
 

 

 

SIA “JELGAVAS NOVADA KU” SNIEGTO PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
(Spēkā no 01.02.2018) 

 

Pakalpojums Mērvienība 
Cena EUR  
(bez PVN) 
P/N/A/K 

Cena EUR  
(ar PVN) 
P/N/A/Ī/K 

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi 

Elektriķa pakalpojumi stunda 8.26 10.00 

Santehniķa pakalpojumi stunda 8.26 10.00 

Citu speciālistu pakalpojumi stunda 8.26 10.00 

Palīgstrādnieka pakalpojumi stunda 6.61 8.00 

Sētnieka pakalpojumi stunda 4.32 5.23 

Būvdarbu speciālista pakalpojumi stunda 12.40 15.00 

Ūdens skaitītāja plombēšana gab. 2.48 3.00 

Ūdens skaitītāja maiņa 1/2' (lietots, verificēts skaitītājs + 
plombēšana) 

gab. 13.22 16.00 

Ūdens skaitītāja maiņa 3/4' (lietots, verificēts skaitītājs + 
plombēšana) 

gab. 16.53 20.00 

Ūdens skaitītāja maiņa 1/2' (jauns skaitītājs + plombēšana) gab. 24.79 30.00 

Ūdens skaitītāja maiņa 3/4' (jauns skaitītājs + plombēšana) gab. 31.40 38.00 

Ūdens skaitītāja ārpuskārtas verifikācija gab. 66.12 80.00 

Ūdens skaitītāja maiņa (+ plombēšana) gab. 8.26 10.00 

Tehnikas pakalpojumi 

Zāles pļaušana ar trimeri stunda 13.22 16.00 

Zāles pļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu vai smalcinātāju stunda 27.27 33.00 

Zāles pļaušana ar mauriņa pļaujmašīnu stunda 19.01 23.00 

Zāles pļaušana ar stumjamo trimeri (bez personāla) stunda 5.79 7.00 

Darbs ar komunālo traktoru, ieskaitot agregātus stunda 24.79 30.00 

Ceļmalu appļaušana ar rotējošo pļaujmašīnu km 9.09 11.00 

Zāles pļaušana ar smalcinātāju* km 13.64 16.50 

Sniega tīrīšana ar traktoru stunda 37.19 45.00 

Ceļu un ielu attīrīšana no sniega ar traktoru (vienā virzienā)** km 9.09 11.00 

Ceļš uz objektu un atpakaļ (sniega tīrīšanai vai pļaušanai) km 1.41 1.70 

Traktora izmantošana (transporta un lauksaimniecības 
darbi) 

stunda 27.27 33.00 

Rakšanas darbi ar traktoru JUMZ stunda 33.05 40.00 

Transporta darbi ar mazjaudas traktoru (T-25) stunda 24.79 30.00 

Kanalizācijas skalošana ar augstspiediena iekārtu stunda 33.06 40.00 

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana ar asenizācijas 
mašīnu 

muca 57.85 70.00 

Celmu frēzēšana stunda 24.79 30.00 

Transports ar kravas mikroautobusu vai kravas kasti km 0.58 0.70 

Speciālistu transports (vieglais kravas) km 0.50 0.60 



 

Lielgabarīta atkritumu izvešana 

Lielgabarīta atkritumu izvešana (8m³) + reize 107.44 130.00 

Sadzīves atkritumi tonna 47.70 57.72 

Nešķiroti būvgruži tonna 65.90 79.74 

Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi tonna 23.40 28.31 

Šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (izņemot 
koksni) 

tonna 19.20 23.23 

Azbestu saturošie būvgruži tonna 80.90 97.89 

Citi pakalpojumi 

Administratīvie un pārvaldes izdevumi dzīv./gadā 60.00 72.60 

Māju un infrastruktūras apsekošana m²/mēnesī 0.15 0.18 

Maksa par rēķinu apmaksu uzņēmuma norēķinu punktos rēķins 0.83 1.00 

Maksa par rēķina piegādi papīra formātā rēķins 0.83 1.00 

Sadzīves atkritumu izvešana 

Marķēti sadzīves atkritumu maisi gab. 2.08 2.52 

Kapu saimniecības pakalpojumi 

Kapavietas kopšana (1 m2 kopjamās kapavietas) sezona 10.74 13.00 

 
Cenas piemērojamas: 

P – komercpakalpojumi 
N – māju pārvaldīšana 
Ī – pašvaldības dzīvokļu apsaimniekošana 
A – atkritumu maisi 
K – kapsētu pakalpojumi 
 

*) Zāles garums - līdz 30 cm 
**) Sniegs līdz 20 cm. Virs 20 cm maksa tiek aprēķināta par darbu stundās 


