
Apsteidziet citus un ļaujiet saviem iemītniekiem baudīt 
mūsdienīgu risinājumu – pusslēptos konteinerus atkritumu 
uzglabāšanai pazemē! 

CleanR piedāvā namu apsaimniekotājiem, jauno projektu 
attīstītājiem un dzīvokļu īpašnieku kooperatīviem praktisku 
un konsultatīvu atbalstu.

Ar ko pusslēptie konteineri ir īpaši?
Visskaistākie atkritumi ir tie, kas nav radīti, bet tūlīt aiz 
tiem seko atkritumi, kas nav redzami – jo atrodas pazemē, 
pusslēptajos konteineros, kas atrisina problēmas un sniedz 
priekšrocības!

Aizņem mazāk vietas
Viens pusslēptais konteiners ietilpības ziņā aizstāj līdz pat
7 parastajiem virszemes konteineriem, tāpēc paliks vairāk vietas 
stāvvietām un zaļumiem. Konteinerā iespējams ievietot vairāk 
atkritumu, jo tie labāk sablīvējas.

Drošāki
Konteineri ir pasargāti no vēja, nokrišņiem un “kolekcionāriem”, 
drošāki pret zagļiem un demolētājiem, kā arī var būt slēdzami, 
novēršot svešo atkritumu nokļūšanu tajos.

Mierīgāki
Atkritumu izmešana ir mazāk trokšņaina. Tajos tiek uzkrāts 
lielāks apjoms, tāpēc atkritumu vedējam jābrauc retāk.

Skaistāki un tīrāki
Pusslēptie konteineri ir estētiskāki un ar izvēles iespējām 
virszemes daļas dizainā. Vāka konstrukcija novērš smaku 
izdalīšanos un dzīvnieku iekļūšanu tajos. Atkritumi tiek 
uzkrāti izturīgos, ūdens necaurlaidīgos maisos, kas 
nepieciešamības gadījumā tiek mainīti.

Slēpts maiss 
atkritumu uzkrāšanai

 Redzamā  
 1,25m virszemes daļa 

 ar maināmau apdari

 Redzamā  
 1,25 m virszemes daļa 

 ar maināmu apdari

3m3

piesakies un uzzini

par ierīkošanas iespējām!

Konteineru veidi
Piedāvājam konteinerus ar 1,3 m3, 3 m3 un 
5 m3 ietilpību. Viens 5 m3 ietilpības 
pusslēptais konteiners var aizstāt 4 parastos 
konteinerus ar 1,1 m3 ietilpību vai 7 parastos 
konteinerus ar 0,66 m3 ietilpību. Visi konteineri 
ir piemēroti atkritumu šķirošanai un ļauj 
optimizēt izvešanas izmaksas.

 1,75 m   
 apakšzemes daļa

daudzdzīvokļu namiem
CleanR piedāvājums

Tilpums 0,8 m3 1,3 m3 3 m3 5 m3

Pielietojums

Stikla un  BIO 
atkritumiem

Stikla, BIO 
un sadzīves 
atkritumiem

Papīra, plastmasas, 
metāla šķirošanai 
vai sadzīves 
atkritumiem

Papīra, plastmasas, 
metāla šķirošanai 
vai sadzīves 
atkritumiem

Maksimālais 
pieļaujamais svars, 
celtspēja, kg

1100 1500 1500 2000

Pazemes daļas 
dziļums, mm

1750 1750 1750 1750

Redzamās daļas 
augstums, mm

1250 1250 1250 1250

Konteinera 
diametrs, mm

750 1150 1500 1750

Konteinera cena 
EUR bez PVN

No 1350 Sākot no 1350 Sākot no 1500 Sākot no 1700

Aptuvenās izmaksas pēc 
izteiktā piedāvājuma
EUR bez PVN

Vai darbus var veikt bez 
CleanR starpniecības?

Teritorijas apsekošana, konsultācija 0,00 Iesakām konsultēties

Topogrāfi skais plānojums 400–600, nodrošina klients Jā

Būvprojekta projektēšana, sagatavošana un 
autoruzraudzība, projekta vadība un īstenošana

0,00 Jā

Konteineru laukuma izbūve, seguma izbūve un 
konteineru uzstādīšana (atkarīgs no sarežģītības 
un konteineru skaita)

0,00 Jā

Konteineru cena (atkarībā no konteinera tipa) 0,00 Iesakām konsultēties

Konteineru apdares risinājumi
Atkarīgs no izvēlētā 
apdares veida

Jā

Citi papildu pakalpojumi (slēdzami konteineri, 
konteineru piepildījuma mērītāji u. c.)

Piedāvājums tiek 
sagatavots individuāli

Jā

Piedāvājums

Kādi traucējošie faktori jāņem vērā?
Nesakārtotas attiecības ar zemes īpašniekiem
Pagalms nav piemērots lielgabarīta transportam
Pazemes komunikācijas: ūdensvads, gāzes vads, elektrības kabeļi u. c.
Zemu novietoti elektrības vadi, tuvu novietoti elektrības stabi u. tml.

Ceļ īpašuma vērtību
Infrastruktūra un labiekārtojuma līmenis ir TOP 3 
parametrs, kas veido īpašuma vērtību. Uzlabojiet 
infrastruktūru un palieliniet sava īpašuma cenu!

Paskatieties, kā tas strādā:

Izvēlies risinājumu,
kas cels Tavu 
dzīves kvalitāti
un īpašuma vērtību!

Valdis Vorslovs
CleanR projektu vadītājs

valdis.vorslovs@CleanR.lv
Tālrunis: +371 28353469

* Par konteinera slēdzenēm u. c. risinājumiem ir savstarpēji jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju.

0,66 m37x 1x

video


