
Nr
.p. 
k.

Veicamais darbs mērv.
Summa 

bez.PVN
PVN 
21%

Summa 
kopā 
EUR

1

Avārijas brigādes izsaukums (00-24). Reaģēšanas laiks 0.5-2 stundas. Brīvdienās, svētku dienās, darba 
dienās ārpus darba laika(17.00-24.00;00.00-8.00)izsaukuma un darba izcenojumi dubultīgi(x2). Pakalpojumā 
ietilpst: avārijas lokalizācija, avārijas novēršana. Pakalpojuma cenā neietilpst: materiāli, remonta darbi 
dzīvoklī, kas definēti maksas pakalpojumos.

obj. 37,19 7,81 45,00

2

Avārijas elektriķa izsaukums(00-24). Reaģēšanas laiks 0.5-2 stundas. Brīvdienās, svētku dienās, darba 
dienās ārpus darba laika(17.00-24.00;00.00-8.00)izsaukuma un darba izcenojumi dubultīgi(x2). Pakalpojumā 
ietilpst: avārijas lokalizācija, avārijas novēršana. Pakalpojuma cenā neietilpst: materiāli, remonta darbi 
dzīvoklī, kas definēti maksas pakalpojumos.

obj. 31,40 6,60 38,00

3
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz lietotu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

1 gab. 12,40 2,60 15,00

4
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz lietotu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

2 gab 22,31 4,69 27,00

5

Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

1 gab 20,66 4,34 25,00

6
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa uz jaunu, pārbaudītu(verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

2.gab 38,84 8,16 47,00
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Skaitītāju uzstādīšana, nomaiņa, verifikācija
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7
Ūdens patēriņa skaitītāja DN20 nomaiņa uz bijušu, pārbaudītu (verificētu)skaitītāju. Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

1 gab 14,05 2,95 17,00

8
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa (ja verificētu skaitītāju iegādājies īpašnieks).Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

1 gab 8,26 1,74 10,00

9
Ūdens patēriņa skaitītāja DN15 nomaiņa (ja verificētu skaitītāju iegādājies īpašnieks).Pakalpojumā 
ietilpst plombes pārbaude, noņemšana, saskrūves virsmas attīrīšana no vecās blīves, verificēta skaitītāja 
uzstādīšana, gružu filtra tīrīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana.

2 gab 14,05 2,95 17,00

10
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumā 
ietilpst: ūdens skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. 1.gab 4,96 1,04 6,00

11
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja uzstādīšanu veicis cits pakalpojumu sniedzējs. Pakalpojumā 
ietilpst: ūdens skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. 2 gab. 9,09 1,91 11,00

12
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, ja ļaunprātīgi bojāta plomba Pakalpojumā ietilpst: ūdens 
skaitītāja pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. 1 gab 8,26 1,74 10,00

25,62 5,38 31,00
35,54 7,46 43,00
53,72 11,28 65,00
80,17 16,83 97,00

14
Siltumenerģijas skaitītāja DN15 verifikācija ar demontāžas montāžas darbiem. Pakalpojumā ietilpst: 
siltumenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana, demontāža, verificēšana, uzstādīšana, pārbaude, plombēšana, 
akta sastādīšana.

1 gab 41,32 8,68 50,00

15
Siltumenerģijas skaitītāja DN20 verifikācija ar demontāžas montāžas darbiem. Pakalpojumā ietilpst: 
siltumenerģijas skaitītāja rādījumu noņemšana, demontāža, verificēšana, uzstādīšana, pārbaude, plombēšana, 
akta sastādīšana.

1 gab 49,59 10,41 60,00

16
Izsaukums remonta darbu novērtēšanai(apsekošana). Pakalpojumā ietilpst: Inženiera veiktā apsekošana- 
situācijas sarežģītības pakāpes novērtēšana, nepieciešamo materiālu saraksta sastādīšana. Tāmes 
sagatavošana darbiem, kuri nav definēti maksas pakalpojumu sarakstā.

1 obj. 9,92 2,08 12,00
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13

Ūdensskaitītāja uzstādīšana- montāža, bez materiālu vērtības. Atkarībā no sarežģītības pakāpes 
pakalpojumā ietilpst: inženiera veiktā apsekošana, darbu sarežģītības pakāpes novērtēšana. nepieciešamo 
materiālu saraksta sastādīšana, ūdens skaitītāja uzstādīšana, darba kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta 
sastādīšana.
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5,79 1,21 7,00
9,09 1,91 11,00
9,92 2,08 12,00

16,53 3,47 20,00
4,13 0,87 5,00
8,26 1,74 10,00
9,92 2,08 12,00

13,22 2,78 16,00

19
Virtuves jaucējkrāna nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievadu atslēgšana, jaucējkrāna 
demontāža,  ekscentru maiņa, jauna jaucējkrāna komplektēšana un uzstādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst 
materiāli. Garantijas laiks darbam ir viens gads.

