
   

 

 

 

CENRĀDIS no 01.07.2022  

 
JAUKTI UN FRAKCIJĀM ŠĶIROTI BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI – ražošanas procesā vai būvniecībā, mājsaimniecībā, tirdzniecībā, 
pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies būvniecības, sadzīves vai ražošanas atkritumi. Pakalpojumu izmaksas veido 3 
pozīcijas: transporta pakalpojumi pēc faktiskā attāluma abos virzienos (km), atkritumu noglabāšana pēc faktiskā apjoma/atkritumu 
veida un lielgabarīta konteinera nomas maksa. 

Nr. 
Atkritumu 

kods 

(AKK)* 

Atkritumu nosaukums un nosacījumi 

Atkritumu 

apglabāšanas/ 

pārstrādes 

izmaksas EUR/m3 

Specializētā transporta 
pakalpojuma cena EUR (attālums - 

km tiek rēķināts abos virzienos)** 

1. 170101 
Monolītas betona un dzelzsbetona konstrukcijas (skaldes 

lielākas par 100x70x70cm) 
8.00  

1.  Līdz ≤ 15 km  no bāzes  58.70 

EUR /1 apmaiņas/ noņemšanas 

reize    

 
2.  No 16 km līdz ≤ 30 km no bāzes  

-  2.28 EUR/km apmaiņas/ 

noņemšanas reizē 

 

3. No 31 km līdz ≤ 75 km no bāzes 

– 2.11 EUR/ km apmaiņas/ 

noņemšanas reizē 

 

2. 170107 

Tīri būvniecības atkritumi pārstrādei  ar  ≤ 5% citu 

atkritumu piemaisījumu – betons, dzelzsbetons, asfaltbetons, 

ķieģeļi (izņemot silikāta), dakstiņi, flīzes, kārniņi, akmens, 
granīts un keramikas maisījumi bez citu atkritumu piejaukuma 

un izmēros līdz 50 cm diametrā  ar ≤ 5%  citu būvniecības 

atkritumu piejaukumu, t.sk. grunts, smilts, stikls, koks. 

4.99 

3. 170904 

Jaukti, nešķiroti būvniecības atkritumi  ar  ≤ 30% citu 

atkritumu piemaisījumu - betons, dzelzsbetons, asfaltbetons, 

ķieģeļi, dakstiņi, flīzes, kārniņi, akmens, granīts un keramikas 

maisījumi  ar ≤ 30%  citu būvniecības atkritumu piejaukumu, 

t.sk. grunts, smilts, reģipsis, iepakojums, stikls, plastmasa, 

metāls, neimpregnētais koks un koka konstrukcijas. 

26.00 

*Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 302. 
**Attālums (km) tiek rēķināts:  
1. Bāze -  Būvniecības atkritumu šķirošanas  un pārstrādes centrs “Nomales”, Brīvnieku iela 11, Stopiņu pagasts, Ropažu novads → 2. 
Pasūtītāja (klienta) objekta adrese → 3. Būvniecības atkritumu šķirošanas  un pārstrādes centrs “Nomales”, Brīvnieku iela 11, Stopiņu 
pagasts, Ropažu novads. 
 
 ATKRITUMU APGLABĀŠANAS/ PĀRSTRĀDES IZMAKSAS PĒC LIELGABARĪTA KONTEINERA (LK) APJOMA, m3 

Nr. AKK Atkritumu nosaukums  

Atkritumu apglabāšanas/pārstrādes izmaksas EUR pēc LK 

apjoma(m3 ) bez transporta izmaksām 

7m3 8.5m3 10m3 10m3* 15m3 

1. 170101 Monolītas betona un dzelzsbetona konstrukcijas 56.00 68.00 80.00 80.00 - 

