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Valkas novada informatīvajiem kanāliem 

 

Aktuālie Valkas EKO laukuma pakalpojumi 
 

Valkas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu nodošanai. Ir pieejami 

šķiroto atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu ēkām, publiskās vietās, ir iespēja privātmāju 

saimniekiem Valkas pilsētā slēgt līgumu par individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu. 

Būtisku pakalpojumu daļu nodrošina EKO laukums Valkā, Austras ielā 10. 

 

EKO laukums pieejams piecas dienas nedēļā: 

Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien darba laiks no plkst.9.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, 

sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00. EKO laukums slēgts pirmdienās un svētdienās.  

  

EKO laukumā bez maksas var nodot papīru, kartonu, polietilēna plēvi, PET dzērienu pudeles, 

sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas iepakojumu (pudeles, kannas, spaiņus), pudeļu un burku 

stiklu, sadzīves metāla priekšmetus, logu stiklu, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās 

iekārtas, lietošanai vēl derīgus apģērbus, tekstila izstrādājumus un apavus, koka paletes, kā arī pēc 

noteiktiem kritērijiem, vairākus veidus sadzīvē radušos bīstamos atkritumus – krāsu bundžas, 

luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatorus, riepas, eļļas filtrus, motoreļļas, smēreļļas.  

Pēc cenrāža EKO laukumā var nodot nestandarta atkritumus - lielgabarīta atkritumus, tīrus un 

jauktus celtniecības atkritumus, zaļos, kompostējamos atkritumus (lapas, zāle, sīkzari).  

 

!!! Pamatojoties uz savstarpējā līguma izmaiņām starp ZAAO un Valkas novada domi, no šā 

gada 1.oktobra lielgabarīta atkritumus EKO laukumā var nodot pēc cenrāža, ar Valkas 

novada domes piešķiroto 50% atlaidi, tas ir EUR 20,00 par 1 m³ (iesk.PVN). Iedzīvotājiem, 

kuriem ir noslēgts individuāls līgums par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir iespēja 

nodot lielgabarīta atkritumus EKO laukumā ar pēcapmaksu. Skaidras naudas norēķini Covid 19 

epidemioloģiskās situācijas apstākļos ir ierobežoti. 

PAPILDUS LIELGABARĪTA ATKRITUMU NODOŠANAS IESPĒJAS (maksas pakalpojums): 

• iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt lielgabarīta un būvniecības atkritumu savākšanu ar kausu 

no mājsaimniecības, kraujot tos kaudzē brīvi piebraucamā vietā; 

• ir iespējams pasūtīt lielizmēra konteineru uzstādīšanu minēto materiālu savākšanai; 

(piedāvājums pieejams gan individuālām personām, gan vienojoties ieinteresētiem 

kaimiņiem, gan pakalpojumu var pieteikt daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs, kurš 

vienojies ar mājas iedzīvotājiem par šāda pakalpojuma izmantošanu konkrētā laika posmā). 

VĒRŠAM UZMANĪBU: daudzi iedzīvotāji lielgabarīta atkritumu kategorijā ieskaita arī neizjauktas 

nolietotas elektroierīces (ledusskapjus, plītis, veļas mazgājamās mašīnas utt.), kuras ikdienā EKO 

laukumā var nodot bez maksas. Izjauktas elektroierīces ir lielgabarīta atkritumi, kas jānodod EKO 

laukumā par maksu. 



 
 

 

Juridiskām personām ir atsevišķi noteikumi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, zaļo, lielgabarīta 

un būvniecības atkritumu nodošanā, ko var noskaidrot www.zaao.lv EKO laukumu sadaļā vai 

zvanot pa tālr.64281250. 

 

Ikdienā klientu atbalsts EKO laukumā ir tā pārzinis, kurš konsultē par dažādiem ZAAO sniegtajiem 

pakalpojumiem, kā arī izsniedz big-bag maisus būvniecības atkritumu savākšanai.  

 

Apmeklējot EKO laukumus lūgums ievērot valstī noteiktās aktuālās epidemioloģiskās drošības 

prasības. 

 

Informāciju sagatavoja:  

Zane Leimane  

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja 
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