
Privātpersonas, kas dzīvo pašvaldībās, kuras apkalpo SÖRAB, var 
nodot atkritumus bez maksas, jo tās jau maksā atkritumu apsaim-
niekošanas abonementa maksu. Uzņēmumiem un organizācijām 
par atkritumu nodošanu SÖRAB punktos ir jāmaksā.

Jāmaksā arī tiem, kuri atkritumus paši neatved un nešķiro. Tāpat 
ir jāmaksā par atkritumiem, kuri acīmredzami nav no atkritumus 
atvedušās personas mājsaimniecības. 

Tā kā mūsu personāls nespēj noteikt atkritumu izcelsmi, par to 
tiek spriests pēc automašīnas izskata un atkritumu veida. Ja atved 
būvgružus, augļudārza atkritumus vai bīstamus atkritumus (arī zem 
spiediena impregnētus kokmateriālus) un ierodas ar nelielu kravas 
automašīnu, komercautomobili, traktoru, uzņēmuma piekabi vai 

automašīnā ar ārzemju reģistrācijas zīmi, tad par šādiem atkritu-
miem ir jāmaksā. Maksājums jāveic pirms atkritumu šķirošanas vai 
novietošanas savākšanas laukumā. 

Apmeklējot SÖRAB otrreizējo izejvielu savākšanas centru, automa-
šīna ar piekabi un atkritumiem nedrīkst būt smagāka par 3500 kg 
vai atvest vairāk par 3 m3 atkritumu. Smagākas automašīnas tiek 
novirzītas uz Hagbi atkritumu savākšanas centru Tebijā vai Lētas 
atkritumu savākšanas centru Vallentūnā. 

Paldies, ka šķirojat atkritumus un rīkojaties saskaņā ar instrukciju. 
Ja jums rodas jautājumi, lūdzam ar tiem vērsties pie mūsu darbinie-
kiem. 

Laipni lūgti SÖRAB 
savākšanas punktos! 

Cenas
Vienreizējs talons 500 SEK ieskaitot PVN
10 talonu (abonementa karte) 3000 SEK ieskaitot PVN

Abonementa karti var iegādāties mūsu tīmekļa vietnē vai uz vie-
tas SÖRAB atkritumu savākšanas punktos. Atkritumu savākšanas 
punktos var maksāt ar bankas karti (bet ne ar American Express 
vai Diners). Vairāk informācijas par cenām, darba laiku, savākša-
nas punktiem, kā arī padomus par šķirošanu, mūsu vispārīgos 
noteikumus utt. atradīsiet interneta vietnē sorab.se

Tāda pat cena ir spēkā arī privātpersonām, ja tās atved atkritu-
mus, kādi reti kad ir raksturīgi mājsaimniecībām vai vispār nav 
tām raksturīgi.

To, vai nepieciešams maksāt par konkrēto atkritumu nodošanu, 
lemj otrreizējo izejvielu savākšanas centra darbinieki; lūdzam 
respektēt viņu lēmumu. Strīda gadījumā personālam ir tiesības 
izraidīt strīdnieku no atkritumu savākšanas centra. 

Bīstamie atkritumi
Otrreizējo izejvielu savākšanas centri nepieņem bīstamus 
atkritumus (arī zem spiediena impregnētus kokmateriālus) no 
uzņēmumiem.  
Tādos gadījumos jādodas uz klientu apkalpošanas centru Hagbi, 
lai tur aizpildītu bīstamo atkritumu deklarāciju un maksātu par 
katru kilogramu. Bīstamie atkritumi netiek pieņemti par otrrei-
zējo izejvielu savākšanas centra normālo maksu. Ja privātperso-
na piegādā lielāku daudzumu bīstamu atkritumu, tad arī tā var 
tikt novirzīta uz Hagbi un tur apkalpota par attiecīgu samaksu. 

Elektronika
Otrreizējo izejvielu savākšanas centri tikai nelielos daudzumos 
pieņem no uzņēmumiem elektroniku, par kuras utilizāciju atbil-
dīgs elektronikas ražotājs. Piegādātājus ar lielāku utilizējamās 
elektronikas daudzumu novirza uz klientu apkalpošanas centru 
Hagbi. Tur jāaizpilda deklarācija. Elektronika, par kuras utilizāciju 
nav atbildīgs ražotājs, tiek pieņemta Hagbi par samaksu, kura 
neietilpst otrreizējo izejvielu savākšanas centra normālajā 
maksā. 

Akmeņi, zeme un betons
Akmeņus, zemi un betonu uzņēmumi var nodot utilizāci-
jai klientu apkalpošanas centrā Hagbi vai Lētā. Tur viņiem 
jāapliecina, ka nodotais materiāls nesatur azbestu vai citus 
piesārņojumus, un būs jāmaksā par katru kilogramu. Samaksa 
par akmeņiem, zemi un betonu neietilpst otrreizējo izejvielu sa-
vākšanas centra normālajā maksā, bet privātpersonām tā ietilpst 
atkritumu apsaimniekošanas abonementa maksā. 

Azbests
Azbestu uzņēmumi var nodot tikai Lētā. Tur jāaizpilda dekla-
rācija un jāmaksā par katru kilogramu. Katra privātpersona var 
nodot līdz 3 kg azbesta otrreizējo izejvielu savākšanas centrā, 
bet lielāku daudzumu — tikai Lētā. Azbests jānodod rūpīgi 
noslēgtā iepakojumā, piemēram, izturīgā plastmasas maisā, un 
ar uzrakstu „Azbests”. 

Hagbi un Lētas pieņemšanas punktu darba laiks: Darba 
dienās 06 – 16

Jau iepriekš pateicamies par izpratni un sadarbību  
un ceram, ka būsiet apmierināti ar apmeklējumu!

Ievērojiet! Deklarācijā jāsniedz informācija par atkritumu avotu (nosaukums, adrese, reģ. Nr., tālr. Nr.).