2. 170107 
Tīri būvniecības atkritumi pārstrādei ar  ≤ 5% 

citu atkritumu piemaisījumu 
34.93 42.42 49.90 49.90 74.85 

3. 170904 
Jaukti, nešķiroti būvniecības atkritumi ar  ≤ 30% 

citu atkritumu piemaisījumu 
182.00 221.00 260.00 260.00 390.00 

 
JAUKTI UN FRAKCIJĀM ŠĶIROTI ATKRITUMI PĒC FAKTISKĀ SVARA VAI APJOMA – ražošanas procesā vai būvniecībā, 
mājsaimniecībā, tirdzniecībā, pakalpojumu sniegšanas procesā vai citur radušies būvniecības, sadzīves vai ražošanas atkritumi, augsne,  
grunts vai kaļķošanas materiāls. Pakalpojumu izmaksas veido 3 pozīcijas: transporta pakalpojumi pēc faktiskā attāluma abos 
virzienos (km), atkritumu apglabāšana/pārstrāde pēc faktiskā svara/apjoma un atkritumu veida, lielgabarīta konteinera nomas maksa. 

Nr. 
Atkritumu 

kods (AKK)* 
Atkritumu nosaukums un nosacījumi Mērvienība 

Atkritumu 

apglabāšanas/ 

pārstrādes 
izmaksas EUR  

Specializētā transporta 

pakalpojuma cena EUR 

(attālums – km tiek 

rēķināts abos 

virzienos)** 

1. 200301 Cietie sadzīves atkritumi  tikai Clean R teritorijās t 139.60  

 

 

 

 

1.  Līdz ≤ 15 km  no 

bāzes  58.70 EUR /1 

apmaiņas/ noņemšanas 
reize 

 

2.  No 16 km līdz ≤ 30 

km no bāzes  -  2.28 

EUR/km apmaiņas/ 

noņemšanas reizē 

 

3. No 31 km līdz ≤ 75 km 

no bāzes – 2.11 EUR/ km 

apmaiņas/ noņemšanas 
reizē 

 

 

 

 

 

 

 

2. 200307 Liela izmēra sadzīves atkritumi tikai Clean R teritorijās t 150.00 

3. 170904 

Jaukti būvniecības atkritumi  apglabāšanai -  reģipsis, 
ģipsis, ruberoīds, siltinājums, putuplasts, akmens vate, 

linolejs, apdedzis koks, šķidrā betona masa sajaukta kopā ar 

būvniecības atkritumiem, būvniecības atkritumu krava kopā 

ar būtisku >30% citu atkritumu piejaukumu , t.sk.,  

sadzīves atkritumu piejaukumu. 

t 150.00 

4. 150106 Jauktais iepakojums t 150.00 

5. 150109 Auduma iepakojums t 150.00 

6. 200201 

Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi izmēros 

līdz 50 cm ar nebūtisku  citu sadzīves atkritumu 

piejaukumu, t.sk. dārzu un parku atkritumi (lapas, nelieli 

zariņi ( ar diametru līdz 2 cm, ar garumu līdz 50 cm) zāle, 

veci augi) un pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, 

pārtikas atkritumi) un līdzīgi atkritumi. 

t 77.00 

7. Bez AKK 

Deklarētajam neatbilstoši atkritumi- atkritumi, kurus 

Pasūtītājs deklarējis, kā šī pielikuma Nr. 6.1; 6.2; 6.3; 6.6; 

6.7, bet tiek konstatēts, ka tie neatbilst deklarētajai 
atkritumu klasei  vai noteiktajām kvalitātes prasībām. Kods 

tiek piemērots arī atkritumiem , kuros tiek konstatēti 

bīstamie atkritumi un elektrotehnika. 

t 205.00 

8. 

Atbilstoši 

atkritumu 

veidam 

Specnoglabāšana – poligonā  veic speciālo apglabāšanu – 

sadragājot preci ar kompaktoru TANA E-520 un apsedzot ar 

3m biezu sadzīves atkritumu kārtu. Klātienē  var piedalīties 

t 260.00 
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3 puses un tiek sastādīts trīspusējais pieņemšanas-

nodošanas akts. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.  Līdz ≤ 15 km  no 

bāzes  58.70 EUR /1 

apmaiņas/ noņemšanas 

reize    

 

2.  No 16 km līdz ≤ 30 

km no bāzes  -  2.28 

EUR/km apmaiņas/ 
noņemšanas reizē 

 

