
APSTIPRINĀTS: 
SIA “Getliņi EKO” 2022.gada 24.janvāra 

 valdes sēdē (protokols Nr. 2-22) 
 

RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PRETKORUPCIJAS STRATĒĢIJAS 2018. - 2021.GADAM 
REALIZĀCIJAS PLĀNA 2018. - 2021.GADAM IZPILDE 2021.GADĀ 

 
Nr. 
p.k. 

Pasākumi Izpildes 
termiņš 

Rezultatīvais rādītājs Atbildīgā 
Institūcija, 
darbinieks 

1. Izstrādāt Institūciju 
pretkorupcijas 
pasākumu plānus 
saskaņā ar KNAB 
vadlīnijām un 
Iekšējiem 
noteikumiem Nr.3. 

2019.gada 
23.maijs 

Izpildīts. 
Saskaņā ar KNAB vadlīnijām un Iekšējiem noteikumiem Nr.3 SIA “Getliņi 
EKO” ir izstrādājusi SIA “Getliņi EKO”  pretkorupcijas pasākumu plānu 
2019.-2021. gadam – SIA “Getliņi EKO” pretkorupcijas pasākumu plāns 
2019. - 2021.gadam ir iesniegts RD BAC (šobrīd - Iekšējo pārbaužu un 
korupcijas novēršanas nodaļa). 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists 

2. Balstoties uz 
Institūcijās (un 
pakļautības/padotības 
iestādēs) veicamo 
funkciju un uzdevumu 
izvērtējumu un 
korupcijas riskam 
pakļauto amatu 
izvērtējumu, ņemot 
vērā iepriekšējā laika 
periodā veikto 
pasākumu risku 
mazināšanai 
rezultātus, aktualizēt 

Ne retāk kā 
reizi divos 
gados, t.i. 

 līdz 2020.gada 
1.septembris  
vai saskaņā ar 

Iekšējiem 
noteikumiem 

Nr.3 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs 2019.gada 22.maijā apstiprinājis 

SIA “Getliņi EKO”  pretkorupcijas pasākumu plānu 2019.-2021. gadam. 

Pretkorupcijas pasākumu plāns 2021. gadam aktualizētā redakcijā 

apstiprināts 2021. gada 20.maijā. 

  

 

 
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists 
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Institūciju 
pretkorupcijas 
pasākumu plānus 
saskaņā ar KNAB 
vadlīnijām. 

3. Sniegt BAC rakstveida 
pārskatus par Rīgas 
pilsētas pašvaldības 
pretkorupcijas 
stratēģijas realizācijas 
plāna izpildi 
Institūcijās iepriekšējā 
gadā. 

Līdz kārtējā 
gada 

25.janvārim 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir sagatavojusi RD BAC (šobrīd Iekšējo pārbaužu un 
korupcijas novēršanas nodaļa) rakstveida pārskatu par Rīgas pilsētas 
pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018. - 2021.gadam realizācijas 
plāna 2018. - 2021.gadam izpildi 2021.gad;a, kas tiks iesniegta RD Iekšējo 
pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa. 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists 

6. Identificēt korupcijas 
riskam pakļautos 
amatus atbilstoši  
KNAB vadlīnijām. 

2019.gada 
1.septembris 

Izpildīts. 
 
Atbilstoši KNAB vadlīnijām SIA “Getliņi EKO”  ir identificējusi korupcijas 
riskam pakļautos amatus. SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs 
2019.gada 20.maijā apstiprinājis “Korupcijas riskam pakļauto amatu 
izvērtējumu. Korupcijas riskam pakļauto amatu invertējums tika aktualizēts 
2021. gada augustā. 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists 

7. Aktualizēt  korupcijas 
riskam pakļauto 
amatu izvērtējumu 
saskaņā ar KNAB 
vadlīnijām. 

Ne retāk kā 
reizi divos 
gados, t.i.  

līdz 2021.gada 
20.maijam  

vai saskaņā ar  
Iekšējiem 

noteikumiem 
Nr.3 

SIA “Getliņi EKO” valdes priekšsēdētājs 2021.gada augustā apstiprinājis 
aktualizēto “Korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu.” 
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 
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10.  Nodrošināt 
informācijas par 
Kapitālsabiedrību 
iepriekšējā gadā 
veiktajiem 
pasākumiem 
korupcijas riska 
novēršanai 
publiskošanu 
mājaslapās internetā. 

