnības 
attiecībā uz vides prasību ievērošanu; tam nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav 
pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā; pretendentam Latvijā un 
valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, nav nodokļu parādi, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi; 

5. apstiprina, ka pretendents ir iepazinies ar izsoles priekšmetu, kā arī apzinās, ka 
Izejmateriāla (atkritumu klases kods 191004) apjoms līguma par Izejmateriāla nodošanu 
darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no 
apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles norisei, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti līguma 
par Izejmateriāla nodošanu darbības laikā, un ka apņemas turpmāk neizvirzīt nekādas 
pretenzijas pret Izsolītāju saistībā ar izsoles priekšmetu; 

6. apliecina, ka apzinās, ka katru reizi, nododot Izejmateriālu Izsolītājam atbilstoši plānotajam 
Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikam (4. pielikums), Izsolītājam ir tiesības pieņemt līdz 
5 % (pieciem procentiem) mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir fiksēts konkrētajā 
nododamajā Izejmateriāla kravā; 

7. apstiprina, ka ir informēts, ka Izsolītājam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt Izejmateriāla 
pieņemšanu pilnībā vai daļēji; 

8. apliecina, ka gadījumā, ja Mantas novērtēšanas un realizācijas komisija atzīs pretendentu par 
izsoles uzvarētāju, pretendents noslēgs ar Izsolītāju līgumu par Izejmateriāla nodošanu atbilstoši 
līguma projektam (Noteikumu 5. pielikums). 

 
_____________________________________ 
Pretendenta pārstāvja paraksts un tā atšifrējums 
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3. pielikums 
Piedāvājuma forma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Pretendenta pārstāvja paraksts un tā atšifrējums 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3Ietver maksu par Izejmateriālu nodošanu SIA “Getliņi EKO”, kā arī visas iespējamās piemaksas. Maksā neietilpst Izejmateriāla savākšanas un transportēšanas 
izdevumi. 

 
Materiāla nosaukums 

(Atkritumu klases kods) 

Cena par Izejmateriāla 
nodošanu3 (EUR/tonna) 
bez pievienotās vērtības 

nodokļa 

Cenas samazinājums, 
salīdzinot ar SIA “Getliņi 

EKO” ražošanas 
atkritumu apglabāšanas 

tarifu 

Kopējais nododamais 
Izejmateriāla daudzums 

(tonnas) 

Kopējā summa par 
Izejmateriāla nodošanu 

(eiro) 

 
Vieglā frakcija, kas neatbilst 
191003 klasei (AKK 191004) 
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4. pielikums 

Plānotais Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafiks 
 

 

 2022. gada otrais pusgads 2023. gada pirmais pusgads 2023. gada otrais pusgads 

Pusgada kopējais daudzums (tonnas)* 7500-11500 7500-11500 7500-11500 

KOPĀ 
(pa visu periodu)**: 

līdz 34500 

 
  

 

* SIA “Getliņi EKO” norāda, ka pieņemamais Izejmateriāla apjoms var būt mainīgs atkarībā no faktiskās nepieciešamības. SIA “Getliņi EKO” ir 

tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikā, pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to 

rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru noslēgts Līgums. SIA “Getliņi EKO” pie katras Izejmateriāla nodošanas reizes ir tiesības pieņemt 

līdz 5 % (pieciem procentiem) mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir fiksēts konkrētajā nododamajā Izejmateriāla kravā. 

** Izejmateriāla daudzums nav precīzi nosakāms un tas var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles 

norises dienai, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Līguma darbības laikā. SIA “Getliņi EKO” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas 

Izejmateriāla nodošanas grafikā, pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru 

noslēgts Līgums.
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5. pielikums 
Pirkuma līguma projekts 

 
LĪGUMS 

par atkritumu (atkritumu klases kods 191004) nodošanu 
 
 
Rumbulā, Ropažu novadā 2022. gada ____._______________  
 
SIA "Getliņi EKO", reģistrācijas Nr. 40003367816, adrese: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, 
Ropažu novads, LV-2121, turpmāk – Uzņēmējs, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, no 
vienas puses, un  
[Nosaukums], reģistrācijas Nr. _________________, adrese: ________________, tās [amats, vārds, uzvārds] 
personā, kurš darbojas uz [pārstāvības pamats] pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no otras puses, abi kopā 
– Puses, katra atsevišķi – Puse, 

 
pamatojoties uz Uzņēmēja 2022. gada ___. ____________ organizētās izsoles, kurā tika izsolītas tiesības 
nodot Uzņēmējam izejmateriālu (atkritumu klases kods 191004) par pazeminātu cenu, rezultātiem 
(2022. gada ___.__________ protokols Nr.___), noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
1.1. Pasūtītājs nodod, bet Uzņēmējs pieņem izejmateriālu (atkritumus) – vieglā frakcija, kas neatbilst 

191003 klasei  (atkritumu klases kods 191004), turpmāk – Izejmateriāls, Uzņēmēja saimnieciskās 
darbības nodrošināšanai. 