3. No 31 km līdz ≤ 75 km 

no bāzes – 2.11 EUR/ km 

apmaiņas/ noņemšanas 

reizē 

 

 

9. 101001 
Koksnes pelni atdzesēti ≤50oC – smagie pelni, izdedži un 

sodrēji, kuri neatbilst 100104 klasei – nav bīstami 
t 82.70 

10. 101103 Stikla šķiedru atkritumi t 150.00 

11. 101313 
Citi gāzu attīrīšanas cietie atkritumi, kuri neatbilst 

101312 klasei – nav bīstami. 
t 150.00 

12. Bez AKK 

Koksnes pelni (kaļķošanas materiāls) atdzesēti ≤50oC  

- pelni, kas ir zaudējuši atkritumu statusu un tiem  izsniegta 

Valsts augu aizsardzības dienesta apliecība. 

 

m3 
7.00 

13. 150103 

Koka iepakojums – paletes, kastes, palešu apmales un 

kravas koka stiprinājumi ar/ bez metāla piejaukuma 

(naglas, eņģes, skavas).  

t 12.00 

14. 170201 

Būvniecības atkritumi no koka,  finieris, saplāksnis, 
skaidu plātnes, zāģmateriāli, OSB, koka paletes, koka 

iepakojums, koksnes skaidas (BIG BAG vai cukura maisos), 

koka būvkonstrukcijas ar/ bez metāla piejaukuma (naglas, 

eņģes, skavas).  

Koksnes atkritumu nosacījumi: 

→ Izmērs: Nav ierobežojumu 

→ Skaidu plāksnes piejaukums: zem 20 % 

→ MDF/HDF piejaukums: zem 5 % 

→ Plastmasa un gumija piejaukums: zem 2 % 

→ Minerāļu (smilts, akmeņi u.c.) piemaisījums: zem 2 % 

→Metālu piemaisījums: zem 2 % 

→ Puve, pelējums: zem 1 % 

→ Citi piemaisījumi (tekstils, stikls, papīrs, u.c.): zem 2 % 

→ Koka zari līdz 70 cm diametrā ar līdz 5% lapu 

piejaukumu. 

Netiek pieņemts:  koku mizas,  neizjauktas saivas, apdedzis 

koks un impregnētā ar ķīmiju piesūcinātā koksne. 

t 12.00 

15. 020304 

Patērēšanai vai apstrādei nederīgi materiāli – augļu, 

dārzeņu, graudaugu, pārtikas eļļu, kakao, kafijas, tējas un 

tabakas izstrādājumu ražošanas un apstrādes atkritumi bez 

citu atkritumu piemaisījuma 

t 20.00 

16. 191204 

Plastmasa un gumija – atkritumu mehāniskās apstrādes 

(piemēram, šķirošana, sasmalcināšana, sablīvēšana, 
briketēšana) atkritumi 

t 150.00 

17. 191212 

Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi (arī 

materiālu maisījumi), kuri neatbilst 191211 klasei – nav 

bīstami 

t 106.20 

18. 170202 

Stikls bez rūdījuma un  krāsojama ar/bez koka 

rāmjiem un stikla pakešu rāmji bez plastmasas rāmja 

no būvniecības un būvju nojaukšanas 

t 10.00 

19. 170504 
Augsne, grunts  un akmeņi, kas neatbilst 170503 klasei – 

nav bīstami 
m3 7.00 

20. 200140 Metāli Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

par faktiski nodoto metālu pēc 

metālu iepircēju aktuālā 

cenrāža uz nodošanas dienu, 

ieturot 10% 

administrēšanas izmaksas 

21. 170401 Varš, bronza un misiņš 

22. 170402 Alumīnijs 

23. 170405 Čuguns un tērauds no būvniecības un būvju nojaukšanas 

24. 170407 Jaukti metāli no būvniecības un būvju nojaukšanas 

25. 191203 Krāsainie metāli 

*Atbilstoši Ministra Kabineta noteikumiem Nr. 302  
**Attālums (km) tiek rēķināts:  
1. Bāze-  Būvniecības atkritumu šķirošanas  un pārstrādes centrs “Nomales”, Brīvnieku iela 11, Stopiņu pagasts, Ropažu novads → 2. 
Pasūtītāja (klienta) objekta adrese → 3. Atkritumu apglabāšanas, šķirošanas vai pārstrādes vieta. 