1 gab 12,4 2,60 15,00

20
Vannas istabas jaucējkrāna nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievadu atslēgšana, 
jaucējkrāna demontāža,  ekscentru maiņa, jauna jaucējkrāna komplektēšana un uzstādīšana. Pakalpojuma 
cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam ir viens gads.

1 gab 12,4 2,60 15,00

21
Veļasmašīnas pievienošana. Pakalpojumā ietilpst. Transporta skrūvju izņemšana, kanalizācijas un 
ūdensvada pievadu pievienošana, veļasmašīnas līmeņošana, darbības pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst 
materiāli. Garantijas laiks darbam 1.gads

1 gab 14,05 2,95 17,00

22

Dvieļu žāvētāja maiņa, bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: ūdens padeves noslēgšana un ūdens 
izlaišana no stāvvadiem, dvieļu žāvētāja demontāža, , vītņu uzgriešana, stiprinājumu montāža, jauna dvieļu 
žāvētāja uzstādīšana, pārbaude, atjaunojot karstā ūdens padevi, nepieciešamības gadījumā atgaisošana. 
Garantijas laiks darbam 1 gads.

1 gab 41,32 8,68 50,00

23
Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst:  ievadventīļa krāna nogriešana, skaitītāju 
demontāža, akta sastādīšana. 1 gab 4,96 1,04 6,00

24
Ūdens padeves atslēgšana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst: stāvvada noslēgšana, ūdens izlaišana no stāvvada, 
ievadventīļa demontāža, plombējama korķa montāža, pārbaude, atjaunojot ūdens padevi stāvvadā, 
plombēšana, akta sastādīšana.

1 gab 9,92 2,08 12,00

25
Ūdens padeves atjaunošana dzīvoklī. Pakalpojumā ietilpst: stāvvada noslēgšana, ūdens izlaišana no 
stāvvada, ievadventīļa demontāža, pārbaude, atjaunojot ūdens padevi stāvvadā, plombēšana, akta sastādīšana. 1 gab 13,22 2,78 16,00

Ventiļu, pretvārstu vai filtru uzstādīšana ar skaitītāju plombēšanu ūdensapg. sistēmā. Atkarībā no 
sarežģītības pakāpes pakalpojumā ietilpst: Armatūras pārbaude, jaunas armatūras uzstādīšana, darba 
kvalitātes pārbaude, plombēšana, akta sastādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Darba garantijas 
laiks 1 gads.
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18

Ventiļu, pretvārstu vai filtru uzstādīšana  ūdensapgādes sistēmā. Atkarībā no sarežģītības pakāpes 
pakalpojumā ietilpst: Armatūras pārbaude, jaunas armatūras uzstādīšana, darba kvalitātes pārbaude, 
plombēšana, akta sastādīšana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Darba garantijas laiks 1 gads. 1.
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26

Virtuves vai vannasistabas izlietnes nomaiņa pret jaunu. Pakalpojumā ietilpst:  ūdens pievadu atslēgšana, 
jaucējkrāna demontāža, izlietnes demontāža, jaunās izlietnes montāža, jauna jaucējkrāna komplektēšana un 
uzstādīšana, ūdens pievadu pievienošana. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam 1 
gads.

1 gab 22,31 4,69 27,00

27

Ūdens padeves lokanās caurules  nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: lokanās caurules 
demontāža, vītņu nopakošana, blīvju nomaiņa, montāža pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, 
vecās aizlauztās vītnes izņemšana(šis pakalpojums apmaksājams pēc santehniķa darba stundas izcenojuma). 
Garantijas laiks darbam viens gads.

1 gab 4,96 1,04 6,00

28
Izlietnes sifona tīrīšana vai nomaiņa. Pakalpojumā ietilpst: vecā sifona demontāža, blīvējamo virsmu 
attīrīšana, jauna sifona montāža, pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli. gab 4,96 1,04 6,00

29
Klozetpoda nomaiņa bez materiāliem. Pakalpojumā ietilpst: ūdens pievada atvienošana, vecā poda 
demontāža, stiprinājuma montāža, jauna klozetpoda komplektēšana, uzstādīšana, pārbaude. Pakalpojuma 
cenā neietilpst materiāli. Garantijas laiks darbam 1 gads.

1 gab 28,93 6,07 35,00

30
Plastmasa skalojamās kastes remonts vai nomaiņa, bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: 
uzpildīšanas nolaišanas mehānisma blīves manžetes pārbaude, remonts, vajadzīgo elementu nomaiņa, 
pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli.

1 gab 11,57 2,43 14,00

31
Keramiskās skalojamās kastes remonts vai nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: vecās 
kastes demontāža, jaunas kastes sakomplektēšana, starpblīves nomaiņa, pārbaude. 1 gab 12,4 2,60 15,00

32
Kanalizācijas vada tīrīšana izmantojot trosi, dzīvoklī - viens guļvads . Pakalpojumā ietilpst: darba vietas 
sagatavošana, sifona atvienošana, kanalizācijas tīrīšana, sifona pievienošana, pārbaude. 1 gab 12,4 2,60 15,00

33
Kanalizācijas tīrīšanas iekārtas ar trosi un piedziņu izmantošana. Pakalpojumā ietilpst: Iekārtas 
sagatavošana darbam, kanalizācijas aku atrašanās vietu konstatēšana, agregāta un ģeneratora sagatavošana, 
kanalizācijas tīkla tīrīšana, darba vietas sakopšana.