1.2. Pasūtītājs nodod Izejmateriālu no šādiem objektiem: 
1.2.1.  ________________________________________________, 
1.2.2. _________________________________________________, 
1.2.3. __________________________________________________, turpmāk kopā – Objekti, katrs 

atsevišķi – Objekts. 
1.3. Uzņēmējs no Pasūtītāja pieņem Izejmateriālu, kas atbilst atkritumu klases kodam 191004 - vieglā 

frakcija, kas neatbilst 191003 klasei, izlīdzinošā/stabilizējošā pārklājuma nodrošināšanai pirms 
cietējošā materiāla uzklāšanas apglabāšanas šūnā, kas radusies nolietotu transportlīdzekļu 
apstrādes un reģenerācijas iekārtās, kas saņēmušas piesārņojošās darbības atļauju Valsts vides 
dienestā un pamatā satur transportlīdzekļu plastmasas, salona apdares un aprīkojuma 
komponentes. . Izejmateriāla tehniskā specifikācija norādīta Līguma 2. pielikumā. 

 
2. PIRKUMA MAKSAS APMĒRS, SAMAKSAS UN PĀRSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

2.1. Pasūtītājs par Izejmateriāla nodošanu Uzņēmējam maksā ___________ EUR (_____________ eiro ____ 
centi) par katru nodoto Izejmateriāla tonnu, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – 
maksa. 

2.2. Līguma 2.1. punktā norādītā maksa ietver atlīdzību par Izejmateriāla nodošanu ar visām iespējamām 
piemaksām. Maksā neietilpst Izejmateriāla savākšana un transportēšana no Objekta līdz cieto 
sadzīves atkritumu poligonam “Getliņi”, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu 
novadā, turpmāk – Poligons. 

2.3. Uzņēmējs apņemas pieņemt, un Pasūtītājs apņemas nodot Izejmateriālu to faktiskajā apmērā, kas 
tiek fiksēts Līguma 3.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

2.4. Uzņēmējs par iepriekšējā mēnesī no Pasūtītāja pieņemtajiem Izejmateriāliem izraksta rēķinu ne 
vēlāk kā līdz esošā mēneša 5. datumam. 

2.5. Puses vienojas, ka Uzņēmējs Pasūtītājam paredzēto informāciju par Līguma maksājumiem sagatavo 
elektroniski un rēķinu nosūta uz Pasūtītāja Līgumā norādītu e-pasta adresi. Uzņēmēja sagatavotais 
rēķins uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur turpmāk noradītu frāzi: „Šis rēķins ir 
sagatavots elektroniski” un papildus autorizācijai tiek norādīta šāda informācija – rēķina 
izrakstīšanas datums, rēķina numurs, rēķinā norādītā summa un Līguma numurs. 

2.6. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Uzņēmēju par faktiski nodoto Izejmateriālu 
14 (četrpadsmit) dienu laikā no Uzņēmēja rēķina saņemšanas dienas. 
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2.7. Par maksas samaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle 
komats viens procenti) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 
vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā maksājuma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 
Pasūtītāju no saistību izpildes. 

2.8. Ja Pasūtītājs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas pieļauj kāda no Līguma izrietoša maksājuma samaksas 
nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt turpmāku Izejmateriāla pieņemšanu no Pasūtītāja, to 
atjaunojot tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis visus nokavētos maksājumus un līgumsodu 
pilnā apmērā. 
 

3. IZEJMATERIĀLA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS NOTEIKUMI 
3.1. Puses vienojas, ka faktiskā Izejmateriāla realizācija – nodošana Uzņēmējam – notiks pa daļām. 

Izejmateriāla nodošana Uzņēmējam notiek atbilstoši Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikā 

(Līguma 1. pielikums), turpmāk – Grafiks, norādītajiem periodiem un apjomiem. Pasūtītājs nav 

tiesīgs atteikties no Izejmateriāla (to daļas vai kādas attiecīgas kravas) nodošanas. Izejmateriāla 

nodošana notiek Poligona teritorijā. Līguma 6.6. un 6.7. punktā norādītās kontaktpersonas vienojas 

par katras Izejmateriāla daļas (kravas) konkrētu pieņemšanas datumu un laiku. 

