
Lielgabarīti 

Kā pieteikt lielgabarīta atkritumu savākšanu?

Ja esat daudzdzīvokļu nama iedzīvotājs
vērsieties pie sava namu apsaimniekotāja, kurš pieteiks lielgabarīta 
atkritumu izvešanu vai sniegs informāciju par lielgabarīta izvešanas grafiku. 
Esat aktīvi un informējiet pārējos nama iedzīvotājus, ka šāds pakalpojums 
būs  pieejams. Tā mēs visi taupīsim resursus un vienā piegājienā līdzēsim 
vairākiem cilvēkiem atbrīvoties no liekā. 

Ja esat privātmājas iedzīvotājs 
piesakiet pakalpojumu pie sava atkritumu apsaimniekotāja.

Kas ir lielgabarīta atkritumi? Kas nav lielgabarīta atkritumi?

Mēbeles
Skapji, plaukti, kumodes, galdi, gultas, krēsli, 
datorkrēsli, dīvāni

Mājsaimniecības preces 
Spoguļi, kastes, gludināmie dēļi, veļas žāvētāji, 
paklāji, žalūzijas, matrači

Elektropreces, baterijas, 
datortehnika, sadzīves 
tehnika u.tml.
Vannas, dušas kabīnes un 
tualetes podi

Auto riepas, akumulatori u.c. 
auto detaļas

Sadzīves ķīmija 
iepakojumi ar saturu piem. krāsas, lakas, 
šķīdinātāji, dzesēšanas šķīdumi u.c.

Būvgruži 
skatīt otrpus lapai

Bērnu inventārs 
Ratiņi, sēdeklīši, šūpuļi, rotaļlietas, plastmasas 
bērnu vannas, ragavas

Sporta inventārs 
Velosipēdi, skūteri, slēpes, sniega dēļi, nūjas u.tml.

Dzīvnieku inventārs 
Būri, kastes, transportēšanas boksi

Lielgabarīta atkritumi netiek izvesti reizē ar sadzīves vai šķiroto 
atkritumu saturu, to savākšanai tiek izmantots cits transports.

Lielgabarīti ir tādi sadzīves atkritumi, kas sava izmēra 
dēļ neietilpst atkritumu konteinerā. Tie NAV bīstamie 
atkritumi, kā arī elektronika.



Būvgruži

Kā pieteikt būvgružu savākšanu?
Vērsieties pie atkritumu apsaimniekotajiem, iegādājoties Big-bag maisu vai 
noīrējot konteineri. Gadījumā, ja atkritumu apjoms ir mazs, vērsieties pie 
sava atkritumu apsaimniekotāja, piesakot konkrētu priekšmetu.

Kas ir būvgruži?

Kas nav būvgruži?

Elektropreces, baterijas, datortehnika, 
sadzīves tehnika u.tml.

Sadzīves ķīmija;

Bīstamie atkritumi.

Mēbeles, mājsaimniecības preces, bērnu 
preces un rotaļlietas, sporta inventārs u.c. 
lietas, kuras ir liela izmēra sadzīves 
atkritumi (links uz lielgabarītu);Auto riepas, akumulatori, dzesēšanas 

šķīdumi u.c. auto uzturēšanu 
saistītas preces un materiāli; 

Pelni, ogles, izdedži;

Nekādā gadījumā, atkritumus, kas klasificējas, kā būvgruži neievietojiet 
sadzīves atkritumu konteineros, jo tie jāsavāc ar atsevišķu specializētu 
tehniku un dalīti jānodod atkritumu pārstrādei. Savācot ar sadzīves atkritu-
miem paredzētu transporttehniku pastāv augsts risks iekārtas salaušanai.
Būvgružus ir aizliegts izmest kopā ar jebkura cita veida atkritumiem.

Būvgruži ir konstrukcijas un detaļas, kas piestiprinātas pie 
ēkas, vai materiāli, kas ir radušies remontdarbu veikšanas 
laikā. Tie NAV bīstamie atkritumi, elektronika un tie 
atkritumi, kurus sava izmēra dēļ nevar ievietot sadzīves vai 
šķiroto atkritumu konteineros. 

Remontdarbu laikā radušies celtniecības 
atkritumi un materiālu pārpalikumi:

Ķieģeļi, flīzes, reģipsis, koks, siltinājums;

Būvniecībā izmantoto vielu piesārņots 
iepakojums un priekšmeti;

Logu un durvju rāmji;
Keramikas izstrādājumu atkritumi 
(nolietotā santehnika – vannas/izlietnes);
Metāla saturošas konstrukcijas 
(dušas, vannas, caurules, stangas, radiatori u.c).

Materiāli pēc ēku nojaukšanas vai 
izvākšanas:

Betona un dzelzbetona konstrukcijas, ķieģeļi, 
koka konstrukcijas, flīzes, izolācijas
materiāli, bruģis;
Keramikas izstrādājumi, keramika un ģipša 
materiāli;
Stikli, plastmasa;
Asfalts, darva un darvas produkti - ielu 
remonta atkritumus, t.i., cietos atkritumus, 
kas rodas, atjaunojot ielu segumu);
Metāli un to sakausējumi.