 
KONTEINERU PARAMETRI UN NOMAS MAKSA 
Lielgabarīta konteinera (LK) nomas maksa tiek piemērota sākot no 8. (astotās) kalendārās dienas līdz Pasūtītāja pieteikuma 
saņemšanas dienai “Clean R” SIA  Klientu centra sistēmā par  LK noņemšanu vai nomaiņu,  darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 17:00. 

 

Tilpums (m3) 
LK vērtība, 

EUR 

Pieļaujamā 

slodze (t) 

Izmēri LK konteinera 

nomas maksa 

sākot no 8 

(astotās) 

kalendārās 
dienas  

Fiksētā LK nomas 

maksa EUR/ 

mēnesī Augstums (cm) Platums (cm) Garums (cm) 

5.5 750.00 7 125 180 305 

5.00 81.00 

7 800.00 7 155 180 375 

8.5 825.00 7 145 180 410 

10 835.00 7 180 180 410 

 10* 1450.00 12 110 250 510 

15 2365.00 12 120 250 600 

10.00 171.00 20 3125.00 12 180 250 600 

30 3450.00 12 240 250 600 

20 m3 prese 12000.00 8 250 250 600 - 265.42 
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PAPILDUS NOSACĪJUMI UN IZCENOJUMI: 
 

• Visas cenas ir uzrādītas bez PVN 21%. 

• IEVĒRĪBAI!!! Konstatējot faktu, ka Pasūtītājs ir pārkāpis LK maksimālo apjomu (pārkrauts pāri LK malām) vai slodzi (nevar pacelt), 

nav nodrošināta piekļuve objektam, pelni nav atdzesēti, konteinerā ievietota elektrotehnika, šīferis vai azbestu saturoši atkritumi, 

auto riepas vai bīstamie atkritumi -  pakalpojums netiek sniegts līdz pilnīgai neatbilstību novēršanai.  Pasūtītājam ir pienākums 

apmaksāt Izpildītāja rēķinu par transporta izdevumiem, aprēķinot attālumu no bāzes punkta līdz Pasūtītāja objektam; 

• Konteinera pārvietošana objekta robežās pēc Pasūtītāja pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanas laikā (līdz  350m)–15.00 EUR/ 

1 reize; 

• Konteinera pārvietošana bez citas darbības objektā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītājam tiek piestādītas  transporta 

izmaksas  pēc attāluma no bāzes (km) līdz Pasūtītāja objektam  un  papildus pārvietošana - 15.00 EUR/ 1 reize; 

• Specializētā transporta pakalpojumu izmaksas par sastāva (ar piekabi  - divi konteineri vienlaicīgi) izmantošanu – 2.64 

EUR/1 km (attālums tiek rēķināts abos virzienos), individuāli vienojoties ar Izpildītāju par atkritumu veidu un piebraukšanas 

iespējām Pasūtītāja objektā. 

• Iekraušana ar manipulatoru - 58,70 EUR/ h sākot no 1 min., kad tehnika ierodas objektā, papildus Izpildītājs piestāda 

transporta izmaksas pēc faktiskā attāluma (km) no bāzes līdz Pasūtītāja objektam; 

• Dīkstāves maksa objektā tiek aprēķināta sākot ar 15 min. - 58.70 EUR/h, kad Izpildītājs no savas puses  ir  savlaicīgi informējis 

Pasūtītāja kontaktpersonu par plānoto Pakalpojuma izpildes laiku. Attiecināms arī uz gadījumiem, kad  Izpildītājs informējot 

Pasūtītāju vienojas un  gaida, kad tiks veikta LK uzkraušana, apjoma/svara nokraušana vai neatbilstošo atkritumu  izņemšana no 

LK. 

SAZIŅAI SIA “CLEAN R” KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA KONTAKTI:  

Tālrunis LK pieteikumiem (uzlikšana, nomaiņa, noņemšana) un cita svarīga informācija vai jautājumi e-pasts: kc@cleanr.lv; tālr. 