Trīs mēnešu 
laikā pēc 

iepriekšējā 
gada pārskata 

apstiprināšanas 

Izpildīts. 
 
SIA “Getliņi EKO”  mājaslapā publicēta Rīgas Pilsētas pašvaldības 
pretkorupcijas stratēģijas 2018. - 2021.gadam Realizācijas plāna 2018. - 
2021.gadam izpilde 2020.gadā. Pieejams šeit:    

https://www.getlini.lv/sites/default/files/Strategijas_realizacijas_plana_izpilde_2020.pdf 

SIA “Getliņi EKO” 
valde, SIA “Getliņi 
EKO” jurists. 

15. Nodrošināt 
darbinieku, kuru 
amats (saskaņā ar 
Institūcijās veikto 
amatu izvērtējumu) 
pakļauts korupcijas 
riskam, apmācību 
atbilstoši 
nepieciešamajam 
zināšanu līmenim 
(darbinieks/valsts 
amatpersona) par  
Institūcijā 
identificētajiem 
korupcijas riskiem un 
pasākumiem to 
novēršanai, kā arī par 
aktuālajiem 
jautājumiem 
korupcijas novēršanas 
jomā, tostarp interešu 

Ne retāk kā 
reizi divos 

gados 

Izpildīts. 
 
SIA “Getliņi EKO” 2020. gada 9.janvārī ir nodrošinājusi uzņēmuma 
amatpersonām, iepirkuma komisijas locekļiem, speciālistiem un daļu 
vadītājiem, kopā 23 personām, kas atbilst 20% no visiem uzņēmuma 
darbiniekiem, apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta un 
korupcijas novēršanas jomā. Semināra tēma “Korupcijas un interešu 
konflikta novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā”, semināru 
vadīja Jaroslavs Streļčenoks (Izglītības valsts kvalitātes dienesta sertifikāts 
Nr. 19-31). Pēc semināra dalībniekiem uzdots pildīšanai tests. 
 
SIA “Getliņi EKO” 2020. gada 13.-17. janvārī ir nodrošinājusi apmācību 
darbiniekiem par tēmu “Korupcijas un interešu konflikta novēršana”. 
Apmācībā piedalījās 89 darbinieki, kas atbilst 78% no visiem uzņēmuma 
darbiniekiem. Pēc apmācības veikta zināšanu pārbaude uzdodot 
aizpildīšanai testu.  
 
Lai nodrošinātu, ka ikviens darbinieks ir informēts par trauksmes celšanas 
kārtību SIA “Getliņi EKO”, laika periodā no 2021. gada 30. augusta līdz 3. 
septembrim (ieskaitot) tika organizētas tiešsaistes mācības Trauksmes 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 
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konflikta novēršanā, 
veikt zināšanu 
pārbaudi. 

celšanas jautājumos. Tiešsaistes mācību laikā darbiniekiem bija jāiepazīstas 
ar mācību materiālu un jāaizpilda paškontroles tests. 
Līdz 2021. gada 10. septembrim paškontroles testu aizpildīja 91 darbinieks, 
kas veido 81% no kopējā darbinieku skaita (vērtējot datus uz 10.09.2021.).  

16. Nodrošināt jauno 
darbinieku, kuru 
amats (saskaņā ar 
Institūcijās veikto 
amatu izvērtējumu) 
pakļauts korupcijas 
riskam, apmācību 
korupcijas novēršanas 
jomā, tostarp interešu 
konflikta novēršanā, 
uzsākot darbu 
Institūcijā, veikt 
zināšanu pārbaudi. 