3.2. Puses vienojas, ka Izejmateriāla daudzums nav precīzi nosakāms un ka tas var mainīties atkarībā no 
faktiskās Uzņēmēja nepieciešamības. Uzņēmējam ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Grafikā, 
pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā informējot Pasūtītāju 
(nosūtīt paziņojumu uz Pasūtītāja Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi) ne vēlāk kā 
7 (septiņas) dienas pirms paredzētās Izejmateriāla nodošanas.  

3.3. Par Pušu noteiktā Izejmateriāla pieņemšanas termiņa nokavējumu, ja tas nav radies Uzņēmēja 
vainas dēļ, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu EUR 300 (trīs simti euro) par katru nokavēto 
darba dienu. 

3.4. Ja Pasūtītājs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas pieļauj Izejmateriāla pieņemšanas dienas termiņa 
nokavējumu, Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt turpmāku Izejmateriāla pieņemšanu no Pasūtītāja, to 
atjaunojot tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis līgumsodu par termiņa nokavējumu pilnā 
apmērā, kā arī atlīdzinājis Uzņēmējam zaudējumus, kas radušies termiņa nokavējuma dēļ. 

3.5. Nodotā Izejmateriāla faktiskais svars tiek fiksēts nododot-pieņemot Izejmateriālu Poligonā. 
Uzņēmējs Pasūtītāja klātbūtnē veic Izejmateriāla svēršanu. Nodoto Izejmateriāla svaru Puses fiksē 
pavadzīmē, ko paraksta Pušu pārstāvji. Puses vienojas, ka Pušu pārstāvji (darbinieki, pakalpojuma 
sniedzēji), kas faktiski veic Izejmateriāla pieņemšanu-nodošanu, ir pilnvaroti veikt attiecīgās 
darbības un parakstīt minētos dokumentus, to paraksti ir saistoši Pusēm. 

3.6. Pasūtītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā izskatīt Līguma 3.7. punktā noteiktajā kārtībā 
iesniegto/pausto pretenziju pamatotību, par pieņemto lēmumu paziņojot Uzņēmējam, nosūtot 
attiecīgu paziņojumu uz Līgumā norādīto Uzņēmēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja Uzņēmēja izteiktās 
pretenzijas tiek atzītas par pamatotām, Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu EUR 500 (pieci 
simti eiro) apmērā, un Puses apņemas rakstveidā vienoties par neatbilstību novēršanas 
risinājumiem. 

 
4. PUŠU SAISTĪBAS 

4.1. Pasūtītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un spēkiem nodrošināt Izejmateriāla savākšanu 
Objektā, kā arī Izejmateriāla transportēšanu no Objekta uz Poligonu Līgumā noteiktajos termiņos 
un kārtībā. 

4.2. Pasūtītājs apliecina, ka:  
4.2.1. apzinās, ka Izejmateriāla apjoms Līguma darbības periodā nav precīzi nosakāms un ka tas var 

būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz Līguma noslēgšanas 
dienai, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Līguma darbības laikā; 

4.2.2. apzinās, ka katru reizi, nododot Izejmateriāla daļu Pasūtītājam, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt 
līdz 5 % (pieciem procentiem) mazāku Izejmateriāla daudzumu nekā tas ir fiksēts konkrētajā 
Pasūtītāja nodotajā Izejmateriāla kravā. 

4.2.3. pret to nav ierosināts maksātnespējas process, tas nav pasludināts par maksātnespējīgu un 
neatrodas likvidācijas stadijā; 

4.2.4. Pasūtītājam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā juridiskā adrese, nav 
nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto maksājumu parādi. 
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4.3. Pasūtītājs turpmāk pēc Līguma noslēgšanas vismaz 1 (vienu) reizi pusgadā veic atsevišķi katrā 

Objektā iegūtā Izejmateriāla testēšanu akreditētā laboratorijā atbilstoši Ministru kabineta 

2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu 

un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 6. pielikumā norādītajiem 

parametriem; 

4.4. Pirmo Līguma 4.3. punktā norādīto Izejmateriāla testēšanas pārskatu Pasūtītājs ir iesniedzis pirms 
Līguma parakstīšanas. Nākamās Līguma 4.3. punktā paredzētās Izejmateriāla testēšanas Pasūtītājs 
veic tā, lai laika periods starp iepriekšējo Izejmateriāla analīžu testēšanas pārskatu un paredzēto 
Izejmateriāla analīžu testēšanas pārskatu nepārsniegtu 6 (sešus) mēnešus. Līguma 4.3. punktā 
paredzētos Izejmateriāla testēšanas pārskatus Pasūtītājs iesniedz Uzņēmējam 14 (četrpadsmit) 
dienu laikā pēc Izejmateriāla testēšanas rezultātu saņemšanas. Ja Pasūtītājs neiesniedz 
Izejmateriāla testēšanas rezultātus Līgumā noteiktajos termiņos vai arī Izejmateriāla testēšanas 
rezultātos ir konstatēta Izejmateriāla neatbilstība normatīvajos aktos vai Līguma tehniskajā 
specifikācijā noteiktajām prasībām, Uzņēmējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Izejmateriālu un/vai 
atkāpties no Līguma. 

