
1. pielikums 

līgumam par atkritumu pieņemšanu Cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” 

 

Atkritumu apraksta un cenu lapa 

spēkā no 01.01.2023. 

N

r. 

p. 

k. 

Atkritumu veids 

Atkritumu kods 

(Getliņi EKO 

sistēmā) 

Tarifs, 

EUR/tonnā 

bez PVN 

1. 

Nešķiroti sadzīves atkritumi (Atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 

pielikumam “Atkritumu klasifikators” AKK 200301). 

 

10 135,50 

2.  

Sadzīves atkritumi – mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu 

sniegšanas procesā vai citur radušies atkritumi, ja tie īpašību ziņā ir 

pielīdzināmi mājsaimniecībās radītajiem atkritumiem (Atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 302 pielikumam “Atkritumu klasifikators” 15. 

nodaļas klases 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 

150107, 150109 un  20. nodaļas atkritumu klases, izņemot AKK 

200301 Nešķiroti sadzīves atkritumi) 

 

10 150,00 

 

3. 

Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā 

vai  būvniecībā (Atbilstoši MK noteikumu Nr. 302 pielikumam 

“Atkritumu   klasifikators” 01. līdz 19. nodaļu atkritumu klases, 

izņemot 15. nodaļas klases 150101, 150102, 150103, 150104, 

150105, 150106, 150107, 150109). 

 

50 150,00 

 

4. 
Pārstrādei izmantojamie būvgruži ar piejaukumu – betons, 

dzelzsbetons, asfalts, ķieģelis ar smilts, grants piejaukumiem un 

izmēros virs 50 cm diametrā. Lielām konstrukcijām viena no malām 

nedrīkst pārsniegt 50 cm platumu. 

 

70 7,00 

 

5. 
Pārstrādei izmantojamie būvgruži bez piejaukumiem – betons, 

dzelzsbetons, asfalts, ķieģelis bez piejaukumiem un izmēros līdz 50 

cm diametrā. 

 

60 2,50 

 

6. 

Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi, t.i.: 

  

− pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu 

atkritumi)  un līdzīgi atkritumi bez piejaukumiem, t.sk. bez 

iepakojuma 

 (AKK 200108, 200109, 191213) 

  

− dalīti vāktas lapas bez piejaukumiem, t.sk. bez maisiem 

  (AKK 200201) 

 

75 

 
42,00 

 

7. 

Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi izmēros līdz 50 

cm , t.i.: 

  

− pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu 

atkritumi) un līdzīgi atkritumi  iepakojumos 

 (AKK 200108, 200109, 191213) 

  

− dārzu un parku atkritumi (lapas, zāle, veci augi un  nelieli zariņi 

(ar diametru līdz 2cm, ar garumu līdz 50cm),) ar nebūtisku citu 

sadzīves atkritumu piejaukumu vai maisos 

             (AKK 200201) 

76 

 
64,50 



Pārstrādei NETIEK pieņemti šādi bioloģiskie/ bioloģiski noārdāmie atkritumi: 

- papīrs, kartons (izņemot papīra maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu (76. koda) savākšanai); 

- bio plastmasas izstrādājumi (izņemot bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko 

atkritumu (76. koda) savākšanai); 

- vienreizējās lietošanas trauki, kafijas krūzītes, iepakojuma materiāli ēdiena līdzņemšanai (t.sk. no papīra un/vai 

bioplastmasas); 

- koka iepakojums, koka vienreizējās lietošanas trauki (t.sk. bambusa), 

- apstrādāta koksne (zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes, mēbeles, skaidu plates u.tml., impregnēta, krāsota 

vai piesūcināta koksne), kā arī no stumbra atdalīta miza, u.tml.;  

- mežsaimniecības atlikumi: celmi, koku stumbri, zari, skaidas u.tml.; 

- tūjas: tūju skujas un zari; 

- dabiskie tekstilizstrādājumi; 

- lauksaimniecības atlikumi, siens, salmi, niedres, kūtsmēsli u.tml.; 

- zeme: augsne, kūdra, smilts, grunts, pelni, akmeņi; 

- notekūdeņu dūņas; 

- jebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kas nav paredzēti cilvēku 

patēriņam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula(EK)Nr.1069/2009)*; 
* aizliegts ievest CSA poligona “Getliņi” teritorijā 

 

8. 

Pārstrādei izmantojamie koksnes atkritumi bez cita veida 

atkritumu piejaukumiem – zari, stumbri, celmi, koka iepakojums, 

zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes (koka mēbeles, dažādi koka 

plākšņu atkritumi - saplāksnis, MDF, OSB, skaidu plates u.tml.). 

(AKK 150103, 170201, 191207, 200138, 200201, 200307) 

 

Pārstrādei NETIEK pieņemti šādi koksnes atkritumi: 

- tūju skujas un zari; 

- no stumbra atdalīta miza. 
 

 
90 

 
25,00 

 

9. 

Deklarētajam neatbilstoši atkritumi – atkritumi, kurus Piegādātājs 

deklarējis, kā šī pielikuma atkritumus Nr.1., Nr.2, Nr.3, Nr.4., Nr.5, 

Nr.6, Nr.7 vai Nr.8, bet tiek konstatēts, ka tie neatbilst deklarētajai 

atkritumu klasei vai noteiktajām kvalitātes prasībām, kā arī 

gadījumos, kad krava tiek izkrauta vietā, kas nav paredzēta šim 

atkrituma veidam. Kods tiek piemērots arī atkritumiem, kuros tiek 

konstatēti bīstamie atkritumi. 

 

51 205,00 

 

v_31102022_v10 