Trīs mēnešu 
termiņā pēc 

darba tiesisko 
attiecību 

nodibināšanas 

Izpildīts. 
2021. gadā SIA “Getliņi EKO” darbā pieņemti 18 darbinieki, nodrošinot 
darbiniekiem iespēju apgūt zināšanas patstāvīgi (balstoties uz sagatavoto 
apmācību materiālu), nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar 
Sabiedrības atbildīgo darbinieku.  
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

17. Izvietot Institūciju 
telpās apmeklētājiem 
redzamā vietā un 
Institūciju mājaslapās 
internetā informāciju, 
ka BAC pilda 
kontaktpunkta 
funkcijas Rīgas 
pilsētas pašvaldībā 
(tālr. 67026859, 
67012031,  e-pasts:  
bac@riga.lv), 
nodrošinot 
nepieciešamo 

Līdz 2019.gada 
1.decembrim 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir izvietojusi SIA “Getliņi EKO”  telpās apmeklētājiem 
redzamā vietā un SIA “Getliņi EKO” mājaslapā internetā 
(https://www.getlini.lv/lv/atbild%C4%ABga-

uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABba) informāciju, ka BAC (šobrīd Rīgas 
domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa) pilda 
kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 
67012031,  e-pasts:  bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un 
konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo 
interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura 
pārkāpumiem Rīgas pilsētas pašvaldības centrālās administrācijas 
struktūrvienībās, iestādēs, aģentūrās un kapitālsabiedrībās. 
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

https://www.getlini.lv/lv/atbild%C4%ABga-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABba
https://www.getlini.lv/lv/atbild%C4%ABga-uz%C5%86%C4%93m%C4%93jdarb%C4%ABba
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aizsardzību un 
konfidencialitāti 
personai, kura 
informē par 
amatpersonu 
iespējamo interešu 
konfliktu vai citiem 
amatpersonu, 
darbinieku koruptīva 
rakstura 
pārkāpumiem 
Institūcijās. 

23. Personāla atlasē 
nodrošināt atklātības, 
taisnīguma, 
efektivitātes un 
objektivitātes 
principu ievērošanu. 
Izdot (pilnveidot) 
iekšējo normatīvo 
aktu, kas nosaka 
kārtību personāla 
atlasei pieņemot 
darbā, ieceļot vai 
pārceļot darbinieku 
citā amatā Institūcijās. 

2019.gada 
1.februāris 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” 2021. gada 17.septembrī, balstoties uz spēkā esošo 
Personāla atlases nolikumu izstrādāta un apstiprināta SIA “Getliņi EKO” 
Personāla atlases politika. Politika kas nosaka kārtību personāla atlasei 
pieņemot darbā, ieceļot vai pārceļot darbinieku citā amatā, tādējādi 
nodrošinot atklātības, taisnīguma, efektivitātes un objektivitātes principu 
ievērošanu personāla atlasē. 

SIA “Getliņi EKO” 
valde, SIA “Getliņi 
EKO” jurists, SIA 
“Getliņi EKO” 
personāldaļas 
vadītājs. 

24. Nodrošināt 
informācijas par 
vakantajām amata 
vietām (izņemot, ja 
tiek rīkots iekšējais 

Pastāvīgi Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” pastāvīgi nodrošina informācijas par vakantajām amata 
vietām (izņemot, ja tiek rīkots iekšējais konkurss) pieejamību SIA “Getliņi 
EKO” mājaslapā (http://www.getlini.lv/lv), SIA “Getliņi EKO” sociālo tīkla 

SIA “Getliņi EKO” 
valde, SIA “Getliņi 
EKO” 
personāldaļas 
vadītājs. 

http://www.getlini.lv/lv
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konkurss) pieejamību 
Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā, 
Institūciju mājaslapās 
internetā. 

facebook.com profilā, kā arī atsevišķos gadījumos interneta vietnē 
www.cv.lv atbilstoši SIA “Getliņi EKO” Personāla atlases politikai.  
2021. gadā slēgta konkursa kartībā pieņemti 7 darbinieki un publiski 
izsludinātas vakances – 11.  

