
PIEMĒRS 240 L KONTEINERAM

240 L = 3,46 eiro
(maksa vienai atkritumu
izvešanas reizei)

6,92 eiro
atkritumu izvešanas
cena par 2 x mēnesī

Privātmāju īpašnieki
un iemītnieki

Atkritumu apsaimniekošanas cena ir 14,40 eiro ar PVN par vienu m3

Daudzdzīvokļu mājas
un to iemītnieki

Daudzdzīvokļu ēkās atkritumu apsaimniekošanas 
procesu turpina nodrošināt ēku apsaimniekotāji. 
Atkritumu izvešanas kārtība paliek nemainīga. Cena 
14,40 eiro par vienu kubikmetru atkritumu un tā 
veidojas, kopējo radīto atkritumu apjomu dalot uz 
daudzdzīvokļu mājā deklarēto iedzīvotāju skaitu.

Juridiskās personas
(piemēram, mazdārziņi)

Saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 22.01.2015.gada 
saistošo noteikumu Nr. 5 / LV, 96 (5414) 23.punktu, gadījumos, kad 
“nolīgtais atkritumu konteineru iztukšošanas reižu skaits 
noteiktajā laika periodā neatbilst faktiski radītajam atkritumu 
daudzumam” ir iespējams individuāli vienoties par faktiskajai 
situācijai piemērotāku atkritumu izvešanas reižu skaitu.

240 L

Jaunā atkritumu apsaimniekošanas kārtība

Kāpēc ir jāpārslēdz jauns līgums ar atkritumu apsaimniekotājiem?
Līgumi jāpārslēdz, jo Liepājas pilsētai ir jauni atkritumu apsaimniekotāji. 
7.septembrī Liepājas pilsētas pašvaldība noslēdza ar iepirkumā** 
uzvarējušajiem uzņēmējiem -  pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai”  
un SIA “Eko Kurzeme” - līgumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. 

Cik bieži jāizved atkritumi?
Saskaņā ar domes saistošajiem noteikumiem**, kuri darbojas jau kopš 2015. gada 
22. janvāra,  atkritumu izvešana tiek veikta ne retāk kā 2 reizes mēnesī. 

Vai jaunais apsaimniekotājs izvedīs arī šķirotos atkritumus?
Jā, arī turpmāk tiek atbalstīta un veicināta atkritumu šķirošana, un 
nodrošināta šķiroto atkritumu izvešana. Privātmāju iemītniekiem ir tiesības 
lūgt apsaimniekošanas operatoriem bezmaksas atkritumu šķirošanas maisus.

Vai atkritumus var izvest arī biežāk?
Jā, par to jāvienojas individuāli ar atkritumu apsaimniekotājiem.

Kāpēc atkritumi jāizved vismaz 2 reizes mēnesī?
Šāds lēmums pieņemts, konsultējoties ar “Latvijas atkritumu saimniecības 
asociāciju”, vides speciālistiem un citām pašvaldībām. Tā kā atkritumi mēdz pūt, 
pelēt, bojāties  - speciālisti ir noteikuši, lai tiktu nodrošinātas viselementārākās 
sanitārās prasības, atkritumi ir jāizved ne retāk kā 2 reizes mēnesī. 

Kad stāsies spēkā jaunie apsaimniekošanas līgumi?
2016. gada 1. decembrī.

*Saskaņā ar ES statistikas pārvaldes „Eurostat” datiem katrs Latvijas valsts iedzīvotājs 2012.gadā vidēji saražoja 301 kilogramu sadzīves atkritumu, bet 2013.gadā vidēji saražoja 312 kilogramus sadzīves atkritumu.  
**Atkritumu apsaimniekošanu valstī un Liepājā regulē “Atkritumu apsaimniekošanas likums” un Liepājas pilsētas domes 22.01.2015.gada saistošie noteikumi Nr. 5 / LV, 96 (5414).

Operatori nodrošina dažādu tilpumu un izmēru atkritumu tvertnes/maisus. Mainoties 
tilpumiem, mainās maksa par atkritumu izvešanu. Par vēlamo un piemērotāko tilpumu 
nepieciešams vienoties individuāli, sazinoties ar apsaimniekošanas operatoru. 

Vai varu vienoties par mazāka izmēra konteineru?

„Eko Kurzeme”: Ezermalas 11, 
tālrunis:  634 07315 vai 2 2013939

„Vides pakalpojumu grupa”: Cukura iela 8/16 vai 
Tukuma iela 1a, “LNA” telpās, tālrunis: 63457777

240 LVidēji gadā viens Latvijas iedzīvotājs rada 
aptuveni 300 kg* sadzīves atkritumu jeb 
aptuveni 1500 litrus.

1500 L : 52 (nedēļas gadā)  ≈ 30 L nedēļā vai ≈ 120 L mēnesī

1. DEC

Jebkādu jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt Liepājas RAS pa tālruni 634 59091


