
 

 

Clean R nodrošinātie pakalpojumi par 

papildu samaksu Jūrmalā no 01.01.2020. 

Jauktu būvgružu un biodegradējamo atkritumu izvešana ar lielgabarīta konteineriem 

Jaukti, nešķiroti atkritumi – ražošanas procesā vai būvniecībā, mājsaimniecībā, tirdzniecībā vai citur radušies 
būvniecības atkritumi.  
Biodegradējamie atkritumi - lapas, skaidas, pārtikas atkritumi, zāle, koku zari ( līdz ≥ 5 cm Ø), augļi un dārzeņi bez 
sadzīves atkritumu piemaisījuma.  

  
Konteinera nomas maksa sākot ar 11.darba dienu – 8,5m3 3.03 €/dienā (t.sk. PVN 21%); ≥10 m3  - 4.84 €/dienā 

(t.sk. PVN 21%).  

 * Ja būvgružu apjoms ir neliels, var pieteikt bezkonteinera būvgružu atkritumu izvešanu. Cena par šādu 

pakalpojumu ir 150.00 €/tonnā (bez PVN)  + 10.00 €/reiss (t.sk. PVN 21%). 

       Bīstamo atkritumu apsaimniekošana  

Atkritumu nosaukums Atkrituma kods 
Pakalpojumu summa €/t  
(t.sk. PVN 21%) 

Iepakojums, kurš satur bīstamas vielas 150110 813.12 

Kārtridži / toneri 160213 677.60 

Automašīnu eļļas filtri 160107 271.04 

Absorbenti, gaisa filtri, degvielas filtri (arī gumijas 

blīves piesārņotas ar NP) 
150202 542.08 

Atstrādātas eļļas 130205 271.04 

Tosols 160305 542.08 

Bremžu šķidrums 160113 406.56 

Nolietotās riepas*  160103 
2.50 €/ gab. (t.sk. PVN 21%)  
vai lielos daudzums 150.00 €/t 
(bez PVN) 

Izlietotās sadzīves baterijas 200133 203.28 

Svina akumulatori 160601 203.28 

EEIA* 

160209, 160210, 

160211, 160212, 
160213, 160215, 

200136, 200135  

155.85 

Luminiscētas  lampas 200121 1355.20 

Veselības aprūpes atkritumi 180103 1355.20 

Lielgabarīta konteiners 
(LK), m3 

Konteinera tips 

5.5 m3 8.5 m3 10 m3 15 m3 20 m3 30m3 

Atkritumu veids un 
apglabāšanas izmaksas  

(t.sk. PVN 21%) 

Transporta pakalpojumu izmaksas (t.sk. PVN 21%)  

Vienreizēja LK uzlikšana, noņemšana LK izvešana divas vai vairāk reizes   

Nešķiroti atkritumi 

117.38 €/t  132.50 96.20 

Biodegradējamie atkritumi  

93.11 €/t 
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Medikamenti 180106, 180109 1355.20 

Zobārstniecības amalgamas atkritumi 180110 33.88 

Organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas 

saturošu krāsu un laku atkritumi 
80111 1153-1736 

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

80119 677-1019 

Krāsas vai lakas saturošas ūdens suspensijas, 
kuras neatbilst 080119 klasei 

80120 677-1019 

Ūdens/ eļļas emulsijas 130105 336-616 

Azbestu saturoši atkritumi (šīferis) 170605 474.32 

Laboratoriju ķīmiskās vielas, kuras sastāv no 
bīstamām vielām vai satur bīstamas vielas, arī 

laboratoriju ķīmisko vielu maisījumi 

160506 3146.77 

Nehlorētas minerālās motoreļļas, pārnesumu eļļas 

un smēreļļas(Apstrādātās eļļas ūdens saturs >5%) 
130205/130208 271.00 

Citas baterijas un akumulatori (Ni - Fe akumulatori) 160605 338.80 

* Cenrādī nav iekļautas transporta izmaksas – 54.45 €/reiss (t.sk. PVN 21%). 
* Par nolietotām riepām un elektrotehniku (EEIA) transporta izmaksas 10.00 €/par reisu (t.sk. PVN 21%). 
 

Pārtikas atkritumu apsaimniekošana 

Clean R piedāvā visa veida pārtikas atkritumu apsaimniekošanu, individuāli vienojoties par pārtikas atkritumu veidu 

un tam atbilstošu apsaimniekošanu. 
 

Asenizācijas pakalpojumi 

Pakalpojuma apraksts Cena ar PVN 

Šķidro atkritumu savākšana līdz 4 m3 77,56 €/m3 

Šķidro atkritumu savākšana līdz 6 m3 110,72 €/m3 

Šķidro atkritumu savākšana līdz 8 m3 132,37 €/m3 

Šķidro atkritumu savākšana līdz 10 m3 148,35 €/m3 

Šķidro atkritumu savākšana līdz 12 m3 164,32 €/m3 

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu 

tīrīšanas darba stundas izmaksas cauruļvadiem ar diametru līdz 150 mm 
(ārējās vides temperatūra līdz -120C). 

