Clean R nodrošinātie pakalpojumi
par papildu samaksu
1.

Būvgružu un jauktu būvgružu izvešana ar lielgabarīta konteineriem

Konteinera
tilpums, m3
Pakalpojuma cena,
€/gab (t.sk. PVN 21%)
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Bīstamo atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu nosaukums

Atkrituma kods

Pakalpojumu summa
€/t (t.sk. PVN 21%)

Iepakojums, kurš satur bīstamas vielas

150110

726.00

Kārtridži, toneri

160213

605.00

Automašīnu eļļas filtri

160107

242.00

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

150202

484.00

Atstrādātas eļļas

130205

242.00

Tosols

160305

484.00

Bremžu šķidrums

160113

363.00

Nolietotās riepas

160103

Vieglās riepas - 139.15
Kravas riepas - 363.00

Izlietotās sadzīves baterijas

200133

181.50

Svina akumulatori

160601

181.50

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

juridiskām personām 139.15

200121

1210.00

EEIA
Luminiscētas lampas

180103

1210.00

180106; 180109

1210.00

Zobārstniecības amalgamas atkritumi

180110

30.25

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
saturošu krāsu un laku atkritumi

080111

1030-1550

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

080119

605-910

Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas,
kuras neatbilst 080119 klasē

080120

605-910

Ūdens/ eļļas emūlsijas

130105

300-550

Azbestu saturoši atkritumi (šīferis)

170605

423.50

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

160506

2809.62

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

130205; 130208

242.00

160605

302.50

Veselības aprūpes atkritumi
Medikamenti

Citas baterijas un akumulatori
(Ni - Fe akumulatori)
Cenrādī nav iekļautas transporta izmaksas – 54.45 €/reiss (t.sk. PVN 21%).

Clean R nodrošinātie pakalpojumi
par papildu samaksu
3.

Pārtikas atkritumu apsaimniekošana

Pārtikas atkritumu uzkrāšana notiek 0.24m3 konteineros. Pakalpojuma cena – 21.99 €/gab (t.sk. PVN 21%)

Pārtikas eļļas

mucas 30 vai 60 l

Utilizācija

0.12 €/l

Transports
(1 reiss)

Pēc atsevišķas
vienošanās

Konteinera noma
(1 konteiners)

1.21

4.

Termiski neapstrādāta jēla gaļa un zivis
Konteinera
tilpums, m3

Pakalpojumu
summa, €
(t.sk. PVN 21%)

Utilizācija (par 1 tonnu pēc faktiskā svara)

0.24

181.50

Transports (1 izvešanas reiss līdz utilizācijas vietai)

0.24

203.82

Konteinera noma (1 konteiners )

0.24

3.03

Utilizācija (par 1 tonnu pēc faktiskā svara)

0.66

181.50

Transports (1 izvešanas reiss līdz utilizācijas vietai)

0.66

203.82

Konteinera noma (1 konteiners)

0.66

6.41

Pakalpojums

Asenizācijas pakalpojumi

Pakalpojums

Cena € (t.sk. PVN 21%)

Šķidro atkritumu savākšana līdz 4 m³

77.56 €/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
cauruļvadiem ar diametru līdz 150 mm (ārējās vides temperatūra līdz - 12˚ C)

102.85 EUR/h

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu tīrīšana cauruļvadiem
ar diametru no 150 līdz 900 mm (ārējās vides temperatūra līdz -vv 5˚ C)

121.00 EUR/h

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu
notekūdeņu tīrīšana cauruļvadiem ar diametru no 50 līdz 150 mm telpās

114.20 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 savācēju iztukšošana, tīrīšana un apkalpošana

42.35 EUR/m³

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

133.10 EUR/h

Smilts

58.08 EUR/m³

Visas cenas norādītas par objektu apkalpošanu Rīgā. Ja objekts atrodas ārpus Rīgas, pie cenas tiek pierēķināts 1.21 € (t.sk. PVN 21%)
par vienā virzienā nobraukto km no Rīgas robežas līdz objektam.
Pakalpojumi tiek sniegti darbdienās no plkst. 08.00 - 17.00, kā arī sestdienās, par laiku iepriekš savstarpēji vienojoties. Klientu kontaktu
centra tālr.: 67111001, e-pasts: kc@cleanr.lv.
5.

Konteineru mazgāšana

Konteineru mazgāšanas pakalpojums tiek nodrošināts konteineru maiņas ceļā. Pakalpojums pieejams darba dienās individuāli
vienojoties par izpildes termiņiem.
Cena - atbilstoši sadzīves atkritumu apsaimniekošanas m3 cenai, jeb 18.51 € (t.sk. PVN 21%)

Visi pakalpojumi jāpiesaka individuāli

kc@cleanr.lv | cleanr.lv | 67111001

