APSTIPRINĀTS
SIA „Getliņi EKO”
2018.gada 22.maija valdes sēdē
protokols Nr.6

Iekšējie kārtības noteikumi, veicot atkritumu ievešanu CSA poligonā „Getliņi”
(spēkā no 2018.gada 1.jūnija)
1. Atrodoties reģionālā atkritumu apsaimniekošanas poligona „Getliņi” teritorijā, klientiem jāievēro
autotransporta kustības ātruma ierobežojumi, iekšējās kārtības un ugunsdrošības noteikumi.
Noteikumi ir saistoši visām juridiskām un fiziskām personā.
2. Iebraukt CSA poligonā „Getliņi” teritorijā un uzbraukt uz auto svariem autovadītājs/klients drīkst
tikai ar iepriekš izveidotu elektronisko caurlaidi (turpmāk – Caurlaide). Caurlaide sagatavojama
SIA „Getliņi EKO” mājas lāpā vai biroja telpās. Reģistrētiem klientiem autentifikāciju atkritumu
deklarēšanas sistēmā jāveic ar iepriekš saņemtu piekļuves paroli. Auto svaru barjeras atveras
automātiski, iebraucot - šķērsojot sensorus, izbraucot – pēc svara fiksācijas.
3. Autovadītājs/klients ar transporta līdzekli uzbrauc uz auto svariem, pieliekot Caurlaidi pie
skenera, uzskaites sistēmas fiksē transporta līdzekļa bruto svaru. Paceļoties barjerai,
autovadītājs/klients drīkst braukt uz atkritumu izkraušanas vietu.
4. Atkarībā no atkritumu sastāva, CSA poligonā „Getliņi” teritorijā ir sekojošas kravas iztukšošanas
vietas – atkritumu šķirošanas rūpnīca; biodegradācijas šūna; būvgružu pārstrādes laukums;
bioreaktors;
5. Atrodoties atkritumu izkraušanas vietā, ievērot vismaz 30 m distanci no poligonā strādājošas
tehnikas. Atkritumu izkraušanu veikt ievērojot „Getliņi EKO” atbildīgo darbinieku kravu
izvietotāju/ regulētāju norādījumus.
6. Pēc atkritumu izbēršanas autovadītājs/klients nekavējoties atgriežas atpakaļ uz svariem, kur
pieliekot Caurlaidi skenerim, sistēma fiksē auto svaru un aprēķina ievesto atkritumu daudzumu
un summu. Kategoriski aizliegts savākt un izvest no poligona teritorijas citu klientu iepriekš
izkrautus atkritumus.
7. Autovadītājs/klients nobrauc no svariem tikai tad, kad apsardzes darbinieks ir devis signālupaceļot aizsargbarjeru.
8. Individuālajiem klientiem apmaksa jāveic Apsardzes ēkā pie kases lodziņa.
9. Gadījumā, ja atrodoties CSA poligonā „Getliņi” teritorijā rodas neskaidrības vai ārkārtas situācija,
nekavējoties ziņot apsardzes darbiniekam.
10. CSA poligonā „Getliņi” teritorijā kategoriski aizliegts smēķēt, izņemot vietās, kas speciāli ierīkotas
smēķēšanai, kā arī lietot atklātu liesmu.
11. Nepiederošām personām aizliegts bez atļaujas atrasties un pārvietoties pa CSA poligonā „Getliņi”
teritoriju.
12. Bez saskaņošanas ar “Getliņi EKO” administrāciju, CSA poligonā „Getliņi” teritorijā ir aizliegts
veikt fotografēšanu vai filmēšanu.
13. Informācijas par apmaksas kārtību un tās izmaiņām (sākot ar 2018.gada 1.jūniju):

13.1. atkritumu operatoriem, kas noslēguši līgumus ar pilsētu un/vai pašvaldību domēm, par sadzīves atkritumu savākšanu no attiecīgās pilsētas un/vai novada teritorijas – pēcapmaksa;
13.2. Esošajiem klientiem – priekšapmaksa, ja izpildās viens no zemāk esošajiem nosacījumiem:
a) parāds uz 15.04.2018. ir lielāks par 25 EUR un lielāks vai vienāds ar 20% no iepriekšējo 6
(sešu) mēnešu apgrozījuma;
b) vēsturiski ir novērota slikta maksāšanas vai sadarbības disciplīna (norakstīti parādi, regulāri maksāšanas kavējumi virs 40 dienām, neatbild uz e-pastā sūtīto informāciju, nav sasniedzams norādītajā adresē vai pa norādīto tālruni, nereaģē uz atkārtotiem atgādinājumiem par parāda apmaksu u.tml.)
13.3. Esošajiem klientiem, kam neizpildās priekšapmaksas nosacījumi – pēcapmaksa;
13.4. Jauniem klientiem – priekšapmaksa;
13.5. Jauniem klientiem pēc 6 mēnešu perioda var izskatīt pāreju uz pēcapmaksu, ja:
a) iepriekšējo 6 mēnešu perioda apgrozījums ir vismaz 120 EUR;
b) parāds uz mēneša 15.datumu nav lielāks par 25 EUR un nav lielāks par 20% no iepriekšējo
6 mēnešu apgrozījuma;
c) nav novērota slikta maksāšanas vai sadarbības disciplīna (nav norakstīti parādi, nav regulāri kavējumi virs 40 dienām, atbild uz e-pasta sūtījumiem, sasniedzams norādītajā adresē
vai pa norādīto tālruni, reaģē uz atkārtotiem atgādinājumiem par parāda apmaksu u.tml.)

