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1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Izsoli organizē – SIA “Getliņi EKO”, reģistrācijas nr. 40003367816, juridiskā adrese: Kaudzīšu 
iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121, konts 
LV02HABA0551045898344, AS „Swedbank”, kods: HABALV22, tālrunis: +371 67317800. 

1.2. Izsoles priekšmets – SIA “Getliņi EKO” manta (metāllūžņi). 
1.3. Izsoles priekšmeta atrašanās vieta – SIA „Getliņi EKO”, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, 

Rumbula, Kaudzīšu iela 57, LV-2121. 
1.4. Izsoles uzvarētāja noteikšanas kritērijs – augstākā mantas (metāllūžņu) cena. 
1.5. Izsolītāja kontaktpersona: Līva Grinfelde, SIA „Getliņi EKO” iepirkumu speciāliste, tālrunis: 

+371 29950555, e-pasts: liva.grinfelde@getlini.lv.  
1.6. Izsoles noteikumu saņemšana – Izsoles noteikumus jebkura persona var saņemt SIA „Getliņi 

EKO” mājas lapā – www.getlini.lv, sadaļā – Iepirkumi/izsoles. 
1.7. Izsole uzskatāma par notikušu, ja izsolē iesniegts vismaz 1 (viens) pieteikums. Manta tiek 

pārdota vienīgajam izsoles dalībniekam.  
 

2. Informācija par realizējamo mantu un sākumcenu 

2.1. Ar realizējamo mantu interesenti var iepazīties SIA „Getliņi EKO” teritorijā Kaudzīšu ielā 57, 
Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 26193738. 

2.2. Realizācijai nodotā manta (metāllūžņi) sastāv no metāllūžņiem, kas iegūti būvgružu pārstrādes 
procesā (sk. 1. pielikumu - foto fiksācija) un  nolietotas siltumnīcas lampas (sk. 2.pielikumu – 
foto fiksācija) – kopējais aptuvenais apjoms 105 tonnas. 

2.3. Izsoles sākumcena EUR 240,00 (divi simti četrdesmit eiro un nulle centi), neieskaitot PVN, 
par 1 tonnu. 

2.4. Mantas (metāllūžņu) iekraušanu un izvešanu nodrošina Pircējs ar savu transportu. 
2.5. Pēc mantas (metāllūžņu) pieņemšanas Pircējam nav tiesības samazināt cenu, saistībā ar 

mantas (metāllūžņu) kvalitāti. Pircējam mantas (metāllūžņu) kvalitāte ir jānovērtē pirms 
piedāvājuma iesniegšanas.  

2.6. Mantas (metāllūžņu) norādītais svars ir aptuvens un faktiskais svars tiks noteikts pie mantas 
(metāllūžņu) izvešanas, veicot svēršanu SIA „Getliņi EKO” esošajiem svariem un parakstot 
pieņemšanas – nodošanas aktus. 

3. Izsoles nodrošinājums 

3.1. pretendents, kurš vēlas piedalīties izsolē iemaksā šo noteikumu 1.1. punktā norādītājā 
Izsolītāja bankas kontā nodrošinājumu EUR 2 400,00 (divi tūkstoši četri simti eiro un nulle 
centi) apmērā. Pretendenta pienākums ir ieskaitīt nodrošinājumu Izsolītāja bankas kontā ar 
tādu aprēķinu, lai līdz izsoles dienai nodrošinājuma summa jau būtu ienākusi Izsolītāja bankas 
kontā; 

3.2. Izsoles dalībniekam, kurš nav iesniedzis izdevīgāko finanšu piedāvājumu, nodrošinājumu 
atmaksā 3 (trīs) dienu laikā pēc pirkuma – pārdevuma līguma parakstīšanas dienas. 

3.3. Saskaņā ar pirkuma līgumu noteiktā maksājamā summā par pārdodamo mantu ieskaita 
nosolītāja iemaksāto nodrošinājumu. Nosolītā cena jāsamaksā attiecīgās daļas līgumā 
noteikto dienu laikā pēc izsoles. Ja šai laikā nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu, viņš zaudē 
iemaksāto nodrošinājumu.  

