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ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMS 

“Dziļā Vāda”, Mežāres pagastā, Krustpils novadā 
 

Aktualizēts: 01.01.2021. 

Laukumā pieņemamo atkritumu veidi un cenas 
 

Atkritumu veids 

Cena, EUR 

TIEK PIEŅEMTS VAI DER PĀRSTRĀDEI NETIEK PIEŅEMTS VAI NEDER PĀRSTRĀDEI Bez PVN PVN, 
21% 

Ar PVN 

Liela izmēra 
atkritumi (200307) 

77,87 
EUR/t 

16,35 
EUR/t 

94,22 
EUR/t 

Vecās salūzušās mīkstās un korpusa 
mēbeles; matrači; no dažādiem 
materiāliem sastāvoši sadzīves 

priekšmeti 

 

Papīrs un kartons 
(200101) 

Bez maksas Avīžpapīrs, kartons, rakstāmpapīrs, 
grāmatas, žurnāli, reklāmas bukleti 

Papīrs un kartons, kas ir slapjš, netīrs, satur 
pārtikas piejaukumus vai ir laminēts; papīra 

dvieļi un salvetes; fotopapīrs, tapetes 

Papīra un kartona 
iepakojums (150101) 

Bez maksas Papīra iepakojumi, olu bretes,  kartona 
izstrādājumi - kastes, kastītes utt. 

Iepakojums, kas ir slapjš, netīrs un satur 
pārtikas piejaukumus, kartona serdes, 

folija iepakojuma materiāls (čipšu pakas, 
saldējuma papīrs utt.), tetrapakas 

Plastmasa (200139) 77,87 
EUR/t 

16,35 
EUR/t 

94,22 
EUR/t 

 Dažādi plastmasas izstrādājumi  

Plastmasas 
iepakojums (150102) 

Bez maksas Dzērienu pudeles no PET; plēves un 
maisiņi no LDPE, kanniņas un kastītes 

no PET un HDPE 

Netīrs, ar satura  paliekām esošs 
iepakojums; izstrādājumi no PP (lielākā daļa 
jogurta, krējuma, kausēto sieru, salātu un 

olu  iepakojuma, vienu reizi lietojamie 
trauki); rotaļlietas; saimniecības preces un 

sadzīves priekšmeti; putuplasts 

Koksne (200138) Bez maksas Koka izstrādājumi, atgriezumi  

Koka iepakojums 
(150103) 

Bez maksas Koka kastes, kārbas, paletes Netīrs materiāls 

Stikls (200102) Bez maksas Logu stikls Auto stikls 

Stikla iepakojums 
(150107) 

Bez maksas Visa veida stikla burkas un pudeles Netīrs, ar satura paliekām esošs 
iepakojums; keramikas iepakojums (piem. 

balzāma pudeles), smaržu pudelītes un 
krēmu burciņas 

Metāli (200140) Bez maksas Visa veida metāla izstrādājumi un to 
atgriezumi bez piemaisījumiem 

 

Metāla iepakojums 
(150104) 

Bez maksas Metāla iepakojums, piemēram, 
skārdenes, konservu un citas metāla 

kārbas un vāciņi 

Netīrs, ar satura paliekām esošs 
iepakojums 

Luminiscentās 
spuldzes un citi 
dzīvsudrabu saturoši 
atkritumi (200121) 

0,1652 
EUR par 
1 spuldzi 

0,03 
EUR par 

1 
spuldzi 

0,20 
EUR par 

1 
spuldzi 

Spuldzes, kas satur dzīvsudrabu un 
kaitīgās gāzes, piemēram, 

luminiscentās, un dienasgaismas 
spuldzes 

Sadauzītas lampas un spuldzes 

Elektriskās un 
elektroniskās 
iekārtas (200136) 

Bez maksas Jebkādas elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kas ir darbināmas ar strāvas 

avotu (ledusskapji, televizori, veļas 
mašīnas, putekļsūcēji, mobilie telefoni, 
datortehnika, elektriskie instrumenti 

utt.) 

Izkomplektētas elektriskās iekārtas 
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Atkritumu veids 

Cena, EUR 

TIEK PIEŅEMTS VAI DER PĀRSTRĀDEI NETIEK PIEŅEMTS VAI NEDER PĀRSTRĀDEI Bez PVN PVN, 
21% 

Ar PVN 

Baterijas un 
akumulatori 
(200133) 

Bez maksas Visa veida baterijas un akumulatori no 
dažādām elektroiekārtām 

 

Motoreļļas, 
pārnesumu eļļas un 
smērvielas (130208) 

Bez maksas   

Eļļas filtri (160107) Bez maksas   

Tekstila atkritumi 
(191208) 

77,87 
EUR/t 

16,35 
EUR/t 

94,22 
EUR/t 

  

 


