
Konkursa „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un 

 utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2016.gadā” nolikuma 

Pielikums Nr.3 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Nr.  

p.k. 

Bīstamo atkritumu nosaukums, kods 

 

 

Mērv. 

 

Daudz. 

Atkritumu 

izvešanas grafiks 

Citi nosacījumi 

 
Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 

30, Daugavpils 

 

1. 
Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri 

satur bīstamas vielas (klases kods 191301) 

t 130 Pēc pieprasījuma 

 

 

2. 

Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur 

neminētie eļļas filtri), slaucīšanas 

materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar 

bīstamām vielām (klases kods 150202)  

t 205 Otrdienas, 

piektdienas vai 

uzstādīt lielākus 

konteinerus un 

izvest reizi 

mēnesī 

 

3. 

Luminiscences spuldzes un citi 

dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases 

kods 200121)  (spuldzes) 

gab. 600 Pēc pieprasījuma  

4. 

Luminiscences spuldzes un citi 

dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases 

kods 200121) (dzīvsudraba termometri) 

kg 2 Pēc pieprasījuma  

5. Atsāļotāja dūņas (klases kods 050102)  

t 10 Pēc pieprasījuma Uzkrāšanai, 

izvešanai 

nepieciešams 

pakalpojuma 

sniedzēja 

konteiners. 
 

6. 

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas 

vielas saturošu krāsu un laku atkritumi 

(klases kods 080111) 

kg 200 Pēc pieprasījuma  

7. Atstrādāts antifrīzs (klases kods 160114) l 4000 Pēc pieprasījuma  

 
Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes 

cehs, Lokomotīvju iela 23, Rēzekne 

 

1. 

Adsorbenti, filtru materiāli (tai skaitā citur 

neminētie eļļas filtri), slaucīšanas 

materiāls un aizsargtērpi, kuri piesārņoti ar 

bīstamām vielām (klases kods 150202)  

t 1 Pēc pieprasījuma  

2. 
Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri 

satur bīstamas vielas (klases kods 191301) 

t 10 Pēc pieprasījuma  

 
Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Lokomotīvju remonta centra Rīgas 

iecirknis, Krustpils iela 24, Rīga 

 



1. 
Augsnes attīrīšanas cietie atkritumi, kuri 

satur bīstamas vielas (klases kods 191301) 

t 265.26 Pēc pieprasījuma  

2. 

Adsorbenti, filtru materiāli  

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), 

slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri 

piesārņoti ar bīstamām vielām  

(klases kods 150202)  

t 16 Katra mēneša 

pēdējā trešdiena 

 

 

3. 

Luminiscences spuldzes un citi 

dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases 

kods 200121) 

gab. 300 Pēc pieprasījuma  

 

Bīstamo atkritumu atrašanās adrese: Vagonu  remonta centrs, Varšavas iela 49, 

Daugavpils 
 

1. 
Naftas produktu saturoši atkritumi (klases 

kods 160708) 

t 550 Pēc pieprasījuma 

1 (vienas) darba 

dienas laikā 

Izvešanas 

transporta 

līdzeklim jābūt 

aprīkotam ar 

sūknēšanas 

sistēmu, jābūt 

CSDD izsniegtai 

ADR apliecībai 

2. 

Citu rūpniecisko notekūdeņu  attīrīšanas 

procesu dūņas, kuras satur bīstamas vielas 

(klases kods 190813) 

t 10 Pēc pieprasījuma 

1 (vienas) darba 

dienas laikā 

3. 

Adsorbenti, filtru materiāli  

(tai skaitā citur neminētie eļļas filtri), 

slaucīšanas materiāls un aizsargtērpi, kuri 

piesārņoti ar bīstamām vielām  

(klases kods 150202) 

t 7.0 Pēc pieprasī juma 

3 (trīs) darba 

dienu laikā juma  

 

4. 
Azbestu saturošās bremžu uzlikas  (klases 

kods 160111) 

t 75 Pēc pieprasī juma  

5. 

Iepakojums, kas satur bīstamus bīstamu 

vielu atlikumus vai ir ar tām piesārņots 

(klases  kods 150110) 

t 0.5 3 (trīs) darba 

dienu laikā juma  
 

6. 

Luminiscences spuldzes un citi 

dzīvsudrabu saturoši atkritumi (klases 

kods 200121) 

kg 150 Pēc pieprasī juma  

 

 

 

 

 


