REMONTS UN
BŪVNIECĪBA RADA
BŪVGRUŽUS!
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VIEGLI RISINĀJUMI, KĀ NO
BŪVNIECĪBAS ATKRITUMIEM
ATBRĪVOTIES VIEGLI
UN PAREIZI
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Paturi prātā, pirms sāc 		
remontu!

Atkritumi rodas jebkāda remonta un
būvdarbu laikā.
Ja remonts ir saistīts ar starpsienu nojaukšanu,
grīdas maiņu u. tml. darbiem, neizbēgami rodas
arī būvniecības atkritumi (flīzes, dēļu gali, ķieģeļi,
starpsienu konstrukcijas, vecā santehnika utt.).

2

Būvniecības atkritumus jeb būvgružus
nedrīkst mest sadzīves atkritumu konteinerā.
To izvešana uz specializētu būvniecības atkritumu
šķirošanas un pieņemšanas punktu ir jāorganizē
pašam būvgružu radītājam.

3

Jebkurš remonts ir jāsaskaņo pašvaldības
būvvaldē.
Izņemot sienu pārkrāsošanu, tapešu nomaiņu un
līdzīgus darbus.*

Der zināt. Ir pašvaldības un namu apsaimniekotāji,
kas iedzīvotājiem regulāri organizē lielgabarīta
atkritumu izvešanu. Noskaidro, vai tāda drīzumā nav
gaidāma tavā pašvaldībā vai mājā.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem mājsaimniecībā
radītos būvgružus uz būvniecības atkritumu
pieņemšanas punktu var nogādāt pats – fiziska
persona, kas būvē un remontē.
Der zināt. Tas ir labs un salīdzinoši lēts risinājums,
ja remonts nav apjomīgs.
SVARĪGI. Būvniecības atkritumi jeb būvgruži ir
jānogādā vietā, kurai ir atbilstoša atļauja un kurā
nodrošina būvgružu šķirošanu un tālāku pārstrādi.
Piemēram, Pierīgā šāds punkts ir būvniecības
atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrs “Nomales”
Rumbulā, Brīvnieku ielā 11. Būvgružus pieņem arī
Getliņu poligonā u. c. atkritumu poligonos.
Pakalpojuma cenu ietekmē 2 galvenie faktori:
1.

būvgružu svars. Automašīna, ar kuru tiek
atvesti būvniecības atkritumi, tiek nosvērta, gan
iebraucot pieņemšanas punktā, gan izbraucot no
tā. Maksu nosaka, aprēķinot svara starpību. Katrā
būvgružu pieņemšanas punktā ir pieejama cenu
lapa;

2.

būvgružu kvalitāte. Ja būvniecības atkritumi ir
sašķiroti (atsevišķi ķieģeļi, kokmateriāli u. tml.),
cena būs zemāka.

SVARĪGI. Pirms sāc remontu un iegādājies jaunas
flīzes, izplāno, kur liksi būvgružus!
*
To paredz Būvniecības likums, Ministru kabineta
noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta
noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” u. c.

3 varianti – izvēlies ērtāko!
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Būvgružus izvest sadarbībā 		
ar mājas apsaimniekotāju.

Mājas apsaimniekotājam nav pienākuma
nodrošināt būvniecības atkritumu izvešanu, taču,
sadarbojoties ar viņu, ir iespējams to noorganizēt.
Mājas apsaimniekotājs:
•

norāda vietu, kur būvgruži novietojami;

•

norāda datumu un laiku, kad būvgruži tiks
izvesti.

Der zināt. Pirms remonta ir vērts sazināties
ar savas mājas apsaimniekotāju, lai noskaidrotu
būvgružu izvešanas iespējas.

Būvgružus izvest
paša spēkiem.

3

Būvgružu izvešanai izvēlēties
konteineru un komersantu.

Svarīgi ir neuzķerties uz nelegāliem komersantiem,
kuri būvniecības atkritumus, visticamāk, nogādās
tiem nepiemērotā vietā, piemēram, mežā.
AKTUĀLS JAUTĀJUMS: Vai drīkst izmantot sadzīves
atkritumu konteineru?