+371 67847847; mob. tālr. +371 25705770 un WhatsApp saziņa.  

Pieteikumi izpildei uz nākamo darba dienu  tiek pieņemti darba dienā no plkst. 08:00 līdz 15:00.  

Pakalpojumi tiek sniegti darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, kā arī sestdienās un svētku dienās, iepriekš par laiku savstarpēji 

vienojoties. 

 

*Maršrutēšana tiek veikta, ņemot vērā reāllaika satiksmi  transporta pakalpojumu izmaksu aprēķina brīdī. 
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CENRĀDIS ATKRITUMU PIEŅEMŠANAI BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU  
ŠĶIROŠANAS UN  PĀSTRĀDES CENTRĀ  "NOMALES" 

* Atkritumi, kas nav klasificējami kā bīstami pēc MK noteikumiem Nr.302. 

 

CENRĀDIS OTRREIZĒJO MATERIĀLU TIRDZNIECĪBAI 

Nr. Produkts Mērvienība Cena EUR bez PVN Cena EUR ar PVN 
Iekraušanas 

pakalpojums 

1. Grunts - zemes virskārtas pacelšanai, piebēršanai m3 0.50 0.61 

Iekļauts cenā 

(iekraušana notiek tikai 

darba dienās 

no plkst. 07.00 līdz 
16.00) 

2. 
Frakcionēto būvgružu šķemba FR 00-40 mm ar 

min smilts piejaukumu 
m3 5.50 6.65 

3. 
Frakcionēto būvgružu šķemba  FR 40-150 mm 

bez smilts vai zemes piejaukuma 
m3 5.50 6.65 

4. 
Frakcionētā betona šķemba FR 00-150 mm bez 

smilts un zemes piejaukuma 
m3 9.00 10.89 

*Piedāvājam piegādi līdz Jūsu objektam (5-20 m3) 

 
Adrese: Nomales, Brīvnieku iela 11, Stopiņu pagasts, Ropažu novads                                     
Darba laiks: P. – Pk. 07.00 – 18.30 

       S.  09.00-13.00 
       Sv. Slēgts 

Tālr. +371 28012947 Zita; Jūlija +371 25418556 
E-pasts: nomales@cleanr.lv 

Nr. Atkritumu nosaukums un nosacījumi 
Atkritumu 

kods 
Mērvienība 

Atkritumu pieņemšanas tarifs*  
(fiziskām, juridiskām personām) 

EUR bez PVN EUR ar PVN 

1. 
Monolītas betona un dzelzsbetona konstrukcijas (skaldes lielākas 

par 100x70x70cm) 
170101 t 8.89 10.76 

2. 

Tīri būvniecības atkritumi pārstrādei  ar  ≤ 5% citu atkritumu 

piemaisījumu – betons, dzelzsbetons, asfaltbetons, ķieģeļi (izņemot 

silikāta), dakstiņi, flīzes, kārniņi, akmens, granīts un keramikas 

maisījumi bez citu atkritumu piejaukuma un izmēros līdz 50 cm 

diametrā  ar ≤ 5%  citu būvniecības atkritumu piejaukumu, t.sk. 

grunts, smilts, stikls, koks. 

170107 t 4.99 6.04 

3. 

Jaukti , nešķiroti būvniecības atkritumi  ar  ≤ 30% citu 

atkritumu piemaisījumu - betons, dzelzsbetons, asfaltbetons, 

ķieģeļi, dakstiņi, flīzes, kārniņi, akmens, granīts un keramikas 
maisījumi  ar ≤ 30%  citu būvniecības atkritumu piejaukumu, t.sk. 

grunts, smilts, reģipsis, iepakojums, stikls, plastmasa, metāls, 

neimpregnētais koks un koka konstrukcijas. 

170904 t 82.99 100.42 

4. 

Būvniecības atkritumi no koka,  finieris, saplāksnis, skaidu plātnes, 

OSB, koka paletes, koka iepakojums, koksnes skaidas (BIG BAG vai 

cukura maisos), koka būvkonstrukcijas ar/ bez metāla piejaukuma 

(naglas, eņģes, skavas).  

