
 

 

KAS JĀZINA PIRMS LĪGUMA NOSLĒGŠANAS: 
 

Ko mēs piedāvājam? 

 
Fiziskām personām piedāvājam sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar 240 l, 770l un 1100 l 

konteineru.  
 

Iespējamie konteinera izvešanas biežumi 240 l konteineram: 

 1* mēnesī (minimums); 

 2* mēnesī; 

 3* mēnesī (garajos mēnešos ar 5 nedēļām); 

 3* mēnesī (regulāri); 

 1* nedēļā. 
 

Iespējamie konteinera izvešanas biežumi 770 l un 1100 l konteineram: 

 2* mēnesī (minimums); 

 3* mēnesī (garajos mēnešos ar 5 nedēļām); 

 3* mēnesī (regulāri); 

 1* nedēļā. 
 

Konteiners tiek piedāvāts ilgstošai lietošanai.  

 

Atkritumu izvešana vasaras sezonas laikā vai retāk kā 12*/24*gadā: 

 Ja konteiners ir nepieciešams uz sezonu, tad, lai nebūtu jāmaksā konteinera nomas maksa, 

sezonas laikā konteiners ir jāizved vismaz 12*gadā (240 l konteineram) vai 24*gadā (770 l 

un 1100 l konteineriem).  

 Pēc sezonas beigšanās, konteiners paliek glabāšanā pie klienta.  

 Ja klients nevēlas atstāt konteineru glabāšanā, tad maksā par konteinera transportēšanu, 

atsākoties sezonai.  

 Ja klients vēlas izvest retāk kā noteiktais konteinera izvešanas minimums, tad maksā 
konteinera nomas maksu par katru mēnesi, kurā nenotiek atkritumu izvešana.  

 Ja klients nevēlas maksāt konteinera nomas maksu, tad, vai nu iegādājas konteineru īpašumā 
(internetveikalā, saimniecības veikalā, DEPO vai kur citur) un tad var brīvi izvēlēties 

konteinera iztukšošanas regularitāti, vai piesaka atkritumu izvešanu ar priekšapmaksas 

marķētajiem maisiem. 

 

Kas ir atkritumu izvešana ar priekšapmaksas marķētajiem maisiem? 

 Piedāvājam marķētus 100 l tilpuma polietilēna maisus sadzīves un zaļajiem atkritumiem. 

 Maisa cenā ietilpst maiss un tā izvešana. 

 Maisa izvešana notiek pēc klienta pieteikuma, vienojoties par konkrētu tā savākšanas 

datumu. 

 Maisu var iegādāties vai nu klātienē, uzreiz veicot apmaksu par konkrētu maisu skaitu pēc 

klienta ieskatiem, vai arī piesakot rēķinu vismaz par 5 maisiem. 

 Pēc rēķina apmaksas saņemšanas, tiek organizēta maisu piegāde uz klienta adresi. 

 Maisus var iegādāties arī klienti, kam jau ir noslēgts atkritumu apsaimniekošanas līgums, lai 

novietotu papildus apjomu pie regulārās izvešanas. 

 Ja pakalpojums nepieciešams īslaicīgi, tad līgumu par marķētajiem maisiem var neslēgt, bet, 

ja pakalpojums būs nepieciešams regulāri, ieteicams apsaimniekošanas līgumu tomēr 
noslēgt. 

 


