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PAPILDPAKALPOJUMU CENRĀDIS INČUKALNA NOVADAM SPĒKĀ AR 01.10.2020.

Nr. Pakalpojums Pakalpojuma maksa 
bez PVN 

Pakalpojuma maksa
ar PVN

 

Papildu nosacījumi

18.97 EUR/m315.68 EUR/m3CSA atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs1.

17.22 EUR/komplekts 20.84 EUR/komplekts9.
BIO atkritumu maisi zaļi 
(zaļajiem atkritumiem) 100L

BIO maisiem (100L) minimālais apjoms - 1 komplekts, 
kurā ietilpst 12 maisi.

Par izvešanas iespējām, lūdzam, interesēties SIA 
"Clean R" klientu apkalpošanas centrā, Vietalvas ielā 5, Rīgā. 7. BIO atkritumu apsaimniekošanas 

tarifs 17.36 EUR/m314.35 EUR/m3

 BIO un pārtikas atkritumu (PA) apsaimniekošana

4.16 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

3.44 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

9.47 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

11.46 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.24 m3

vērtība - 41.00 EUR (bez PVN) 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.66 m3

vērtība - 140.86 EUR (bez PVN) 

8. 0,66 m30,24
m3

1.88 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

2.20 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

2.66 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

4.55 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

3.76 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

10.35 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

12.52 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

20.87 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

17.25 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

2.27 EUR/gab. 
par vienu tukšošanas reizi 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.14 m3 
vērtība - 38.00 EUR (bez PVN)

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.12 m3

vērtība - 35.00 EUR (bez PVN) 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.24 m3 

vērtība - 41.00 EUR (bez PVN) 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 0.66 m3

vērtība - 140.86 EUR (bez PVN) 

jaunās CSA tvertnes ar tilpumu 1.1 m3

vērtība - 213.43 EUR (bez PVN) 

2.

0,66 m3

0,24
m3

0,12
m3

0,14
m3

1,1 m3

5.
CSA tvertnes dezinfekcija ar 
dezinficējošu šķīdumu papildus 
minimālajam reižu skaitam  

Maksa atbilstoši uzstādītā konteinera 
vienai tukšošanas reizei.

Pēc konteinera iztukšošanas, klienta adresē, konteiners 
tiek apstrādāts ar dezinficējošo šķīdumu.

6. CSA tvertnes mazgāšana konteineru 
apmaiņas ceļā 

Maksa atbilstoši uzstādītā konteinera 
vienai tukšošanas reizei.

Pēc klienta individuāla pieteikuma, tiek nodrošināta 
konteinera mazgāšana apmaiņas ceļā (tāda pati - tīra tvertne).

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

3.
Pakalpojums netika sniegts Pasūtītāja 

pienākumu neizpildes dēļ 
100% apmērā No attiecīgās CSA apsaimniekošanas pakalpojuma maksas.

8.5 m3 10 m3 10** m3 15 m3 20 m3 30 m3

121.97 EUR 143.50 EUR 143.50 EUR 215.25 EUR 287.00 EUR 430.50 EUR

Pieļaujamais apjoms

Atvērtā tipa lielgabarīta konteiners 17.36 EUR/m3 ar PVN

Pieļaujamā celtspēja

Pakalpojuma cena, bez PVN*

147.56 EUR 173.60 EUR 173.60 EUR 260.40 EUR 374.20 EUR 520.80 EURPakalpojuma cena, ar PVN*

7 t7 t 12 t 12 t 12 t 12 t

Bioloģiski noārdāmie (BIO) atkritumi 

Maksa par konteinera nomu tiek ņemta sākot ar 11. darba dienu. Par konteineriem tilpumā līdz 8.5 m3 – 3.03 EUR/dienā; konteineriem tilpumā virs 10 m3 – 4.84 EUR/dienā (t.sk. PVN).
Brīvdienās un svētku dienās jebkura konteinera noma bez maksas.
*Ja konteinerā ir ievietoti cita veida atkritumi, tie tiks izvesti, bet maksa piestādīta atbilstoši atkritumu sastāvam un frakcijai
** Āķveida lielgabarīta 10m3 konteiners

10.