Nelegāla komersanta pazīmes:
∅

vēlēsies saņemt atlīdzību skaidrā naudā;

∅

nevēlēsies slēgt līgumu;

∅

izvairīsies saukt savu vārdu, firmas nosaukumu
un tās kontaktinformāciju;

∅

nespēs uzrādīt atkritumu apsaimniekošanas
atļauju;

∅

būvgružu izvešanu vēlēsies organizēt vēlu
vakarā vai brīvdienās. Atceries, ka legāli
būvgružu pieņemšanas punkti naktīs nestrādā,
ierobežots ir arī to darba laiks brīvdienās;

∅

visticamāk, nepiedāvās saskaņot būvgružu
konteinera novietošanas vietu un pat nepabrīdinās,
ka saskaņojums ar pašvaldību ir obligāts, ja
konteiners tiek novietots uz ielas vai ietves.

Ātrā atbilde: TIKAI kosmētiskā remonta gadījumā!
Sadzīves atkritumu konteinerā drīkst mest TIKAI
tapetes, līmlentes, smilšpapīru, netīru, noputējušu
plēvi u. tml.
Kategoriski aizliegts mest lielgabarīta
priekšmetus – vecās durvis un logus, rīģipša
plāksnes, cementu, ķieģeļus, flīzes, podu, izlietni,
krāsu bundžas, šķīdinātājus u. tml. remonta
pārpalikumus. Noteikumus ignorējot, draud sods.

Kā atrast
uzticamu komersantu?
Drošākais risinājums – sazināties ar savu
atkritumu apsaimniekotāju.
•

Daudzi uzņēmumi, kas nodrošina sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu, nodrošina arī
būvniecības atkritumu izvešanu.

•

Ja apsaimniekotājs būvgružu izvešanu
nenodrošina pats, viņš sniegs informāciju par
legāliem šī pakalpojuma sniedzējiem.

SVARĪGI. Konteinera novietošana uz brauktuves
vai ietves obligāti jāsaskaņo ar pašvaldību, pretējā
gadījumā pastāv risks iedzīvoties sodā.
Der zināt. Pirms izvēlies, pārbaudi! Valsts vides
dienesta reģistru vietnē registri.vvd.gov.lv, sadaļā
“Atļauju un licenču meklētājs”, ievadot uzņēmuma
nosaukumu un/vai reģistrācijas numuru, iespējams
pārbaudīt, vai komersants saņēmis nepieciešamās
atļaujas būvniecības atkritumu apsaimniekošanai.

SVARĪGI. Lai arī kā tiek organizēta būvgružu
izvešana, ir jāatceras – ŠĪFERIS IR BĪSTAMI
ATKRITUMI. Tas ir azbestu saturošs materiāls, kas
noārdoties ir bīstams cilvēka veselībai un kaitīgs
apkārtējai videi. Šīferi nedrīkst nodot kopā ar citiem
būvniecības atkritumiem.

ATCERIES! NĒ BŪVGRUŽIEM
MEŽĀ!
Pirmkārt – tas nav likumīgi.
Otrkārt – tas nav ētiski. Iedomājies, kā ir 		
sēņojot atrast baraviku pie veca poda!
Treškārt – tas ir dārgi. Par atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu
var piemērot naudas sodu atkritumu radītājam
vai valdītājam. Fiziskai personai sods var būt līdz
1000 eiro, bet juridiskai personai – līdz 2800 eiro.
Der zināt. Likums paredz iespēju konfiscēt
transportlīdzekli, ar kuru būvniecības atkritumi tiek
nelegāli pārvadāti.

ATCERIES! Tev lieks – citam 		
vērtība.
Latvijā arvien aktīvāk darbojas remontlietu un
būvmateriālu maiņas punkti. Tās ir vietas, kur

ikviens var nogādāt sev nevajadzīgas lietas, kas
vēl ir derīgas izmantošanai. Pirms izmet būvgružus
konteinerā, izvērtē – varbūt tavas vecās (vai pēc
remonta pāri palikušās) flīzes, santehnika, tapešu ruļļi
un citas remontlietas var noderēt kādam citam!
Mēs visi kopā un katrs atsevišķi rūpējamies par vidi,
kurā dzīvojam. Gādāsim, lai radām mazāk atkritumu
un lietas iegūst jaunu dzīvi jaunā veidolā, nevis
piesārņo dabu!

Materiāls sagatavots Latvijas vides aizsardzības fonda projektā
“Vienotu vadlīniju izstrāde un sabiedrības izglītošana par pareizu
būvniecības atkritumu apsaimniekošanu un no pārstrādātiem
būvniecības atkritumiem iegūtu materiālu kā vērtīgu resursu un
izejmateriālu izmantošanu būvniecībā” (reģ. Nr. 1-08/185/2020).

Buklets ir izstrādāts sadarbībā ar