1 stunda 39,67 8,33 48,00

34 Kanalizācijas cauruļu demontāža līdz DN110/1metrs ēkā 1 m 1,65 0,35 2,00

35
Kanalizācijas cauruļu  montāža līdz DN110/1metrs ēkā bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst : 
veidgabalu stiprinājumu montāža. 1 gab 5,79 1,21 7,00

36 Tērauda ūdensvada cauruļu demontāža līdz DN 50/1 metrs 1m 1,24 0,26 1,50

37
Tērauda -plastmasas kompzīta ūdensvada cauruļu demontāža līdz DN 50/1 metrs, bez materiālu 
vērtības.

1m 5,79 1,21 7,00

38 Santehniķa izsaukums ar reaģēšanas laiku 8-24 stundas darba dienā 1 stunda 11,57 2,43 14,00
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1 gab 41,32 8,68 50,00
2 gab 76,86 16,14 93,00
3 gab 115,7 24,30 140,00
4 gab 152,89 32,11 185,00

40
Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu nomaiņai).1 stāvvads Pakalpojumā 
ietilpst: ūdens atslēgšana stāvvados, ūdens izlaišana, uzpildīšana, spiediena pārbaude.

1 12,4 2,60 15,00

41
Ūdens izlaišana un uzpildīšana apkures sistēmai (sildķermeņu nomaiņai).Ēkai Pakalpojumā ietilpst: 
ūdens atslēgšana stāvvados, ūdens izlaišana, uzpildīšana, spiediena pārbaude.

1 70,25 14,75 85,00

42
Ekscentra nomaiņa Pakalpojumā ietilpst:ekscentra demontāža, vītņu nopakošana, blīvju nomaiņa, montāža 
pārbaude. Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, vecās aizlauztās vītnes izņemšana(šis pakalpojums 
apmaksājams pēc santehniķa darba stundas izcenojuma). Garantijas laiks darbam viens gads.

1 10,74 2,26 13,00

43
Mehāniskā filtra nomaiņa. Pakalpojumā ietilpst: filtra demontāža, vītņu nopakošana, montāža pārbaude. 
Pakalpojuma cenā neietilpst materiāli, vecās aizlauztās vītnes izņemšana(šis pakalpojums apmaksājams pēc 
santehniķa darba stundas izcenojuma). Garantijas laiks darbam viens gads.

1 10,74 2,26 13,00

44
Izsaukums remonta darbu novērtēšanai(apsekošana). Pakalpojumā ietilpst: Elektriķa apsekošana- 
situācijas sarežģītības pakāpes novērtēšana, nepieciešamo materiālu saraksta sastādīšana. Tāmes 
sagatavošana darbiem, kuri nav definēti maksas pakalpojumu sarakstā.

1 obj. 9,92 2,08 12,00

45

Elektroapgādes pieslēgšana vai atslēgšana pēc klienta pieprasījuma. Pakalpojumā ietilpst: Izsaukums, 
sprieguma atslēgšana, sprieguma neesamības pārbaude, kā arī speciālists noņem plombes; pieslēdz vai atslēdz 
elektrību; pārbauda patērētāja elektrosistēmas stāvokli; nolasa skaitītāja rādījumus; noplombē; padod 
spriegumu, pārbauda vai patērētājs saņem spriegumu.

1 obj. 16,53 3,47 20,00

46
Slēdža, kontakta nomaiņa. Pakalpojuma ietilpst: Izsaukums, speciālists atslēdz elektrību, pārbauda sprieguma 
neesamību, nomaina slēdzi vai rozeti, pieslēdz elektrību, pārbauda darbību, sastāda aktu par darba veikšanu.

1 gab. 5,79 1,21 7,00

47
Elektroierīču pieslēgšana - 1 stunda Pakalpojumā ietilpst: Izsaukums; speciālists sagatavo elektroierīci 
pieslēgšanai; nostāda vietā, kur tā atradīsies, atkarīgi no pieslēguma veida atslēdz vai neatslēdz elektropadevi; 
pieslēdz elektroierīci; pārbauda tās darbību; sastāda aktu par darba veikšanu.

1 gab 11,57 2,43 14,00

39

Radiatoru nomaiņa bez materiālu vērtības. Pakalpojumā ietilpst: padeves atgaitas konstatēšana, ūdens 
izlaišana no apkures stāvvadiem, radiatora demontāža, stiprinājumu montāža, radiatora sakomplektēšana, 
uzlikšana, pievadu montāža- metinot, lodējot vai kausējot. Kvalitātes pārbaude. Pakalpojumu nesniedz 
apkures sezonas laikā.

Elektroapgāde
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