Utilizācija - atbilstoši BIO atkritumu apsaimniekošanas tarifam
Transports (cena ≥ 6 konteineri vienā reisā - 
0.70 EUR/km bez PVN)
Konteinera noma mēnesī (tai skaita ietilpst konteinera 
mazgāšana un dezinfekcija)

1.00 EUR/km bez PVN

7.00 EUR/gab. bez PVN 8.47 EUR/gab. ar PVN

1.21 EUR/km ar PVN

Pārtikas atkritumu (PA) 
apsaimniekošana  
0.24 m3 konteineru apmaiņas ceļā 
(vai eļļas mucas 30/60 L, tai skaitā 
3.kategorijas dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti, tikai uzņēmumiem) Slēdzot līgumu par PA apsaimniekošanu, savākšanas biežumu šiem atkritumiem ir iespējams pielāgot katra 

klienta vajadzībām. Ir iespējama PA savākšana saskaņā ar grafiku, vai arī pēc klienta pieteikuma. 

11.

CENRĀDIS

4. CSA maisi 100 L / 0,1 m3
CSA maisiem (100L) minimālais apjoms - 1 komplekts, kurā 
ietilpst 12 maisi.

18.82 EUR/komplekts 22.77 EUR/komplekts
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Nr. Pakalpojums Pakalpojuma maksa 
bez PVN 

Pakalpojuma maksa
ar PVN Papildu nosacījumi

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana

13. Būvgružu apsaimniekošanas tarifs 24.15 EUR/m3 29.22 EUR/m3 Pakalpojuma cenā iekļauta izvešana un atkritumu 
utilizācija.

Būvgružu apsaimniekošana

8.5 m3 10 m3 10** m3 15 m3 20 m3 30 m3Pieļaujamais apjoms

Atvērtā tipa lielgabarīta konteiners 18.97 EUR/m3

Pieļaujamā celtspēja

Pakalpojuma cena, bez PVN*

7 t7 t 12 t 12 t 12 t 12 t

Lielgabarīta atkritumi

133.28 EUR   156.80 EUR   156.80 EUR   235.20 EUR  313.60 EUR   470.40 EUR

Pakalpojuma cena, ar PVN* 161.25 EUR   189.70 EUR   189.70 EUR   284.55 EUR  379.40 EUR   569.10 EUR
Maksa par konteinera nomu tiek ņemta sākot ar 11. darba dienu. Par konteineriem tilpumā līdz 8.5 m3 – 3.03 EUR/dienā; konteineriem tilpumā virs 10 m3 – 4.84 EUR/dienā (t.sk. PVN).
Brīvdienās un svētku dienās jebkura konteinera noma bez maksas.
*Ja konteinerā ir ievietoti cita veida atkritumi, tie tiks izvesti, bet maksa piestādīta atbilstoši atkritumu sastāvam un frakcijai
** Āķveida lielgabarīta 10m3 konteiners

12. Lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs 15.68 EUR/m3 18.97 EUR/m3 Pakalpojums tiek nodrošināts pēc klienta pieteikuma. 

*Cenrādī nav iekļautas transporta  izmaksas 54.45 EUR/ reiss (t.sk.PVN)

Nolietotu riepu 

nodošana 
300.00 EUR/t

Vieglās riepas

300.00 EUR/t

1.98 EUR/gab. 2.40 EUR/gab.

363.00 EUR/t

363.00 EUR/t

Kravas riepas

Traktoru riepas

Izvešanas nosacījumi individuāli vienojoties ar 

SIA “Clean R” klientu centru.

Bīstamie atkritumi*

Izlietotās sadzīves baterijas 150.00 EUR/t 181.50 EUR/t

1000.00 EUR/t 1210.00 EUR/t

1000.00 EUR/t 1210.00 EUR/t

Luminiscētas lampas

Medikamenti

600.00 EUR/t 726.00 EUR/tIepakojums, kurš satur bīstamas vielas 

1000.00 EUR/t 1210.00 EUR/tVeselības aprūpes atkritumi

200.00 EUR/t 242.00 EUR/tAutomašīnu eļļas filtri

400.00 EUR/t 484.00 EUR/tAbsorbenti, gaisa filtri, degvielas filtri

400.00 EUR/t 484.00 EUR/tTosols

200.00 EUR/t 242.00 EUR/tAtstrādātas eļļas

115.00 EUR/t 139.15 EUR/tElektroniskās un Elektriskās iekārtas (EEIA)

150.00 EUR/t 181.50 EUR/tSvina akumulatori

250.00 – 450.00 EUR/t 302.50 – 544.50 EUR/tŪdens/ eļļas emulsijas

150.00 EUR/t 181.50 EUR/tAzbestu saturoši atkritumi (šīferis)

850.00 – 1250.00 EUR/t 1028.50 – 1512.50 EUR/t
Organiskos šķīdinātājus vai citas 
bīstamas vielas saturošu krāsu un laku 
atkritumi