102,85 €/h 

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu 
tīrīšanas darba stundas izmaksas cauruļvadiem ar diametru no 150 mm 

līdz 900 mm (ārējās vides temperatūra līdz -50C) 

121,00 €/h 

Augstspiediena iekārtas izmantošana, kanalizācijas un citu notekūdeņu 

tīrīšanas darba stundas izmaksas cauruļvadiem ar diametru no 50 mm līdz 
150 mm telpās 

94,38 €/h 

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru līdz 200 mm (telpās) 102,85 €/h 

Video inspekcija cauruļvadiem ar diametru virs 200 mm (ārējā vide) 121,00 €/h 

Plānotas maģistrāles tīrīšana (naktīs) 102,85 €/h 

Tauku savācēja iztukšošana, tīrīšana, apkalpošana 42,35 €/m3 
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Notekūdeņu u.c. izsūknēšana, izvešana (atkarībā no objekta sarežģītības, 
kolektoru izvietojuma un piebraukšanas iespējām) 

133,10 €/h 

Smiltis 58,08 €/m3 
 

Standarta cenrādim visos gadījumos tiek piemērota papildus transporta maksa 1.03 €/km. 

Konteineru mazgāšana 

Konteineru mazgāšanas pakalpojums tiek nodrošināts konteineru maiņas ceļā, individuāli vienojoties par izpildes 

termiņiem. Pakalpojums 2x gadā ir pieejams bez maksas, ja mazgāšana nepieciešama biežāk, tad pakalpojuma 

maksa tiek noteikta 10.00 €/ par reisu (t.sk. PVN 21%). 

 
Bioloģisko (Zaļo) atkritumu izvešana 

 
Clean R piedāvā zaļo atkritumu izvešanai iegādāties priekšapmaksas zaļo atkritumu maisus (cena 3.63 €/gab. t.sk. 

PVN 21%), izmantot konteinerus (par nomas maksu) vai zaļos atkritumus izvest ar saviem maisiem. Pakalpojuma 

cena ir atbilstoši faktiski izvestajam bioloģisko atkritumu daudzumam 93.11 €/tonnā (t.sk. PVN 21%) vai 36.30 

€/m3) (t.sk. PVN 21%).* 

 

* 1m3 izmaksas tiek piemērotas gadījumos, ja izvedamais apjoms ir neliels un/vai to nav iespējams nosvērt; 

* Individuāli vienojoties var vienoties arī par Lapu/Zaru kaudžu izvešanu, teritorijas sakopšanu. Tad pakalpojuma 

izmaksas, iekļaujot darbus, tiek atrunātas atsevišķi. 

 

Lielgabarītu atkritumu izvešana 

Clean R piedāvā lielgabarīta atkritumu izvešanu, individuāli vienojoties par izpildes termiņiem. 

Sadzīves atkritumu lielgabarītu izvešanas tarifs ir 117.38 € (t.sk. PVN 21%) vai 8.54 €/m3 (t.sk. PVN 21%).  

 

     Dalīto atkritumu izvešana (Stikls, plastmasa, metāls, papīrs, kartons) 

Atgādinām, ka atkritumus iespējams šķirot. Aicinām sadzīves konteinerā nemest pārstrādei derīgus atkritumus, 

piemēram, stiklu, sausu un tīru papīru, kā arī PET pudeles. Ikviens Jūrmalas iedzīvotājs, iestāde vai uzņēmums ir 
aicināti izmantot dalīto atkritumu savākšanas pakalpojumus.  

 
Ikviens bez maksas var izmantot publiski pieejamos šķirošanas punktus vai ērtākai atkritumu šķirošanai mājvietā, 

papildus par atsevišķu samaksu iegādāties dalīto atkritumu šķirošanas somas vai konteinerus. Dalīto atkritumu 

izvešana ir bez maksas pakalpojums. Taču gadījumā, ja konteinerī/ somā tiek konstatēts neatbilstošs sastāvs, 

konteinera izvešana ir maksas pakalpojums. 

 Iespējamie pakalpojumu veidi Pakalpojuma cena 

Privātpersonas Dalīto atkritumu šķirošanas somas 
Izvešana ir bezmaksas. 
Somas cena 6.00 €/gab. (t.sk. PVN 21%) 
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Izmantojot šķirošanas somas, sašķirotos atkritumus ir ērti uzglabāt un nogādāt dalīto atkritumu savākšanas punktos. 

 

 

Jūrmalas pilsētā kopumā ir izvietoti vairāk kā 132 publiski pieejami dalīto atkritumu šķirošanas punkti, kurus ikviens 

iedzīvotājs var izmantot bez maksas. Publiski pieejamos atkritumu šķirošanas punktus aicinām aplūkot interaktīvajā 

kartē: https://cleanr.lv/lv/karte  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi pakalpojumi jāpiesaka individuāli 
 

 

Pakalpojumi tiek sniegti darbdienās no plkst. 08.30 - 17.00.  

Klientu kontaktu centra tālr.: 67111001, e-pasts: kc@cleanr.lv. 

Dalīto atkritumu izvešana izmantojot 

dalīto atkritumu konteinerus 

Izvešana ir bez maksas. 
Tiek piemērota konteinera nomas cena 

0.51 €/mēnesī (t.sk. PVN 21%) 

Juridiskās personas 
Dalīto atkritumu izvešana izmantojot 

dalīto atkritumu konteinerus 
Bezmaksas 