25. Izvietot Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā, 
Institūciju mājaslapās 
internetā informāciju 
par kārtējā gadā 
plānotajiem 
iepirkumiem. 

20 darba dienu 
laikā pēc 

Institūcijas 
budžeta 

apstiprināšanas 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir 2021.gada 15. februāra valdes sēdē (protokols Nr.2-
21) apstiprinājusi un publicējusi informāciju par kārtējā gadā plānotajiem 
iepirkumiem - SIA “Getliņi EKO”  iepirkumu plānu 2021.gadam - SIA 
“Getliņi EKO” mājaslapā (http://www.getlini.lv/lv/dokumenti). 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

26. Izvietot Rīgas pilsētas 
pašvaldības portālā un 
Institūciju mājaslapās 
internetā informāciju 
par noslēgtajiem 
iepirkumu līgumiem. 

Pastāvīgi Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” pastāvīgi nodrošina informācijas par noslēgtajiem 
iepirkumu līgumiem izvietošanu Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā  
un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā 
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2147. 
Informācija vienlaikus publicēta SIA “Getliņi EKO” mājaslapā: 
https://www.getlini.lv/sites/default/files/article_images/Iepirkumu_ligumu_apkopojums_2020.pdf 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

27. Izstrādāt (pilnveidot) 
“zemsliekšņa” 
iepirkumu veikšanas 
kārtību Institūcijās. 

2019.gada 
1.februāris 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir spēkā esošs un ārējiem un iekšējiem normatīvajiem 
aktiem atbilstošs  iekšējais normatīvais akts, kas nosaka „zemsliekšņa” 
iepirkumu veikšanas kārtību - SIA “Getliņi EKO” 06.07.2020. Valdes sēdē 
apstiprināti SIA “Getliņi EKO” Iepirkumu organizēšanas kārtība (Valdes 
sēdes protokols Nr. 11-20.), kas aktualizēta 2021. gadā. 

SIA “Getliņi EKO” 
valde, SIA “Getliņi 
EKO” jurists. 

28. Veikt nepieciešamos 
izglītošanas 
pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka visas 
Institūciju iepirkumu 
komisiju sastāvā 

Ne retāk kā 
reizi gadā 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir veicis nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka SIA “Getliņi EKO” darbinieki, kuri ir iekļauti iepirkumu 
komisijas sastāvā, ir kompetenti un labi pārzina iepirkumu jomu 
reglamentējošo normatīvo aktu prasības.  
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

http://www.cv.lv/
http://www.getlini.lv/lv/dokumenti
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2147
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iekļautās 
amatpersonas ir 
kompetentas un labi 
pārzina iepirkumu 
jomu reglamentējošo 
normatīvo aktu 
prasības. 

25.11.2021. tiešsaistes konferencē "Saimnieciskais izdevīgums - pieredzes 
stāsti". 
 
Dalība tiešsaistes seminārā 25.08.2021. Publisko iepirkumu norise – 
aktuālie prakses piemēri, lektore Evija Mugina, Iepirkumu uzraudzības 
biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore) 
Dalība Iepirkumu uzraudzības biroja seminārā “Aktualitātes publiskajos 
iepirkumos” 09.12.2021. ZOOM platformā 

29. Nodrošināt 
metodiskas 
(Korupcijas 
novēršanas un 
apkarošanas biroja, 
Valsts ieņēmumu 
dienesta vai 
Iepirkumu 
uzraudzības biroja 
organizētas) 
apmācības  Institūciju 
iepirkumu 
speciālistiem, attīstot 
to spējas preventīvi 
identificēt 
pretendentu 
iespējamas 
prettiesiskas darbības. 

