Pakalpojums:

CENRĀDIS
RĪGĀ

Cena EUR bez PVN

Cena EUR ar PVN

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

14,24 EUR/m3

17,23 EUR/m3

Lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana (krēsli, dīvāni, skapji u.tml.)

14,24 EUR/m3

17,23 EUR/m3

Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošana

10,39 EUR/m3

12,57 EUR/m3

Sadzīves atkritumu priekšapmaksas maisu ar tilpumu 60 l komplekts (5 gb)

4,27 EUR/m3

5,17 EUR/m3

Sadzīves atkritumu priekšapmaksas maisu ar tilpumu 120 l komplekts (5 gb)

8,55 EUR/m3

10,35 EUR/m3

Bioloģisko atkritumu priekšapmaksas maiss ar tilpumu 120 l (1 gb)

1,60 EUR/gb

1,94 EUR/gb

1,65 EUR/sūtījums

2,00 EUR/sūtījums

5,37 EUR/reize

6,50 EUR/reize

6,20 EUR/mēnesī

7,50 EUR/mēnesī

12,40 EUR/gb

15,00 EUR/gb

260,33 EUR/mēnesī

315,00 EUR/mēnesī

Administratīvie izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu,
ja pakalpojums apturēts parādsaistību dēļ

8,26 EUR/reize

9,99 EUR/reize

Administratīvie izdevumi par pakalpojuma atjaunošanu,
ja nepieciešama konteinera piegāde

41,32 EUR/reize

50,00 EUR/reize

Administratīvie izdevumi par atkritumu izvešanas graﬁka maiņu
(ja nepieciešams biežāk kā 2 reizes gadā)

5,37 EUR/reize

6,50 EUR/reize

Administratīvie izdevumi un transporta izmaksas par konteineru skaita
un tilpumu maiņu (ja nepieciešams biežāk kā 2 reizes gadā)

12,40 EUR/reize

15,00 EUR/reize

12,40 EUR/gb

15,00 EUR/gb

7,58 EUR/m3

9,17 EUR/m³

Līgumsods par neatbilstoša sastāva atkritumu ievietošanu,
ja tas konstatējams pie konteineru izbēršanas

28,93 EUR/konteiners

35,00 EUR/konteiners

Administratīvie izdevumi un transporta izmaksas par graﬁkā
iekļauto/pieteikto lielgabarīta atkritumu izvešanu objektā,
ja tajā neatrodas lielgabarīta atkritumi

12,40 EUR/reize

15,00 EUR/reize

Rēķina nosūtīšana pa pastu
Sadzīves un bioloģisko atkritumu izvešanas pieteikums ārpus graﬁka
Objektam piekļūšana ar pulti vai atslēgu (maksa par katru objektu)
Konteinera aprīkošana ar ķēdi
Sadzīves atkritumu preskonteinera noma maksa

Konteineru mazgāšana un dezinfekcija
(ja nepieciešams vairāk kā 2 reizes gadā)
Transporta izmaksas saistībā ar šķiroto atkritumu apsaimniekošanu:
- ja graﬁkā noteiktajā izvešanas dienā konteiners ir tukšs un
pakalpojums nav atteikts;
- ja šķiroto atkritumu konteineros tiek konstatēti cita veida atkritumi
un konteineri netiek iztukšoti;
- ja nav nodrošināta piekļuve šķiroto atkritumu konteineriem graﬁkā
paredzētajā izvešanas dienā

Konteineru cenas:

Konteinera tips

Cena EUR bez PVN

Cena EUR ar PVN

120 l

25,00

30,25

240 l

30,00

36,30

660 l

120,00

145,20

770 l

130,00

157,30

1100 l

160,00

193,60
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