
Liela izmēra (jaukti liela izmēra, būvniecības un ražošanas atkritumi)  
un pārstrādei izmantojamo būvgružu izvešana ar konteineru  
vai BIG BAG maisu 

 

PIEPILDĪŠANAS LAIKS 

Konteiners tiek uzstādīts norādītājā objektā uz 3 darba dienām, ieskaitot piegādes un konteinera aizvešanas dienu. Konteinera nomas maksa sākot ar ceturto dienu 

6.00 EUR ar PVN par katru nākamo dienu. 

Maisa piepildīšanas un izvešanas laiks ir 30 dienas. Gadījumā, ja maiss ir nepieciešams ilgāk kā 30 dienas no uzstādīšanas brīža, papildus tiek aprēķināta maisa nomas 

maksa – 6.00 EUR ar PVN par katru nākamo dienu. 

 

PIEĻAUJAMAIS SVARS 

Konteiners - atkritumu svars nedrīkst pārsniegt 5m3 – 1000kg, 8m3 – 4000 kg, 10m3 – 5000 kg, 16m3 – 6000 kg, 22m3 – 7000 kg, 30m3 – 8000 kg. 

Maiss - atkritumu svars nedrīkst pārsniegt 400 – 600 kg. 

 

Liela izmēra atkritumu (jaukti liela izmēra, būvniecības un ražošanas atkritumi) konteinerā vai maisā ievietot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pārstrādei izmantojamo būvgružu atkritumu  konteinerā vai maisā ievietot  
 

 

 

 

 

 

 

 

*Atļautais būvgružu izmērs lielām konstrukcijām - viena no malām nedrīkst pārsniegt 50 cm platumu un tām jābūt līdz 50 cm diametrā. 

 

NOVIETOŠANA 

Pasūtītājs apņemas nodrošināt netraucētu un drošu tehnikas piebraukšanas un konteinera vai BIG BAG maisa novietošanas iespēju un uzņemas atbildību par veiktā 

Pakalpojuma likumību un konteinera vai BIG BAG maisa tiesisku izvietošanu (saskaņojot, ja tas nepieciešams, tā izvietošanas vietu ar valsts vai pašvaldības 

institūcijām, zemes īpašnieku, iznomātāju utml.) un atkritumu savākšanu objektā. Norādot konteinera vai BIG BAG maisa novietošanas vietu, Pasūtītājs ir atbildīgs 

par konteinera novietošanas vietas (vai piekļuves vietas) bojājumiem, ja tādi rodas pakalpojuma izpildes gaitā.  
Konteiners vai BIG BAG maiss jānovieto tā, lai speciālā tehnika var piebraukt atpakaļgaitā un iecelt maisu ar hidraulikas iekārtas palīdzību. 

 

PAR NEDERĪGA MATERIĀLA IEVIETOŠANU 

Ja konteinerā vai maisā pārkraušanas vai iztukšošanas brīdī tiek fiksēti atkritumi, kurus nedrīkst ievietot konteinerā vai maisā, Izpildītājs veic fotofiksāciju un ir tiesīgs 

5 (piecu) darba dienu laikā no konteinera vai maisa aizvešanas no objekta informēt par to Pasūtītāju. Izpildītājs piestāda rēķinu 200.00 EUR/m3 bez PVN un 

Pasūtītājam ir pienākums to apmaksāt. 
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aerosolus, ķīmiskas vielas, krāsas un to 
iepakojumus 
 
auto riepas un citas ar auto uzturēšanu 
saistītas preces un materiālus 
 
akumulatorus un baterijas 
 
eļļas 
 
luminiscences spuldzes un termometrus 
 
karstus pelnus, ogles un izdedžus 
 
šīferi 
 
lapas, zāli, augsni, smilti, granti 
 
medicīniska un veterināra rakstura atkritumus 
 
elektropreces, baterijas, datortehniku, sadzīves 
tehniku 
 

celtniecības atkritumus, kas rodas 
būvniecības/rekonstrukcijas rezultātā (asfaltu, betonu, 
cementa un dzelzsbetona konstrukcijas, flīzes utml.) 
 
būvmateriālu ražošanas atkritumus 
 
kokmateriālus 
 
koku zarus (tajā skaitā tūjas skujas un zarus), krūmus 
 
ķieģeļus un bruģi 
 
logu un durvju rāmjus ar un bez stikliem 
 
metālu saturošas konstrukcijas (dušas, vannas, caurules, 
stangas, radiatorus u.c.) 
 
mēbeles, mājsaimniecības preces, rotaļlietas, sporta 
inventāru 
 
vannas, dušas kabīnes un tualetes podus 
 

 
neimpregnētu koku un koka konstrukcijas 

 

ķieģeļus (izņemot silikāta), dakstiņus 

 

metālu saturošas konstrukcijas (caurules, stangas, 

radiatori u.c.) 

asfaltu, darvu un darvas produktus - cietos atkritumus,  

kas rodas, atjaunojot ielu segumu 

 

betona un dzelzsbetona konstrukcijas 

 

flīzes, keramikas un ģipša materiālu 