500.00 – 750.00 EUR/t 605.00 – 907.50 EUR/t
Organiskos šķīdinātājus vai citas 
bīstamas vielas saturošu krāsu un laku 
ūdens suspensijas

500.00 EUR/t 605.00 EUR/tKārtridži / toneri

500.00 – 750.00 EUR/t 605.00 – 907.50 EUR/t
Krāsas vai lakas saturošas ūdens 
suspensijas, kuras neatbilst 080119 
klasei

250.00 EUR/t 302.50 EUR/tCitas baterijas un akumulatori 
(Ni - Fe akumulatori)

2322.00 EUR/t 2809.62 EUR/t
Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras 
sastāv no bīstamām vielām vai satur 
bīstamas vielas, arī laboratoriju 
ķīmisko vielu maisījumi

8.5 m3 10 m3 10** m3 15 m3 20 m3 30 m3Pieļaujamais apjoms

Atvērtā tipa lielgabarīta konteiners 29.22 EUR/m3

Pieļaujamā celtspēja

Pakalpojuma cena, bez PVN*

7 t7 t 12 t 12 t 12 t 12 t

Būvniecības atkritumi

205.27 EUR 241.50 EUR241.50 EUR 362.25 EUR 483.00 EUR 724.50 EUR

Pakalpojuma cena, ar PVN* 248.37 EUR 292.20 EUR292.20 EUR 438.30 EUR 584.40 EUR 876.60 EUR
Maksa par konteinera nomu tiek ņemta sākot ar 11. darba dienu. Par konteineriem tilpumā līdz 8.5 m3 – 3.03 EUR/dienā; konteineriem tilpumā virs 10 m3 – 4.84 EUR/dienā (t.sk. PVN).
Brīvdienās un svētku dienās jebkura konteinera noma bez maksas.
*Ja konteinerā ir ievietoti cita veida atkritumi, tie tiks izvesti, bet maksa piestādīta atbilstoši atkritumu sastāvam un frakcijai
** Āķveida lielgabarīta 10m3 konteiners

CENRĀDIS

14.
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CSA - Cietie sadzīves atkritumi.
OM - Otrreizējie materiāli (papīrs/kartons, plastmasa un stikls).
BIO - Bioloģiski noārdāmi atkritumi (zari (ar diametru līdz 5 cm), lapas, zāle, augi, skaidas bez līmes piejaukuma, augļi, dārzeņi, pārtikas atkritumi bez 
iepakojuma, papīrs).
PA - Pārtikas atkritumi (pārtikas pārpalikumi, ieskaitot izmantotu cepšanas eļļu, kas ir no restorāniem, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, 
mājsaimniecību virtuvēm, kas ir jāapsaimnieko atbilstoši PVD).
Būvniecības atkritumi jeb būvgruži ir ražošanas procesā vai būvniecībā, mājsaimniecībā, tirdzniecībā, vai citur radušies būvniecības atkritumi betona 
un dzelzsbetona konstrukcijas, betons, ķieģeļi, flīzes, keramika, santehnika, asfalts, koks, metāls, jumta segumi, plastmasas caurules, akmens un citi 
būvniecības, demontāžas, ceļu būves atkritumi ar vai bez smilts, grants piejaukumiem.

Nr. Pakalpojums Pakalpojuma maksa 
bez PVN 

Pakalpojuma maksa
ar PVN Papildu nosacījumi

Papildu serviss

20.
Specializēto OM somu/BIO 
atkritumu maisu piegāde

Sākot no 
3.93 EUR/komplekts

Sākot no
4.75 EUR/komplekts Minimālais apjoms - 1 komplekts.

21. Rēķini pa pastu 1.66 EUR/gab. 2.00 EUR/gab.

Papildus specializēto OM somu 
komplekts stikla un vieglā 
iepakojuma (papīra, kartona, 
alumīnija, PET un plēves) uzkrāšanai

19.

7.20 EUR/komplekts 8.71 EUR/komplekts Somu komplekts ir vairākkārtīgi lietojams. Somas 
izmanto kā uzsakrāšanās instrumentu un tā saturu 
nogādā līdz dalīto atkritumu savākšanas punktam. 
Noslēdzot līgumu par dalīti vākto atkritumu 
apsaimniekošanu, kur atkritumi tiek uzskārti OM 
konteineros - izvešana notiek no klienta adreses. 

