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SABIEDRĪBA  AR  IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“VĪGANTS” 
Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230, tālr. 65237871, vigants@vigants.lv  

Reģ.Nr. LV55403000931, SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV31UNLA0009000609004 

Salas pagasta Jēkabpils novadā 

2022.gada 29.martā 

CENU APTAUJAS PIEDĀVĀJUMS 

SIA “Vīgants” lūdz iesniegt cenu piedāvājumu pamatojoties uz zemāk norādīto 

informāciju un sagatavoto piedāvājuma veidlapu. Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt līdz 2022.gada 

29.aprīlim, nosūtīto uz e-pastu: vigants@vigants.lv. Jautājumu gadījumā sazināties zvanot pa tālruni: 

29169871. 

 

2015.gadā Jēkabpils novada Salas pagastā tika rekultivētas sadzīves atkritumu izgāztuves 

“Gustiņu – Rāceņi” (4 gruntsūdens kontroles urbumi, platība 0,2 ha) un “Ielejas” (3 gruntsūdens 

kontroles urbumi, platība 0,2 ha). 

Saskaņā ar likuma “Par piesārņojumu” 7.pantu Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides 

pārvalde norāda, ka jāturpina pazemes ūdeņu monitoringu rekultivētajās sadzīves atkritumu izgāztuvēs 

“Gustiņu – Rāceņi” un “Ielejas”, ievērojot MK 27.12.2011. noteikumu Nr.1032 “Atkritumu poligona 

noteikumi” prasības: 

• novērošanas urbumos veikt gruntsūdens līmeņa mērījumus, gruntsūdens paraugu noņemšana (2x 

gadā);  

• veikt apglabāto atkritumu slāņa augstuma mērījumus (1x gadā); 

• veikt pazemes ūdeņu nepilno ķīmisko analīzi (1x gadā); 

• monitoringa laikā veikt teritoriju apsekošanu, lai izvērtētu rekultivētās izgāztuves virsmas un sānu 

nogāžu stāvokli, un novērošanas aku tehniskā stāvokļa novērtējumu, rezultātus fiksējot pārskatā; 

• gruntsūdens monitoringu jāveic akreditētā laboratorijā un monitoringa testēšanas pārskatiem 

jāsatur ziņas par paraugu ņemšanas un testēšanas akreditēto metodiku, paraugu ņēmēju, paraugu 

ņemšanas vietu un laiku; 

• monitoringa veicējam jāievēro likuma “Par zemes dzīlēm” prasības. 
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Piedāvājuma veidlapa: 

Informācija par Pretendentu 

 

Datums: ___________________________ 

Pretendenta nosaukums  

Reģistrācijas numurs  

Juridiskā adrese  

Korespondences adrese  

Bankas nosaukums  

Bankas kods  

Bankas konta numurs  

Kontaktpersona:  

Tālruņa numurs:  

E-pasta adrese:  

 

Informācija par piedāvājumu:  

Nr.p.k. Pakalpojuma nosaukums        

Cena EUR 

(bez PVN) par 

vienu vienību 

Kopējais 

vienību 

skaits 

Kopējās 

izmaksas 

EUR (bez 

PVN) 

1. 

Gruntsūdens līmeņa, plūsmas virzienu 

noteikšana un paraugu noņemšana 

atbilstoši LVS ISO 5667-11:2011 

noteiktām prasībām. 

 14  

2. Atkritumu slāņa augstuma mērījumi  2  

3. Pazemes ūdeņu nepilnā ķīmiskā analīze  7  

4. Atskaites sagatavošana  2  

5. Transporta izdevumi    

6. Testēšanas pārskata sagatavošana    

7. Citi izdevumi __________________    

Kopā, EUR bez PVN:  

PVN 21%, EUR:  

Kopsumma, EUR ar PVN 21%:  

 

Apliecinām, ka cenā ir iekļauti visi nepieciešamie izdevumi, t.sk., transporta, darba spēka, materiālu 

u.c. izmaksas kuras ir nepieciešamas, lai izpildītu pasūtījumu, kā arī visi nodokļi un nodevas, izņemot 

pievienotās vērtības nodokli. 

  

Persona ar paraksta tiesībām: 
 

Vārds, uzvārds, amats:  

Paraksts:  

Datums:  

 

 

Cenu aptaujas veicējs: SIA “Vīgants” 

____________________ R.Audriņa 

Datums skatāms laika zīmogā. 