4. Prasības piedāvājumā iesniedzamajiem dokumentiem 

4.1. Iesniegums ar finanšu piedāvājumu jānoformē saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu 
(3. pielikums). 

4.2. Iesniegums ar finanšu piedāvājumu jāaizpilda drukātiem burtiem, tam jābūt skaidri 
salasāmam. 

4.3. Komisijai ir tiesības neizskatīt piedāvājumu, kas ir grūti salasāms vai nekorekti noformēts. 
4.4. Pretendentam jāpievieno atbilstoša Ministru Kabineta 13.12.2011. noteikumiem Nr.960 

„Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un 
lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts 
nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas 
maksāšanas kārtību” izsniegta licence par melno metālu iepirkšanu. 
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5. Piedāvājumu iesniegšana 

5.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 22. jūnijam. 10.00, nosūtot piedāvājumu pa pastu 
uz noteikumu 1.1. punktā norādīto SIA “Getliņi EKO” juridisko adresi, vai iesniedzot personīgi  
SIA „Getliņi EKO” birojā, Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu pagastā, Ropažu novadā. 
Piedāvājums iesniedzams slēgtā aploksnē ar norādi Piedāvājums SIA “Getliņi EKO” mantas 
(metāllūžņu) izsolei. 

5.2. Piedāvājuma iesniedzējs ir atbildīgs par piedāvājuma iesniegšanu un saņemšanu noteikumu 
5.1. punktā norādītajā termiņā. Pēc norādītā termiņa piedāvājumi netiek pieņemti. 

5.3. Pretendents nevar iesniegt finanšu piedāvājuma variantus. 
5.4. Piedāvājumi, kas nebūs iesniegti noteikumu 4. sadaļā noteiktajā kārtībā, netiks izskatīti. 

6. Piedāvājumu izskatīšana 

6.1. Komisija piedāvājumu izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu veic slēgtā sanāksmē. 
6.2.  Ja pēc visu piedāvājumu atvēršanas izrādās, ka vairāki pretendenti piedāvājuši vienādu 

augstāko maksu, Komisija lemj par nākamo izsoles kārtu, starp pretendentiem, kuri 
piedāvājuši vienādu augstāko maksu, nosakot piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas 
datumu, laiku, vietu un kārtību. 

6.3. Komisija pieņems lēmumu, slēgt līgumu ar pretendentu, kurš finanšu piedāvājumā piedāvās 
lielāko mantas (metāllūžņu) cenu. 

6.4. Komisija ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informāciju par 
realizācijas rezultātiem publicē SIA „Getliņi EKO” mājas lapā internetā. 

7. Komisijas tiesības un pienākumi 

7.1. Komisijas locekļi līdz mantas (metāllūžņu) realizācijas sākumam nav tiesīgi izpaust jebkādas 
ziņas par pretendentu finanšu piedāvājumiem. 

7.2. Komisija apkopo rezultātus un ne vēlāk kā divu darba dienu laikā nodrošina rezultātu 
publicēšanu SIA „Getliņi EKO” mājas lapā internetā. 

8. Līguma noslēgšanas kārtība 

8.1. Atbilstoši komisijas lēmumam SIA „Getliņi EKO” ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas sagatavo Pirkuma – pārdevuma līgumu ar izdevīgākā finanšu 
piedāvājuma iesniedzēju.  