Ne retāk kā 
reizi divos 

gados 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir veicis nepieciešamos izglītošanas pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka SIA “Getliņi EKO” darbinieki, kuri ir iekļauti iepirkumu 
komisijas sastāvā, ir kompetenti un labi pārzina iepirkumu jomu 
reglamentējošo normatīvo aktu prasības.  
2020. gada 9.janvārī ir nodrošinājusi iepirkuma komisijas locekļiem 
apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta un korupcijas 
novēršanas jomā. Semināra tēma “Korupcijas un interešu konflikta 
novēršana valsts un pašvaldību institūciju darbībā”, semināru vadīja 
Jaroslavs Streļčenoks, Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācijas un 
Eiropas padomes pretkorupcijas eksperts un konsultants, bijušais KNAB 
priekšnieks (2011-2016) (Izglītības valsts kvalitātes dienesta sertifikāts Nr. 
19-31). Pēc semināra dalībniekiem uzdots tests aizpildīšanai. 
 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

31. Organizēt seminārus  
fizisko personu datu 
aizsardzības un 
apstrādes jomā 

2019.gadā, 
turpmāk ne 

retāk kā reizi 
divos gados 

Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” laika periodā no 04.10.2021. līdz 15.10.2021. norisinājās 
mācības par personu datu aizsardzību. Mācību formāts – videolekcija 1,2h 
garumā un pašpārbaudes tests – 20 jautājumi. Vienlaikus 05.10.2021. un 
11.10.2010. lekciju bija iespēja noskatīties klātienē konferenču zālē. 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” datu 
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Institūciju 
darbiniekiem. 

Kopumā testu aizpildījuši 112 darbinieki, kas ir 94,9% no visa darbinieku 
skaita (kopā 118 darbinieki).  

aizsardzības 
speciālists. 

35. Veikt pasākumus, lai 
informētu Institūciju 
apmeklētājus par: 
- Institūciju darbinieku 
noraidošo attieksmi 
pret labumu (dāvanu, 
kukuļu) pieņemšanu, 
- vienotu un 
standartizētu 
pakalpojumu 
pieejamību Institūcijā 
bez jebkādu papildu 
labumu piedāvāšanas 
un došanas tās 
darbiniekiem. 

Pastāvīgi Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” ir veikusi šādus pasākumus: 
• izvietojusi SIA “Getliņi EKO” telpās apmeklētājiem redzamā vietā 

KNAB informatīvos materiālus;  
• izvietojusi SIA “Getliņi EKO” telpās apmeklētājiem redzamā vietā un 

SIA “Getliņi EKO”  mājaslapā internetā, sadaļā ATBILDĪGĀ 
UZŅĒMĒJDARBĪBA nepieciešamo informāciju.  

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 

37. Izvērtēt un pilnveidot 
Institūciju sniegtos 
publiskos 
pakalpojumus. 

Pastāvīgi Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” sniegto publisko pakalpojumu izvērtēšanas un 
pilnveidošanas rezultātā tika uzdots uzlabot pakalpojuma sniegšanas 
kārtību, kā rezultātā: 

1) ekspluatācijā nodots pirmais bioloģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes komplekss Latvijā; 

2) veikta piebraucamā ceļa pārbūve, ieviešot atsevišķu kustību joslu 
klientiem, kas vēlas apmeklēt veikalu; 

3) ieviesta fizisko personu ievedamo atkritumu papildus kontrole, 
nodrošinot iespēju deklarēt ievestos atkritumus kā  nešķirotos 
sadzīves atkritumus vai kā ražošanas un būvniecības atkritumus; 

4) uzlabota atkritumu deklarēšanas sistēma, nodrošinot saņemto 
atkritumu pārvadājumu uzskaiti, t.sk. atkritumu pārvadājuma 
reģistrācijas kartes–pavadzīmes aizpildīšanas kārtības integrāciju 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 
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atkritumu deklarēšanas sistēmā un datu tiešsaistes nodošanu 
atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmai 
(APUS); 

