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SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” cenrādis 

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība 
Cena, EUR 

 bez PVN PVN 21 % ar PVN 

Ūdens skaitītāja nomaiņa, ja tiek uzstādīts ūdens skaitītājs, DM 15 1 gb 18.18 3.82 22.00 

Ūdens skaitītāja nomaiņa, ja tiek uzstādīts ūdens skaitītājs, DM 20 1 gb 20.66 4.34 25.00 

Ūdens skaitītāja uzstādīšana, ja tiek uzstādīts ūdens skaitītājs, DM 15 1 gb 41.32 8.68 50.00 

Ūdens skaitītāja uzstādīšana, ja tiek uzstādīts ūdens skaitītājs, DM 20 1 gb 45.45 9.54 54.99 

Ūdens skaitītāja plombēšana, ja lietotājs pats uzstādījis ūdens skaitītāju 1 gb 5.90 1.24 7.14 

Pēc lietotāja pieteikuma ūdens atslēgšana  1 reize 5.00 1.05 6.05 

Pēc lietotāja pieteikuma ūdens piegādes pakalpojuma atjaunošana  1 reize 5.00 1.05 6.05 

Ūdens piegādes pakalpojuma atslēgšana lietotāja ļaunprātīgas rīcības un/vai vainas dēļ  1 reize 20.00 4.2 24.20 

Ūdens piegādes pakalpojuma atjaunošanu lietotāja ļaunprātīgas rīcības un/vai vainas dēļ  1 reize 20.00 4.2 24.20 

  

 Lai pieteiktu minētos pakalpojumus lūdzam iesniegt iesniegumu. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 63126072, 63126188 vai rakstīt epastā 

sia_kkp@inbox.lv. Pakalpojumu cenrādis ir spēkā visā Kandavas novadā. 

 Ūdens skaitītāja nomaiņā ietilpst: vecā skaitītāja demontāža, skaitītājs ar blīvēm (derīgs 4 gadus), plombēšana, transporta un darbaspēka izmaksas. 

Par katru nākamo skaitītāja nomaiņu vienam īpašumam tiek piemērota 15 % atlaide. 

 Ūdens skaitītāja uzstādīšanā ietilpst: skaitītāja vietas apsekošana pirms uzstādīšanas, skaitītājs (derīgs 4 gadus), nepieciešamie meteriāli (gružu 

filtrs, divi noslēgkrāni), plombēšana, transporta un darbaspēka izmaksas. Par katru nākamo skaitītāja uzstādīšanu vienam īpašumam tiek piemērota 15 % 

atlaide. 

 Pēc ūdens skaitītāja uzstādīšanas vai nomaiņas ūdens skaitītājs tiek noplombēts. Plombe ir apliecinājums ūdens skaitītāja uzstādīšanai atbilstoši 

normatīvajām prasībām. Plombēšanu veic SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” darbinieki. Viena skaitītāja plombēšana vienā īpašumā maksā 7,14 EUR 

(ar PVN), katra nākamā skaitītāja plombe tajā pašā īpašumā maksā 2,85 EUR (ar PVN). 

 Cenā nav iekļauti neparedzētie materiāli, kas dažādos gadījumos nepieciešami montāžai. Papildus izmaksas jāsaskaņo ar SIA “Kandavas komunālie 

pakalpojumi” darbinieku, sastādot aktu par aptuvenajām izmaksām, piekrītot veikt samaksu. Iespējams vienoties arī par samaksu pa daļām.  

 Nav pieļaujama esošās plombes patvaļīga noņemšana, bojāšana. Ja tiek konstatēts gadījums, ka ir bojāta vai patvaļīgi noņemta plombe, tad tiek 

sastādīts pārkāpuma akts.  

 Par saņemto pakalpojumu tiek piestādīts rēķins, par ko jāveic samaksa 25 dienu laikā, ja nav vienošanās par citu samaksas termiņu. 

 