4.5. Uzņēmējam ir tiesības veikt Poligonā ievesto un nodoto Izejmateriāla paraugu testēšanu izlases 
veidā, lai pārliecinātos, ka ievestais Izejmateriāls atbilst deklarētām prasībām. Ja Izejmateriāls 
neatbilst prasībām, Pasūtītājs sedz visas izmaksas un zaudējumus, kas Uzņēmējam radušās saistībā 
ar neatbilstošo Izejmateriālu.  
 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 
5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Uzņēmēja norādītajam termiņam, bet 

ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim. 
5.2. Līgumu var izbeigt, Pusēm par to rakstveidā vienojoties. 
5.3. Uzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot Pasūtītāju vismaz 

10 (desmit) dienas iepriekš, ja: 
5.3.1. Pasūtītājs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas kavē kādu no Līguma izrietošo maksājumu samaksu; 
5.3.2. Pasūtītājs ilgāk nekā 10 (desmit) dienas kavē Izejmateriāla piegādes un nodošanas termiņu; 
5.3.3. Pasūtītājs pārkāpj Līguma noteikumus un 10 (desmit) dienu laikā no attiecīga brīdinājuma 

nosūtīšanas dienas nav minēto pārkāpumu novērsis; 
5.3.4. ir konstatēta Izejmateriālu neatbilstība normatīvajos aktos vai Līguma tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām; 
5.3.5. Uzņēmējam Izejmateriāls vairs nav nepieciešams. 
5.4. Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otrai Pusei 

vismaz 2 (divus) kalendāros mēnešus iepriekš. 
5.5. Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no Līguma darbības izbeigšanas iemesla, katrai Pusei ir pienākums 

izpildīt pret otru Pusi tās saistības, kas tai radušās līdz Līguma darbības termiņa izbeigšanas dienai. 
 

6. CITI NOTEIKUMI 
6.1. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, 

izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirtas Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem. 

6.2. Visi grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc to sastādīšanas rakstveidā un pēc Pušu abpusējas 
parakstīšanas. 

6.3. Visā pārējā, kas nav atrunāts Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem 
aktiem.  

6.4. Neatkarīgi no tā, vai Pusēm noteiktie pienākumi Līgumā ir vai nav īpaši atrunāti, Puses sadarbosies 
labā ticībā un darīs visu praktiski iespējamo, lai vislabākā veidā sasniegtu Līguma mērķus. 

6.5. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 
6.6. Kontaktpersona no Pasūtītāja puses: ______________________, tālrunis _________________, e-pasts 

__________________________. 
6.7. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses: ______________________, tālrunis _________________, e-pasts 

__________________________. 
6.8. Jebkādi paziņojumi saistībā ar Līgumu ir jāsniedz rakstveidā, attiecīgās Puses pienācīgi parakstīti, 

un tie tiks uzskatīti par pienācīgi iesniegtiem, ja attiecīgais paziņojums Līgumā norādītajam 



14 
 

adresātam būs nodots personīgi pret parakstu par saņemšanu vai nosūtīts ar ierakstītu vēstuli uz 
norādīto attiecīgās Puses pasta adresi vai faksu, vai uz norādīto attiecīgās Puses e-pasta adresi. 
Noteiktajā kārtībā nosūtītie paziņojumi tiks uzskatīti par saņemtiem:  
6.8.1. ja nogādāti personīgi pret parakstu par saņemšanu – nodošanas dienā; 
6.8.2. ja nosūtīti pa pastu ar ierakstītu vēstuli – 7 (septiņas) dienas pēc nodošanas pastā; 
6.8.3. ja nosūtīti pa e-pastu – otrajā darba dienā pēc e-pasta nosūtīšanas, kuru apliecina attiecīga 

izdruka.  
6.9. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir šādi pielikumi: 

6.9.1. Plānotais Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafiks; 
6.9.2. Izejmateriāla tehniskā specifikācija. 