Koksnes atkritumu nosacījumi: 

✓ Izmērs: Nav ierobežojumu 

✓ Skaidu plāksnes piejaukums: zem 20 % 

✓ MDF/HDF piejaukums: zem 5 % 

✓ Plastmasa un gumija piejaukums: zem 2 % 
✓ Minerāļu (smilts, akmeņi u.c.) piemaisījums: zem 2 % 

✓ Metālu piemaisījums: zem 2 % 

✓ Puve, pelējums: zem 1 % 

✓ Citi piemaisījumi (tekstils, stikls, papīrs, u.c.): zem 2 % 

✓ Koka zari līdz 70 cm diametrā ar līdz 5% lapu piejaukumu 

atsevišķā reisā. 

Netiek pieņemts:  celmi, koku mizas,  neizjauktas saivas, apdedzis 

koks un impregnētā ar ķīmiju piesūcinātā koksne. 

170201 t 12.00 14.52 

5. 

Lielgabarīta atkritumi (mēbeles, koka durvis,  paklāji, galdi, krēsli, 

matrači, dīvāni, gultas, gaismekļi, metāla sadzīves priekšmeti, rati,  

visa veida kumodes un plaukti, durvis, parkets, lamināts). MAX 

pieļaujamais piejaukums ≤20% - tekstils, būvniecības atkritumi 
(tapetes, reģipsis un flīzes), santehnika, dalītie atkritumi (kartons, 

plēves un plastmasa), linolejs,  putuplasts  un  elektroiekārtas bez 

bīstamajām komponentēm. 

200307 t 130.00 157.30 

6. 

Nedeklarēta krava -  ražošanas atkritumi, t.sk., būvniecības 

atkritumu krava kopā ar būtisku >30% citu atkritumu piejaukumu, 

t.sk.,  sadzīves atkritumi, linolejs, ģipsis, reģipsis, siltinājums, 

putuplasts,  akmens vate, ruberoīds, apdedzis koks, šķidrā betona 

masa sajaukta kopā ar būvniecības atkritumiem. 

200301 t 150.00 181.50 

7. Augsne un akmeņi, kas nesatur bīstamas vielas* 170504 t 11.95 14.46 

8. 

Stikls bez rūdījuma un  krāsojuma ar/bez koka rāmjiem un 

stikla pakešu rāmji bez plastmasas rāmja no būvniecības un 

būvju nojaukšanas 

170202 t 10.00 12.10 

9. 

Iekraušanas pakalpojums, ja klientu neapmierina būvniecības 

atkritumu šķirošanas centrā piešķirtais atkritumu apsaimniekošanas 

tarifs un klienta krava tiek iekrauta atpakaļ klienta auto. 

 t 2.00 2.42 
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BĪSTAMO ATKRITUMU  APSAIMNIEKOŠANAS IZMAKSAS 

*Atbilstoši MK  noteikumiem Nr. 302  
**Azbestu saturoši būvmateriālu atkritumi apjomam virs 2 tonnām, lūdzu sazināties ar Clean R klientu apkalpošanas speciālistu, lai 

piemērotu individuālu  apkalpošanas risinājumu. 

 

 TRANSPORTA PAKALPOJUMA IZMAKSAS AR SPECIALIZĒTO SMAGO KRAVAS AUTOTRANSPORTU 

Attālums (km) no bāzes līdz 
Pasūtītājam 

Transporta pakalpojuma cena EUR 
(attālums – km tiek rēķināts abos 

virzienos)* 
Attāluma aprēķināšanas kārtība 

Līdz ≤ 15 km   
58.70 EUR /1 

apmaiņas/ noņemšanas reize 

 
1. Bāze-Būvniecības atkritumu šķirošanas  
un pārstrādes centrs “Nomales”, Brīvnieku 
iela 11, Stopiņu pagasts, Ropažu novads → 
2. Pasūtītāja (klienta) objekta adrese → 3. 

Atkritumu apglabāšanas, šķirošanas vai 
pārstrādes vieta. 