5) Līdz ar  Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 
“Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” spēkā stāšanos, 
SIA Getliņi EKO personāls no 01.07.2021. ik dienu sniedz atbalstu 
klientiem/ nozares dalībniekiem, skaidrojot kārtību, kādā atkritumu 
radītājs, apsaimniekotājs un atkritumu saņēmējs nodrošina radīto, 
apsaimniekoto vai saņemto atkritumu pārvadājumu uzskaiti, t.sk. 
atkritumu pārvadājuma reģistrācijas kartes–pavadzīmes 
aizpildīšanas kārtību atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts 
informācijas sistēmā (APUS). SIA Getliņi EKO savā mājaslapā 
www.getlini.lv uztur klientiem skaidrojošu informāciju un atbalsta 
informāciju. 

6) pilnveidota un modernizēta tipveida atkritumu pieņemšanas līguma 
forma, konsolidēts atkritumu pieņemšanas un speciālās 
apglabāšanas līgums, nodrošinot vienotu līgumu uzskati un 
administrēšanu. Veikta noslēgto līgumu konsolidācija un/vai 
pārlīgšana, ievērojot jaunu tipveida formu; 

7) pilnveidoti Iekšējās kārtības noteikumi klientiem; 
8) aktualizēts atkritumu apglabāšanas pakalpojuma saņemšanas 

apraksts izveidojot pārskatāmu un vizuāli viegli uztveramu bukletu, 
kas ir izvietots www.getlini.lv un tiek izsniegts 
klientiem/ieinteresētajām personām personīgi, bukleta formātā;  

9) Tiek realizēts Eiropas Savienības finansēts projekts “Optimālu 
augšanas apstākļu noteikšana dārzeņiem, izmantojot hidroponikas 
audzēšanas metodi ar mākslīgo un dabīgo apgaismojumu”. 

10) Ieviesta moderna uz mūsdienīga autonoma, nepārtrauktas darbības 
smaku monitoringa iekārtu sistēma, kas nodrošina smaku 
koncentrācijas mērījumu veikšanu un kā arī atskaišu sagatavošanu 
par mērījumu rezultātiem. 

http://www.getlini.lv/
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11) Testēšanas režīmā  ieviesta mūsdienīga radiācijas kontroles sistēma, 
kas spējīga darboties ne tikai autonomi, bet arī integrējama ar SIA 
“Getliņi EKO” svaru uzskaites sistēmu, tādējādi nodrošinot 
radiācijas kontroles mērījumus atbilstoši atkritumu klases kodiem- 
individuālā līmenī, vienlaikus kontrolējot barjeru darbību, 
nepieļaujot radioaktīvu atkritumu ievešanu poligonā. Modernizētas 
un atjaunotas radiācijas mērierīču  komponentes drošākai un ātrākai 
mērījumu rezultātu novērtēšanai. Ekspluatācija darba režīmā tiks 
uzsākta 2022.gada janvārī. 

12) Vides izglītības jomā pilnveidots klātienes ekskursiju saturs, 
piedāvājot ekskursantiem iepazīties ar poligona procesiem, 
apmeklējot poligona teritorijas atsevišķus objektus. 

13) Pilnveidotas izglītojošas aktivitātes uzņēmuma sociālajos tīklos. 
14) Veikta SKDS aptauja, lai noskaidrotu sabiedrības zināšanas un 

attieksmi par poligona darbu. 
15)  SIA “Getliņi EKO” nodrošināja izglītojošās nodarbības Stopiņu 

pagasta Ulbrokas pērlē “Zaļajā klasē”, kopumā organizējot 
nodarbības 37 grupām  (vismaz 800 dalībniekiem). 

16) Ieviesta jauna zīmola komunikācija  ārējā vidē, veicinot zīmola 
atpazīstamību. Uzsākta un pilnveidota ārēja komunikācija sociālajos 
tīklos.  

