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Labdien! 

 

Paldies, ka esat uzņēmuma SIA “Clean R” klients. Mēs augstu vērtējam iespēju būt 

Jūsu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējam. Vienlaikus vēlamies informēt Jūs 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu 

pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā no 2023. gada 1. janvāra.  

2020. gada 23. novembrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma izmaiņas Dabas resursu 

nodokļa (DRN) likumā, kas paredz ikgadēju šā nodokļa pieaugumu par vienas sadzīves 

atkritumu tonnas apglabāšanu. Atbilstoši minētajam likumam no 01.01.2023. DRN likme par 

1 sadzīves atkritumu tonnas apglabāšanu būs 95,00 EUR/t, salīdzinot ar līdzšinējiem 80,00 

EUR/t.  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2021. gada 9.decembrī  ir izvērtējusi 

un apstiprinājusi SIA “Getliņi Eko” (turpmāk tekstā - Getliņi Eko) sadzīves atkritumu 

apglabāšanas pakalpojuma tarifu pie dažādām DRN likmēm par atkritumu apglabāšanu. 

Salīdzinot ar spēkā esošo, jaunais tarifs no 2023. gada 1. janvāra par nešķirotu sadzīves 

atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā Getliņi Eko būs par 8,7 % lielāks jeb 135,50 EUR/t 

(pie DRN likmes 95 EUR/t).  

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu (39. panta 12 daļu), ja mainās tarifs 

par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj 

apstiprināto tarifu atkritumu izvešanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, palielinās kopējā sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas pakalpojuma maksa klientiem, un tā tiks noteikta šādā apmērā: 
 

 Nešķirotie sadzīves atkritumi 

Konteinera 
tilpums 
(m3) 

EUR 29,58* par 1m3 apsaimniekošanu EUR 32,22* par 1m3 apsaimniekošanu 

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
līdz 31.12.2022. 

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu 
no 01.01.2023. 

0.12 3,55 3,87 

0.24 7,10 7,73 

0.66 19,53 21,27 

1.10 32,55 35,44 

*Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

  

Vēršam uzmanību, ka efektīvākais veids, kā samazināt izmaksas, arī tarifiem kāpjot, 

ir apdomīga iepirkšanās un atkritumu šķirošana. Atgādinām, ka šķirota stikla, papīra, 

plastmasas un metāla iepakojuma apsaimniekošanu nodrošinām bez maksas, savukārt 

bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas izmaksas ir mazākas par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu. 

Lai saņemtu efektīvu un visaptverošu atkritumu apsaimniekošanas piedāvājumu un 

ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz kc@cleanr.lv vai 

apmeklējot pašapkalpošanās portālu manai.videi.lv, vai lejupielādējot mobilo lietotni 

manai.videi. 

Ar noderīgiem paradumu maiņas padomiem aicinām iepazīties www.nenoroc.lv un 

“Clean R” elektroniskajā bukletā “Viegli šķirot pareizi!”, kā arī sociālajos tīklos un mājaslapā. 

Padomi par to, kā pareizi šķirot bioloģiski noārdāmus atkritumus, jeb BIO vērtīgi ieteikumi 

atrodami interneta vietnē www.skirobio.lv 

Priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem. 

  

Ar cieņu 

SIA “Clean R” 
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