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 BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU 

ŠĶIROŠANAS UN PĀSTRĀDES CENTRS “NOMALES”

no 01.01.2021 līdz 31.12.2021

     
  

CENRĀDIS ATKRITUMU PIEŅEMŠANAI BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS UN  PĀSTRĀDES

CENTRĀ “NOMALES” 

 
 

CENRĀDIS OTRREIZĒJO MATERIĀLU TIRDZNIECĪBAI 
 

Nr. Produkts  Mērvienība  Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN Iekraušanas

pakalpojums  

1  m3 0,00 0,00 

2 m3 Cena pēc vienošanās*  

3 m3 Cena pēc vienošanās*  

 
 

Adrese: Nomales, Brīvnieku iela 11, Stopiņu novads     
Darba laiks: P. – Pk. 07.00 – 19.00

S. 09.00 – 13.00

Sv.      Slēgts

Tālr. 25654289 Aurika 
Tālr. 28012947 Zita

Nr. Atkritumu veids Atkritumu

kods  Mērvienība 
Atkritumu pieņemšanas tarifs*

 (fiziskām, juridiskām perosnām)

 
 

EUR bez PVN EUR ar PVN 

170904 t 6,39 7,73 

2 170904 m3 4,04 4,89 

3 170904 m3 11,72  14,18 

4 170904 m3 17,85 21,60 

5 170201 m3 1,35 1,63 

6 200307 m3 12,03 14,56 

7 170504 m3 11,72  14,18 

Betona un dzelzsbetona konstrukcijas (viena skalde pārsniedz 700 

mm)
1

Būvniecības atkritumi (betons, dzelzsbetons, akmens, ķieģeļi, 

asfaltbetons, kārniņi, dakstiņi, flīzes, keramikas maisījumus ar smilts 

un grunts piemaisījumu + 5% citu atkritumu piemaisījums)

Būvniecības atkritumi (betons, dzelzsbetons, akmens, ķieģeļi, 

asfaltbetons, kārniņi, dakstiņi flīzes, keramikas maisījumus ar smilts 

un grunts piemaisījumu + 25% citu atkritumu piemaisījums)

Būvniecības atkritumi vau jaukti atkritumi (betons, dzelzsbetons, 

akmens, ķieģeļi, asfaltbetons, kārniņi, dakstiņi, flīzes, keramikas 

maisījumus ar smilts un grunts piemaisījumu + 40% citu atkritumu 

piemaisījums)

Lielgabarīta atkritumi (mēbeles, dīvāni utml.)

Augsne un akmeņi, kas nesatur bīstamas vielas*

Grunts - zemes virskārtas pacelšanai, 

piebēršanai

Frakcionēti būvgruži FR 0-40 mm

Frakcionēti būvgruži FR 40-150 mm

Būvniecības atkritumi no koka, finieris, saplāksnis, OSB, koka 

paletes, koka iepakojums, koksnes skaidas (BIG BAG vai cukura 

maisos), koka būvkonstrukcijas ar/ bez metāla piejaukuma (naglas, 

eņģes, skavas).

Koksnes atkritumu nosacījumi:

� Izmērs: Nav ierobežojumu

� Skaidu plāksnes piejaukums: zem 20 %

� MDF/HDF piejaukums: zem 5 %

� Plastmasa un gumija piejaukums: zem 2 %

� Minerāļu (smilts, akmeņi u.c.) piemaisījums: zem 2 %

� Metālu piemaisījums: zem 2 %

� Puve, pelējums: zem 1 %

� Citi piemaisījumi (tekstils, stikls, papīrs, u.c.): zem 2 %

� Koka zari līdz 70 cm diametrā ar līdz 5% lapu piejaukumu 

atsevišķā reisā.

Netiek pieņemts: celmi, koku mizas, neizjauktas saivas, apdedzis 

koks un impregnētā ar ķīmiju piesūcinātā koksne.

* Atkritumi, kas nav klasificējami kā bīstami pēc 19.04.2011 MK noteikumiem Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara 

atkritumus bīstamus”

* Piedāvājam piegādi līdz Jūsu objektam (5-20 m3)

Iekļauts cenā 

(iekraušana notiek 

tikai darba dienās

no plkst. 07.30 – 16.30)