8.2. Kontaktinformāciju par līguma noslēgšanu var saņemt pa tālruni +371 29950555. 
8.3. Izdevīgākā finanšu piedāvājuma iesniedzējs līgumu noslēdz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc informācijas saņemšanas par līguma sagatavošanu. 
8.4. Pretendents, kas nenodrošina līguma noslēgšanu paziņojuma 8.3. punktā noteiktajā termiņā, 

zaudē tiesības slēgt līgumu. 
8.5. Noslēdzot līgumu, pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošina mantas (metāllūžņu) izvešanu 

no SIA „Getliņi EKO” teritorijas. 
8.6. Samaksa par mantu (metāllūžņiem) izsoles uzvarētājam būs jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc mantas (metāllūžņu) izvešanas, saskaņā finanšu piedāvājumā norādīto 1 (vienas) tonnas 
metāllūžņu cenu, kā arī, faktisko mantas (metāllūžņu) svaru, kas tiks iegūts noteikumu 
2.6.punktā noteiktajā kārtībā.  

8.7. Pretendentam ar kuru tiks noslēgts līgums ir pienākums iesniegt SIA “Getliņi EKO” aktu par 
pieņemtajām nolietotajām siltumnīcas lampām, norādot lampu skaitu un svaru. 
  
 

  



  

 

1. pielikums 
mantas (metāllūžņu) realizācijas noteikumiem 

 

 



  

 
 
 

2. pielikums 
mantas (metāllūžņu) realizācijas noteikumiem 

 

 

 

 
   

 



  

3. pielikums 
mantas (metāllūžņu) realizācijas noteikumiem 

 
 

SIA „Getliņi EKO” 
Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121 

 
No ________________________________________ 

(vārds, uzvārds / juridiskās personas nosaukums) 
_________________________________________ 

 (juridiskās personas Reģ. numurs) 
_________________________________________ 

 (adrese) 
_________________________________________ 

(tālrunis, e-pasts) 
 

 
IESNIEGUMS 

(Finanšu piedāvājums) 
 

Pilnībā iepazinušies ar noteikumiem un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, 

<pretendenta nosaukums> piedāvājam atbilstoši noteikumos noteiktajam iepirkt mantu 

(metāllūžņus) par šādu cenu: 

 
 
Vienas tonnas metāllūžņu cena EUR bez PVN  
 
 
 

 (piedāvājuma cena vārdos un skaitļos) 
 
 
 

Apliecinām, ka: 

- piedāvātajā summā ir iekļautas visas ar mantas (metāllūžņu) iekraušanu un izvešanu 
nepieciešamās izmaksas, t.sk. iespējamais mantas (metāllūžņu) piesārņojums, 

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas; 

- pretendents ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un piekrīt tiem. 

 
 
Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, amats, paraksts, paraksta atšifrējums. 
Piedāvājuma parakstīšanas datums. 



  

4. pielikums 
SIA “Getliņi EKO” mantas 

(metāllūžņu) 
realizācijas noteikumiem 

 
PIRKUMA - PĀRDEVUMA LĪGUMS Nr.  

(Izsolē par SIA „Getliņi EKO” mantas (metāllūžņu) realizāciju) 
 

 
Rumbulā 
Līguma datums ir pēdējā elektroniskā paraksta pievienošanas datums 
 
 

SIA „Getliņi EKO”, reģistrācijas Nr.40003367816, tās valdes priekšsēdētāja Imanta Stirāna personā, 
turpmāk šā līguma tekstā saukts PĀRDEVĒJS, no vienas puses, un 

         _______________, vienotais reģistrācijas Nr. ____________, adrese: ________________, tās 
__________personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, personā, turpmāk saukts Pircējs, tālāk tekstā 
saukti Līdzēji,  

pamatojoties uz SIA “Getliņi EKO” rīkoto izsoli par mantas (metāllūžņu) realizāciju, turpmāk tekstā saukts 
Izsole, rezultātiem un Pārdevēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums: 

              

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
 
1.1. Pārdevējs pārdod Pircējam, un Pircējs pērk no Pārdevēja metāllūžņus, kas iegūti būvgružu pārstrādes 

procesā un nolietotas siltumnīcas lampas atbilstoši Izsoles nolikumā minētajām specifikācijām un 
Pārdevēja iesniegtajam piedāvājumam, turpmāk tekstā saukta Prece. 