 

No 16 km līdz ≤ 30 km  
2.28 EUR/km 

apmaiņas/ noņemšanas reizē 

No 31 km līdz ≤ 75 km  
– 2.11 EUR/ km 

apmaiņas/ noņemšanas reizē 

*Maršrutēšana tiek veikta, ņemot vērā reāllaika satiksmi  transporta pakalpojumu izmaksu aprēķina brīdī. 
 

Iekraušana ar manipulatoru - 58.70 EUR/h sākot no 1 min., kad tehnika ierodas Pasūtītāja objektā. 

 

 

 

 

Atkritumu nosaukums Atkrituma kods* Mērvienība 
Pakalpojumu cena EUR 

bez PVN 

Iepakojums, kurš satur bīstamas vielas 150110 t 1140.00 

Automašīnu eļļas filtri 160107 t 485.00 

Absorbenti, gaisa filtri, degvielas filtri (arī gumijas 
blīves piesārņotas ar NP) 

150202 t 1100.00 

Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas un 
smēreļļas (Apstrādātās eļļas ūdens saturs >5%) 

130205-130208 t 150.00-200.00 

Organiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas 160305 t 400.00 

Bremžu šķidrums 160113 t 300.00 

Antifrīza šķidrums, kurš satur bīstamas vielas 160114 t 600.00 

Nolietotās riepas 160103 t 
Vieglās riepas- 115.00                                                                     
Kravas riepas- 300.00                                            

Baterijas un akumulatori 200133 t 150.00 

Svina akumulatori 160601 t 150.00 

Citas baterijas un akumulatori (Ni-Fe akumulatori) 160605 t 250.00 

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi 

160209, 160210, 
160211, 160212, 
160213, 160215, 
200136, 200135 

t 
Juridiskām personām - 

115.00 

Luminiscētas spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši 
atkritumi 

200121 t 1000.00 

Veselības aprūpes atkritumi 180103 t 1000.00 

Medikamenti un ķīmiski produkti 180106, 180109 t 1000.00 

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 
saturošu krāsu un laku atkritumi 

080111 t 850.00- 1250.00 

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 
saturošu krāsu un laku ūdens suspensijas 

080119 t 500.00- 750.00 

Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, kuras 
neatbilst 080119 klasei 

080120 t 500.00- 750.00 

Ūdens/ eļļas emulsijas 130105 t 250.00- 450.00 

Azbestu saturoši būvmateriāli (šīferis) iepakots Big 
Bag maisos** 

170605 t 350.00 + transports (km) 

Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no 
bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī 
laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi 

160506 t 2322.00 
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TRANSPORTA PAKALPOJUMU IZMAKSAS / 1 PALEŠU VIETA 

 
Transporta pakalpojuma 

zonas 
Pilsēta/ reģions 

Izpildes termiņš 
dienās 

Transporta cena EUR bez 
PVN/1 palešu vieta 

1. zona Rīga 10 dienas 40.00 

2. zona Pierīga 10 dienas 40.00 

3. zona 
Kurzeme/Vidzeme/Zemgale, 

Latvija 
20 dienas 45.00 

4. zona Latgale, Latvija 30 dienas 65.00 

 

 
BĪSTAMO ATKRITUMU  FIKSĒTĀ KONTEINERU NOMAS MAKSA MĒNESĪ 

Plastmasas  atkritumu konteineru 
tilpums, m3 

Konteinera  fiksētā nomas maksa, 
EUR /mēn. bez PVN 

0.12 1.42 

0.24 1.71 

0.66* 4.55 

1.1* 8.82 

*Tiek piedāvāti tikai atsevišķām atkritumu klasēm 
 

• Bīstamo atkritumu  abonēšanas līguma izmaksas 10.00 EUR/ mēnesī. 
• Visas cenas ir uzrādītas bez PVN 21%. 

 

 

 

 

  
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS DARBA LAIKS:  
 

P. – Pk. 08.00 – 17.00 

S.  IEPRIEKŠ SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES 

Sv. Slēgts 

SAZIŅAI SIA “CLEAN R” KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA KONTAKTI:  

Tālr. 67111001 

E-pasts: kc@cleanr.lv 

 

 


