
PIEJŪRA piedāvā iedzīvotājiem
un uzņēmējiem divu veidu
risinājumus atkritumu savākšanai

Ikviena iedzīvotāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēju un sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto 
sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu, tai skaitā 
par nepieciešamo infrastruktūru un tās darbību. (Atkritumu apsaimniekošanas likums, 16.pants).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un iepakojuma dalītās vākšanas pakalpojumu posmā 
Sīkrags – Vaide nodrošina SIA AAS PIEJŪRA. 

Daļa šīs teritorijas ir Slīteres nacionālā parka sastāvdaļa, Sīkraga un Košraga ciemu daļām 
noteikts valsts aizsargājamo pilsētbūvniecības pieminekļu statuss, šī ir unikāla un aizsargājama 
teritorija, kurā  ir daudz iebraukšanas lieguma zīmes. Šajās vietās specializētā autotransporta 
iebraukšana, lai iztukšotu konteinerus, ir apgrūtināta arī ceļa seguma un platuma dēļ.  

Lai radītie atkritumi neietekmētu vietējo iedzīvotāju, komersantu un viesu  dzīves, 
uzņēmējdarbības un atpūtas kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības 
prasībām, tādēļ atgādinām, ka ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam, kurš 
atrodas šajā administratīvajā teritorijā, ir pienākums slēgt līgumu ar pašvaldības atkritumu 
apsaimniekotāju SIA AAS PIEJŪRA (turpmāk tekstā – PIEJŪRA).

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA POSMĀ

SĪKRAGS – VAIDE

NEŠĶIROTU SADZĪVES ATKRITUMU
SAVĀKŠANAS LAUKUMI

Katrā laukumā novietots 1 gab. slēgts (1100 l) nešķirotu sadzīves atkritumu 
konteiners – paredzēts TIKAI PIEJŪRAS marķēto maisu izmešanai. Klientiem, 
kuri noslēguši individuālos līgumus par marķēto nešķirotu sadzīves atkritumu 
maisu izvešanu tiks nodrošināta atslēga/kods.

Konteiners klientam tiek nodots lietošanā bez maksas.

PIEJŪRA piedāvā konteinerus NEŠĶIROTAJIEM sadzīves atkritumiem:

1.

Grafikā paredzētajā
tukšošanas dienā
līdz plkst. 8:00
konteiners jānovieto
vietā, kas saskaņota,
slēdzot līgumu.

Vietās,  kur iespējams  nokļūt ar specializēto 
transportu jāslēdz līgums par  nešķirotu 
sadzīves atkritumu savākšanu KONTEINEROS.

Pavasara un vasaras sezonā (no 01.04. līdz 15.10.) nešķirotu sadzīves atkritumu izvešana vienu 
reizi nedēļā (ceturtdienās), pārējā gada laikā vienu reizi divās nedēļās (ceturdienā).
Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad īpašnieks par to informē PIEJŪRU, 
un noslēdz līgumu par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu saskaņā ar individuālu 
grafiku.

Slēdzot līgumu, klients saņem karti ar atkritumu savākšanas specializētā transporta 
maršrutu, kurā atkritumu savākšanas dienā (ceturtdienā)  līdz plkst. 08:00 drīkst novietot 
nešķiroto sadzīves atkritumu marķētos maisus. Citās dienās marķētie maisi jānogādā 
sadzīves atkritumu laukumos, kuru  atrašanās vietas arī ir atzīmētas kartē.

MAZIRBĒ – pie Lībiešu tautas nama 

Atkritumu šķirošanai paredzēti divi dalītās vākšanas konteineri

VAR MEST tīras,
bez pārtikas paliekām:
• saplacinātas dzērienu plastmasas
  (PET) pudeles
• plastmasas kanniņas
• metāla skārdenes, bundžas
• metāla un plastmasas vāciņus
• plēves (LDPE)
• brokastu pārslu, cepumu, apavu
  un citas līdzīgas kartona kastes
• papīru, avīzes, žurnālus (arī glancētos),
  bukletus, grāmatas.

NEMEST
• olu iepakojumu
• tetrapakas un elopakas
• vienreizlietojamos traukus
• jogurta/krējuma iepakojumu
• plastmasas rotaļlietas
• plastmasas un papīra iepirkuma
  maisiņus
• čipsu pakas
• konfekšu un saldējuma papīrus
• salvetes, papīra dvieļus
• dāvanu saiņošanas papīru
• autiņbiksītes
• tekstilizstrādājumus.