38. Ieviest un pilnveidot e 
- pakalpojumus Rīgas 
pilsētas pašvaldībā. 

Pastāvīgi Izpildīts. 
SIA “Getliņi EKO” pastāvīgi pilnveido un modernizē sniegto pakalpojumu 
kvalitāti. 
2021.gadā: 

- konsolidēts atkritumu pieņemšanas un speciālās apglabāšanas līgums, 
nodrošinot pakalpojumu saņemšanu viena līguma ietvaros. 
-  pilnveidoti klientu apkalpošanas atbalsta materiāli – informatīvi bukleti, 
digitāli atbalsta materiāli caurlaižu sistēmas lietošanā, atkritumu 
klasifikatora pareizā izmantošanā, atkritumu pareizas izkraušanas vietas 
noteikšanā u.tml., kā arī izvietotas norādes zīmes poligona teritorijā, lai 

SIA “Getliņi EKO” 
valdes 
priekšsēdētājs, SIA 
“Getliņi EKO” 
jurists. 
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atvieglotu privātpersonu un jauno juridisko personu orientēšanos, ko 
pierāda arī novērtēšanas sistēmas Feedbacknow rezultāti (klientu 
apmierinātības rādītājs tiek regulāri vērtēts); 
- Atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmas (turpmāk 
– APUS) integrācijas nodrošināšanai veikta esošās SIA “Getliņi EKO” 
uzskaites sistēmas konfigurācija, t.sk., izveidojot jaunus risinājumus datu 
sinhronizācijai, vienlaikus nodrošinot sistēmas esošās funkcionalitātes 
nepārtrauktu darbību. Saskaņā ar 18.02.2021. MK noteikumos Nr. 113  
“Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” noteikumu prasībām, 
izstrādāts un ieviests sistēmu tehniskais savienojums attiecībā uz 
atkritumu pārstrādes kodiem, un līdz 01.01.2022. izstrādāts un ieviests 
produkcijā sistēmu tehniskais savienojums attiecībā uz apglabāšanas 
kodiem. 
- Līdz ar  Ministru kabineta 18.02.2021. noteikumu Nr. 113 “Atkritumu un 
to pārvadājumu uzskaites kārtība” spēkā stāšanos, SIA Getliņi EKO 
personāls no 01.01.2021. ik dienu sniedz atbalstu klientiem/ nozares 
dalībniekiem, skaidrojot kārtību, kādā atkritumu radītājs, apsaimniekotājs 
un atkritumu saņēmējs nodrošina radīto, apsaimniekoto vai saņemto 
atkritumu pārvadājumu uzskaiti, t.sk. atkritumu pārvadājuma reģistrācijas 
kartes–pavadzīmes aizpildīšanas kārtību atkritumu pārvadājumu uzskaites 
valsts informācijas sistēmā (APUS). SIA Getliņi EKO savā mājaslapā 
www.getlini.lv uztur klientiem skaidrojošu informāciju un atbalsta 
informāciju. 
-  SIA “Getliņi EKO” Vides izglītības centrs nodrošināja 235 ekskursijas 
(klātienes un ZOOM platformā). Izstrādāta metodoloģija un saturs 
attālināto ekskursiju vadīšanai par poligona darbu; īpaša uzmanība 
pievērsta ekskursijām skolās, lai tās var iekļaut dažādu mācību priekšmetu 
apgūstamajās tēmās. 
-  pamatojoties uz grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā un SPRK 
lēmumu, kā arī citiem, nepieciešamiem uzlabojumiem un precizējumiem, 
tika precizēts SIA “Getliņi EKO” tipveida līguma par atkritumu pieņemšanu 



12 
 

cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” pielikums “Atkritumu apraksta 
un cenu lapa”, norādot aktuālos atkritumu veidu aprakstus un atkritumu 
veidiem piemērojamos tarifus, kas spēkā no 2022.gada 1.janvāra un no 
2022.gada 10.janvāra. Par izmaiņām savlaicīgi visi klienti tika informēti 
elektroniski, nosūtu informatīvo vēstuli, kā arī informējot klientus par 
izmaiņām Atkritumu deklarēšanas sistēmā.  
 

 

Sagatavoja: Jurgelāne 

Kristina.jurgelane@getlini.lv 