Fiziskām personām, līgumslēdzējiem pirmais somu 
komplekts ir bez maksas un pieejami 0.24 OM konteineri 
- stiklam un mix iepakojumam. Juridiskām personām bez 
maksas pieejami OM konteineri - stiklam 0.24 vai 0.66 

m3, mix iepakojumam 0.24 vai 1.1 m3.

18. Pašpresējošās iekārtas noma Pakalpojums tiek nodrošināts pēc klienta 
pieteikuma.

Apkalpošanas un atkritumu frakcijas nosacījumi un 
izmaksas, saskaņojot ar SIA “Clean R” individuāli.

Asenizācijas pakalpojumi*

Šķidro atkritumu savākšana līdz 4 m3 77.56 EUR/m3

Šķidro atkritumu savākšana līdz 6 m3 110.72 EUR/m3

Šķidro atkritumu savākšana līdz 8 m3 132.37 EUR/m3

Šķidro atkritumu savākšana līdz 10 m3 148.35 EUR/m3

Šķidro atkritumu savākšana līdz 12 m3 164.32 EUR/m3

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana ar cauruļvadiem 
diametrā līdz 150 mm (ārējās vides temperatūra līdz -120C) 102.85 EUR/h

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana ar cauruļvadiem 
diametrā no 150 mm līdz 900 mm (ārējās vides temperatūra līdz -50C) 121.00 EUR/h

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana ar cauruļvadiem 
diametrā no 50 mm līdz 150 mm (telpās) 94.38 EUR/h

Notekūdeņu u.c. izsūknēšana, izvešana (atkarībā no objekta sarežģītības, kolektoru izvietojuma 
un piebraukšanas iespējām)

133.10 EUR/h

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru līdz 200 mm (telpās) 102.85 EUR/h

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru virs 200 mm (ārējā vide) 121.00 EUR/h

Plānotas maģistrāles tīrīšana (naktīs) 102.85 EUR/h

Tauku savācēja iztukšošana, tīrīšana, apkalpošana 42.35 EUR/m3

Smiltis 58.08 EUR/m3

Cena EUR ar PVN

64.09 EUR/m3

91.50 EUR/m3

109.40 EUR/m3

122.60 EUR/m3

135.80 EUR/m3

85.00 EUR/h

100.00 EUR/h

78.00 EUR/h

110.00 EUR/h

85.00 EUR/h

100.00 EUR/h

85.00 EUR/h

35.00 EUR/m3

48.00 EUR/m3

Cena EUR bez PVNPakalpojuma apraksts

22.

Cena tiek piemērota par katru izvešanas reizi. Papildus 
Pasūtītājs sedz izmaksas par atslēgu izgatavošanu x3 
gab. (CSA + 2 dažādi OM), izņemot, ja iepriekš norādīto 
komplektu nodrošina Pasūtītājs.

Individuāla piekļūšana CSA tvertnei/ēm
(piekļūšana ar atslēgām, caurlaidēm, 
konteineru iztumšana utt.)    

2.52 EUR 3.05 EUR15.

CSA tvertnes/ņu slēdzenes, ja CSA 
tvertne/es pieder Pasūtītājam
(slēdzeņu uzstādīšanu veic Pasūtītājs)  

6.52 EUR/gab. 7.88 EUR/gab. Ķēdes mehānisms ar piekaramo atslēgu.

Ķēdes mehānisms ar piekaramo atslēgu.

8.39 EUR/gab. 10.15 EUR/gab. Metāla slēdzene uzstādāma tvertnes ārpusē ar atslēgu.

19.79 EUR/gab. 23.94 EUR/gab. CSA tvertnes iekšpusē iestrādāta slēdzene ar 
trīsstūrveida atslēgu. 

16.

CSA tvertnes/ņu slēdzenes, ja CSA
tvertne/es pieder Izpildītājam
(slēdzeņu uzstādīšanu veic Izpildītājs) 

13.91 EUR/gab. 16.83 EUR/gab.

10.46 EUR/gab. 12.66 EUR/gab.

Metāla slēdzene uzstādāma tvertnes ārpusē ar atslēgu.

27.42 EUR/gab. 33.18 EUR/gab. CSA tvertnes iekšpusē iestrādāta slēdzene ar 
trīsstūrveida atslēgu.

17.

* Cenrādī nav iekļautas papildus transporta izmaksas 1.21 EUR/ km (t.sk. PVN) pa katru km abos virzienos no/līdz Rīgas administratīvās robežas.

CENRĀDIS