 
9.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Uzņēmējs: 
SIA “Getliņi EKO” 
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, 
Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121 
Reģ. Nr. 40003367816 
Tālr. Nr. ______________  
e-pasts: _____________________ 
Banka: _____________ 
Kods: __________________ 
Konta Nr.: ________________ 
 
__________________________________ 
Valdes priekšsēdētājs I.Stirāns 

Pasūtītājs: 
[Nosaukums] 
[Adrese] 
 
Reģ. Nr. ____________________ 
Tālr. Nr. ______________ 
e-pasts: ___________________ 
Banka: ________________ 
Kods ___________________ 
Konta Nr.: ___________________ 
 
________________________________ 
[amats, vārds, uzvārds] 
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1. pielikums pie līguma 
 

Plānotais Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafiks 
 

 2022. gada otrais pusgads 2023. gada pirmais pusgads 2023. gada otrais pusgads 

Pusgada kopējais daudzums 
(tonnas)* 

7500-11500 7500-11500 7500-11500 

KOPĀ 
(pa visu periodu)**: 

līdz 34500 

 
  

* SIA “Getliņi EKO” norāda, ka pieņemamais Izejmateriāla apjoms var būt mainīgs atkarībā no faktiskās nepieciešamības. SIA “Getliņi EKO” ir 

tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikā, pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to 

rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru noslēgts Līgums. SIA “Getliņi EKO” pie katras Izejmateriāla nodošanas reizes ir tiesības pieņemt 

līdz 5 % (pieciem procentiem) mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir fiksēts konkrētajā nododamajā Izejmateriāla kravā. 

** Izejmateriāla daudzums nav precīzi nosakāms un tas var būtiski mainīties, kā arī atšķirties no apjomiem, kādi ir fiksēti periodā līdz izsoles 

norises dienai, kā arī no apjomiem, kādi ir prognozēti Līguma darbības laikā. SIA “Getliņi EKO” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas 

Izejmateriāla nodošanas grafikā, pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru 

noslēgts Līgums.
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2. pielikums pie līguma 
 
 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Izejmateriālam – vieglā frakciju, kas neatbilst 191003 klasei  

(atkritumu klases kods 191004) 
 

1. Izejmateriāls atbilst atkritumu klases kodam 191004 (atbilstoši Ministru kabineta 
2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un 
īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”); 

2. Izejmateriāls ir ražots nolietotu transportlīdzekļu apstrādes un reģenerācijas iekārtās, kas 
saņēmušas atbilstošu piesārņojošās darbības atļauju Valsts vides dienestā; 

3. Izejmateriāls atbilst Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr.1032 
“Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, 
slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības atkritumiem, kurus 
pieņem apglabāšanai sadzīves atkritumu poligonos” norādītajiem parametriem; 

4. Izejmateriāla kopējais daudzums Līguma darbības laikā no 2022. gada 8. jūlija līdz 
2023.  gada 31. decembrim, katrā no pusgadiem (6 mēneši) pieļaujamais nododamais 
apjoms nevar būt lielāks par 11500 tonnām.  

5. Katrā no pusgadiem tiek iesniegts akreditētas laboratorijas analīžu testēšanas pārskats, kas 
ir ne vecāks  kā 3 (trīs) mēneši no iesniegšanas dienas un kas pierāda, ka Izejmateriāls atbilst 
Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1032 “Atkritumu poligonu 
ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas 
noteikumi” 6. pielikumā “Robežvērtības atkritumiem, kurus pieņem apglabāšanai sadzīves 
atkritumu poligonos” norādītajiem parametriem. 

6. Izejmateriāla daudzums tiek nodots pa daļām atbilstoši Izsolītāja norādītajam plānotajam 
Izejmateriāla piegādes un nodošanas grafikam, kas norādīts Noteikumu 4.pielikumā.4 

7. Izejmateriāla radiācijas līmenis nepārsniedz 300 nSv/h.  
 

 
Izejmateriālu piegādes vieta: cieto sadzīves atkritumu poligona „Getliņi” teritorija, Kaudzīšu ielā 
57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121. 

 
 

 

 
4 SIA “Getliņi EKO” norāda, ka pieņemamā Izejmateriāla apjoms var būt mainīgs atkarībā no faktiskās 
nepieciešamības. SIA “Getliņi EKO” ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Izejmateriāla nodošanas grafikā, 
pārtraukt Izejmateriāla pieņemšanu pilnībā vai daļēji, par to rakstveidā informējot pretendentu, ar kuru noslēgts 
Līgums. Izsolītājam pie katras Izejmateriāla nodošanas reizes ir tiesības pieņemt līdz 5 % (pieciem procentiem) 
mazāku Izejmateriāla daudzumu, nekā tas ir fiksēts konkrētajā Pretendenta nododamajā Izejmateriāla kravā. 