VAR MEST tīras:
• stikla pudeles
• stikla burkas

NEMEST
• stikla, keramikas
  un porcelāna traukus
• logu stiklu
• spoguļstiklu
• stikla eļlas pudeles
• māla pudeles
• neatbilstošu stikla iepakojumu,
  piemēram, dezodorantu un smaržu
  pudelītes u.tml.

JAUKTAJAM
IEPAKOJUMAM

(izlietotais papīra, kartona, 
plastmasas, metāla iepakojums)

STIKLA
IEPAKOJUMAM 

NOSLĒGT LĪGUMU
par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu marķētos maisos var

KLĀTIENĒ

PIEJŪRA birojos:
Tukumā, Rīgas ielā 1 vai
Talsos, A. Lerha – Puškaiša ielā 6,
iegādājoties maisus. 

Papildu maisus var iegādāties:

PIEJŪRAS Talsu birojā, A. Lerha – Puškaiša ielā 6.
Veikals “Mazirbe”, Mazirbe, Kolkas pagasts;
„Vīdales pienotava”, Vīdale, Dundagas pagasts;
„Jaunpīlādži”, Kaļķi Dundagas pagasts.
SIA LATEVA degvielas uzpildes stacijās – Kolkā, Kaltenē, Abavas pagastā, Talsos, Valdemārpilī.
SIA MC degvielas uzpildes stacijās – Stendē, Mērsragā, Dundagā.

ATTĀLINĀTI

Aizpildot pieteikumu
mājas lapā
www.piejuraatkritumi.lv  
sadaļā AKTUALITĀTES–LĪGUMU 
SLĒGŠANA un parakstot līgumu ar 
drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojums tiks nodrošināts no tā brīža, kad klients ir elektroniskā veidā 
vai klātienē PIEJŪRAS birojā iesniedzis  maisu iegādes apliecinošu 
dokumentu – čeku.

PIEJŪRA piedāvā marķētos maisus 

2.

Līguma termiņš ir atbilstošs
iegādāto maisu skaitam 1 maiss = 1 mēnesis

Nešķirotajiem
sadzīves atkritumiem

(0.06 m3)
1,25 EUR

(0.120 m3)
3,32 EUR

3,10 EUR (ar PVN) 18,92 EUR (ar PVN)

BIO atkritumiem

Privātpersonām
180 l

Juridiskām personām
1100l

Vietās,  kur nav iespējams  nokļūt ar specializēto 
transportu jāslēdz līgums par  nešķirotu  sadzīves 
atkritumu savākšanu MARĶĒTOS MAISOS.

Aicinām ikvienu aktīvi iesaistīties
atkritumu apsaimniekošanā un šķirot atkritumus,
lai kopīgi veidotu sakoptāku vidi ap mums!

NOSLĒGT LĪGUMU
par nešķirotu sadzīves atkritumu savākšanu konteineros var

KLĀTIENĒ

PIEJŪRA birojos:
Tukumā, Rīgas ielā 1 vai
Talsos, A. Lerha – Puškaiša ielā 6, 
līdzi ņemot īpašumtiesības un personu 
apliecinošus dokumentus (privātpersonām) vai 
uzņēmuma reģistrācijas apliecību un citus 
uzņēmuma rekvizītus (juridiskām personām)

ATTĀLINĀTI

Aizpildot pieteikumu
mājas lapā
www.piejuraatkritumi.lv  
sadaļā AKTUALITĀTES–LĪGUMU 
SLĒGŠANA un parakstot līgumu ar 
drošu elektronisko parakstu.

Nešķirotu sadzīves
atkritumu izvešana
1 m3 = EUR 14,22 (bez PVN)
             EUR 17,21 (ar PVN)

DALĪTĀS VĀKŠANAS LAUKUMS

SĪKRAGĀ –
ciema centrā
pie pagrieziena uz jūru

SAUNAGĀ –
pie pagrieziena uz jūru

MAZIRBĒ –
pie Lībiešu tautas nama

PITRAGĀ –
ciema centrā

KOŠRAGĀ –
pie nekustamā īpašuma
“Valdamo”

VAIDĒ –
pie nekustamā īpašuma ”Mežrukši”