 
2. LĪGUMA DARBĪBAS  TERMIŅŠ 

2.1. Preces nodošanu Pircējam Pārdevējs veic adresē: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu 
novads. 

2.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas datumu un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. Preces 
izvešana, Pircējam jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas. 

2.3. Par Preces nodošanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pārdevējs ir nodevis Pircējam Preci, ko apliecina 
Pārdevēja paraksts uz preces pavadzīmes-rēķina vai pieņemšanas-nodošanas akta. 
 

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
 
3.1. Pircēja tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Pircējs apņemas Preču pieņemšanu, kā arī ar tām saistītos pakalpojumus, veikt Pārdevēja 
personālam noteiktajā darba laikā. 

3.1.2. Pircējs apņemas Preces pieņemšanas un citu saistīto pakalpojumu sniegšanas laikā, ja tādi ir 
paredzēti, strādājot Pārdevēja teritorijā, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos darba aizsardzības 
noteikumus, ugunsdrošības noteikumus un citus normatīvos aktus. 

3.1.3. Pircējs apņemas uzskatīt par konfidenciāliem jebkuru no Pārdevēja saistībā ar šī Līguma izpildi 
saņemto dokumentāciju. Pircējs apņemas minēto dokumentāciju bez iepriekšējas rakstiskas 
Pārdevēja piekrišanas nepublicēt un nenodot trešajām personām, izņemot nodošanu 
tiesībsargājošajām vai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
kārtībā. 

3.1.4. Pircējs apņemas veikt samaksu par Preci šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

3.1.5. Pēc mantas (metāllūžņu) pieņemšanas Pircējam nav tiesības samazināt cenu, saistībā ar mantas 
(metāllūžņu) kvalitāti.  

3.1.6. Pircējs nodrošina un ir atbildīgs par nolietoto lampu utilizāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem un 15 (piecpadsmit) dienu laikā no mantas (metāllūžņu) izvešanas 
izsniedz SIA “Getliņi EKO” aktu par pieņemto lampu skaitu un svaru. 

 
 



  
 

4. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 
 
4.1. Preces cena, kuru Pircējs maksā Pārdevējam ir EUR ______ (____________), neieskaitot PVN, par  1 tonnu 

Preces. 

4.2. Preces faktiskais svars tiks noteikts pie Preces (metāllūžņu) izvešanas, veicot svēršanu uz SIA „Getliņi 
EKO” esošajiem svariem. 

4.3. Samaksu par Preci Pircējs veic saskaņā ar faktiski saņemto un/vai Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto 
Preci. Pircējs samaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc preces pieņemšanas – nodošanas akta, preču 
pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, pārskaitot naudu Pārdevēja iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas 
kontā. 

 
5. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 

 
5.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuri līguma grozījumi vai 

papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

5.2. Līguma 4.1.punktā noteiktā Preces cena nedrīkst tikt grozīta Līguma izpildes laikā. 

5.3. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, nosūtot Pircējam rakstisku paziņojumu, ja izpildās kaut 
viens no zemāk minētajiem nosacījumiem: 

5.3.1. ja Pircējs ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem termiņiem un ja Pircēja 
nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas; vai 

5.3.2. ja Pircējs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Pircējs minēto saistību neizpildi nav 
novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc Pārdevēja rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi 
saņemšanas. 

5.4. Gadījumā, ja Līdzēji pārtrauc šo Līgumu pirms tā izpildes, Līdzēji sastāda aktu, ar kuru tiek fiksētas uz 
šī Līguma pārtraukšanas brīdi Pārdevēja nodotā un Līgumā noteiktā kārtībā pieņemtā Prece. Pircējs 
veic norēķinu ar Pārdevēju par saskaņā ar šo aktu pieņemtajām Precēm, atbilstoši Līgumā noteiktajiem 
izcenojumiem.  
 

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA 
 
6.1. Ja Pircējs neveic samaksu par Preci Līgumā noteiktajos termiņos, tad Pircējs maksā Pārdevējam 

līgumsodu 0,05% (piecas simtās daļas procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru 
nokavējuma dienu bet ne vairāk kā 10% no kavēta maksājuma summas. 

