
SIA "Jelgavas novada KU"

VRN 40003410894

Lielā iela 5/7, Jelgava

Nr. Pakalpojums mērvienība bez PVN cena

BIJUŠAJĀ JELGAVAS NOVADĀ

Aukstā ūdens piegāde m³ 1,67 2,02

Kanalizācijas novadīšana m³ 1,98 2,40

BIJUŠAJĀ OZOLNIEKU NOVADĀ

Aukstā ūdens piegāde m³ 0,81 0,98

Kanalizācijas novadīšana m³ 1,49 1,80

Sadzīves atkritumu izvešana (apstiprinātais tarifs) m³ 22,96 27,78

Sadzīves atkritumu izvešana - 120 litru konteiners gab 2,76 3,34

Sadzīves atkritumu izvešana - 140 litru konteiners* gab 3,21 3,88

Sadzīves atkritumu izvešana - 240 litru konteiners gab 5,51 6,67

Sadzīves atkritumu izvešana - 550 litru konteiners* gab 12,63 15,28

Sadzīves atkritumu izvešana - 660 litru konteiners gab 15,15 18,33

Sadzīves atkritumu izvešana - 770 litru konteiners* gab 17,68 21,39

Sadzīves atkritumu izvešana - 1100 litru konteiners* gab 25,26 30,56

Speciālists (elektriķis, santehniķis, palīgstrādnieks, traktorists u.c.) stunda 15,13 18,31

Sētnieks stunda 6,01 7,27

Būvdarbu vadītājs stunda 20,71 25,06

Ūdens skaitītāja plombēšana gab. 3,75 4,54

Ūdens skaitītāja maiņa gab. 33,06 40,00

Ūdens skaitītāja maiņa ar distances nolasīšanas ierīces uzstādīšanu gab. 50,42 61.00

Komercuzskaites mēraparāta ārpuskārtas verifikācija gab. 24,79 30,00

Zāles pļaušana ar trimeri stunda 27,28 33,01

Zāles pļaušana ar stumjamo trimeri (bez personāla) stunda 10,74 13,00

Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30 ZS)*** stunda 43,80 53,00

Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (līdz 30-80 ZS)*** stunda 57,02 68,99

Darbs ar traktoru vai ekskavatoru (virs 80 ZS)*** stunda 79,34 96,00

Personāla pacēlājs IVECO Daily stunda 31,40 37,99

Augstspiediena skalojamā iekārta ROM 500 stunda 33,88 40,99

Celmu frēzēšana stunda 38,01 45,99

Transports ar kravas mikroautobusu vai kravas kasti km 1,32 1,60

Speciālistu transports (vieglais kravas) km 1,32 1,60

Lielgabarīta atkritumu izvešana (8m³) + reize 144,62 174,99

sadzīves atkritumi tonna 87,58 105,97

lielgabarīta atkritumi (virs 0,5m x 0,5m x 0.5m) tonna 138,34 167,39

īpašumu sakopšanas atkritumi (kas neatbilst citām cenrāža pozīcijām) tonna 138,34 167,39

nešķiroti ražošanas un būvniecības atkritumi tonna 138,34 167,39

šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi tonna 55,00 66,55

šķiroti bioloģiski noārdāmie atkritumi (izņemot koksni) tonna 45,00 54,45

SPRK regulētie pakalpojumi

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Pašvaldības noteiktie tarifi

*) Jauni pakalpojumi līgumi par sadzīves atkritumu izvešanu konteineriem tilpumā – 140 litri, 550 litri, 770 litri un 1100 litri netiek 

piedāvāti, bet esošajiem klientiem, kuriem vēsturiski no citiem pakalpojumu sniedzējiem šādi konteineri ir uzstādīti, tiek nodrošināta to 

izvešana, atbilstoši pakalpojumu cenrādim

SIA “Jelgavas novada KU”

maksas pakalpojumu cenrādis no 2023. gada 1. janvāra

Atkritumu izvešana

Maksas pakalpojumi

Speciālistu/strādnieku pakalpojumi

Tehnikas pakalpojumi

Darbības ar ūdens skaitītājiem



azbestu saturošie būvgruži tonna 300,00 363,00

Marķēti sadzīves atkritumu maisi gab. 2,59 3,13

Kanalizācijas izsūknēšana un izvešana

        izsūknēšana un noliešana NAI muca 27,96 33,83

        transports m³ 1,00 1,21

Kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana attīrīšanai NAI m³ 5,16 6,24

Administratīvie un pārvaldes izdevumi dzīvoklis/gadā 72,00 87,12

Māju un infrastruktūras apsekošana m²/mēnesī 0,20 0,24

Avārijas dienesta uzturēšana m²/mēnesī 0,25 0,30

Dzīvokļu apsekošana reize 33,06 40,00

Maksa par tiešajiem norēķiniem mēnesis 2,48 3,00

Maksa par JNKU rēķina piegādi papīra formā uz norādīto adresi rēķins 1,49 1,80

Kapavietas kopšana (1 m² kopjamās kapavietas) sezona 16,53 20,00

*) Zāles garums - līdz 30 cm

**) Sniegs līdz 20 cm. Virs 20 cm maksa tiek aprēķināta par darbu stundās 

***) Darbs nakts stundās + 20%, darbs svētku dienās + 40%

Citi pakalpojumi

Kapu saimniecības pakalpojumi