6.2. Gadījumā, ja Pircējs nepilda vai atsakās pildīt Līgumu, vai ja Līgums tiek pārtraukts Pircēja vainas dēļ, 
tajā skaitā Līguma vispārīgo noteikumu 5.3. punktā noteiktajā kārtībā, Pircējs maksā vienreizēju 
līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Preces vērtības. 

6.3. Līdzēji atbild par sakarā ar šī Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām 
personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
 

7. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
 
7.1. Jebkādi strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas radušās saistībā ar Līguma izpildi un kuras nav iespējams 

atrisināt savstarpēji vienojoties, tiks atrisināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā 

Latvijas Republikas tiesā. 

7.2. Visi paziņojumi un pavēstes, kas nogādāti uz Līguma 11. punktā (Līdzēju rekvizīti un paraksti) 
norādītajām adresēm, skaitās izsniegti. Mainot kādu no Līguma 11. punktā (Līdzēju rekvizīti un 
paraksti) norādītajiem rekvizītiem, Līdzēji apņemas 3 (trīs) dienu laikā viens otram paziņot par 
notikušajām izmainām. 

 
8. NEPĀRVARAMA VARA 

 
8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma 
noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja 
rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, 
blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju 
tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 



  
8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 

par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa 
uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam 
ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

8.3. Ikviens no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot otram Līdzējam rakstisku 
paziņojumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ja nepārvaramas varas apstākļi, kuri ierobežo 
Līguma izpildi, nepārtraukti turpinās ilgāk par trim mēnešiem.  
 

9. PERSONU DATU APSTRĀDE 

 
9.1. Līdzēji apliecina, ka tie ir informēti, ka otra Līdzēja iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams 

Līguma izpildei, drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā un 

saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Līdzēji apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību 

aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otra Līdzēja iesniegtajiem personas datiem. 

9.2. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām otra Līdzēja iesniegtos personas datus. Ja saskaņā 

ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Līdzējam var rasties šāds pienākums, tas pirms personas datu 

nodošanas informē par to otru Līdzēju, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti. Līdzēji apņemas 

iznīcināt otra Līdzēja iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt. 

 
10. CITI NOTEIKUMI 

 
10.1. Attiecības, kas nav atrunātas šajā līgumā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīviem aktiem. 

10.2. Visus strīdus, nesaskaņas vai domstarpības LĪDZĒJI risinās savstarpēju sarunu ceļā, bet ja vienošanās 
par strīda atrisināšanu netiks panākt trīs nedēļu laikā no pirmā paziņojuma nosūtīšanas brīža, tad 
jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu 
vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, reģ. Nr. 40003963576, 
rakstveida procesā, viena šķīrējtiesneša sastāvā saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, tad atbildētājs pilnībā 
atzīst iesniegto prasību. 

10.3. Šis līgums ir saistošs Pircējam un Pārdevējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem 
viņu tiesības un pienākumus. 

10.4. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

10.5. Katrs Līdzējs glabā vienu Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā. Katram Līguma 
eksemplāram ir vienāds juridisks spēks. 

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

 
Pārdevējs: 
SIA „Getliņi EKO” 
Reģ. Nr. LV 4 000 336 781 6, 
juridiskā adrese: Ropažu novads Stopiņu 
pagasts, Rumbula, Kaudzīšu iela 57 
Banka: A/S Swedbank AS, 
Kods: HABALV22 
Konta Nr. LV02 HABA 0551 0458 98344 
Tālr. 67317800 
www.getlini.lv, info@getlini.lv 
 

Pircējs: 
 

 
Valdes priekšsēdētājs I.Stirāns 

 
 

 
_________________________________ 
Datums skatāms laika zīmogā 

 
_________________________________ 
Datums skatāms laika zīmogā 
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