PAKALPOJUMU CENRĀDIS 2016
Sienas
Vecās apdares noņemšana, tapetes, krāsa utt...
Flīšu ieklāšana sienām
Daļējs apmetums
Apmetums
Blīvēšanas darbi
Gruntēšana
Špaktelēšana tapetēm
Slīpēšana
Armēšana
Krāsošana 2 kārtās
Tapešu līmēšana
Stiklšķiedras tapešu līmēšana
PVC plēves līmešana
Dabīgo šķiedru tapetes līmešana
Ģipškartona uzstādīšana bez profiliem
Metāla karkasa uzstādīšana gipškartonam
Arkas izveide
Gaismas kārbas izveide no ģipškartona
Dekorativā kārba no gipškartona
Gipškartona starpsienu izveide
Ķieģeļu mūrēšana
«Saidinga» apdares dēļu montāža

no
no

no
no

no

0,70 €/m2
15.00 €/m2
4,65 €/m2
6,50 €/m2
2,25 €/t.m.
0,72 €/m2
5,70 €/m2
0,60 €/m2
1,80 €/m2
3,65 €/m2
2.90 €/m2
6,80 €/m2
6,80 €/m2
3,90 €/m2
2,60 €/m2
4,45 €/m2
75,80 €/m2
16,50 €/t.m.
16,50 €/m2
8,70 €/m2
12,10 €/m2
4.50 €/m2

Griesti
Vecās apdares noņemšana, tapetes, krāsa utt...
Daļējs apmetums
Apmetums
Blīvēšanas darbi
Armešana
Špaktelešanas darbi
Slipešana

0,70 €/m2
4,65 €/m2
6,50 €/m2
1,15 €/t.m.
1,80 €/m2
4,15 €/m2
0,75 €/m2

Ģruntešana
Krāsošana 2 kārtās
Tapešu līmēšana
Stiklšķiedras tapešu līmēšana
Piekaramie griesti (Armstrong)
Gipškartona daudzlīmeņu griestu ierīkošana ar metala karkasu
Griestu līstes montāža
Dekoratīvās flīzes montāža
Ģipša dekoratīvie elementi

no

0,90 €/m2
4,90 €/m2
3,50 €/m2
7,50 €/m2
7,90 €/m2
15,80 €/m2
2,10 €/t.m.
6,50 €/m2
3,50 €/m2

no
no

1,90 €/m2
3.80 €/m2
2.50 €/m2

Grīda
Veco seguma noņemšana, linolejs, krāsa, utt...
Betona grīdas līdz 5cm, un armēšana(siltām grīdām)
Pašizlīdzinošo grīdu ierikošana, sagatavošana, gruntešana,
ieliešana.
Hidroizolācijas darbi
Hidroizolācijas darbi ar stiklšķiedra-hidroizolu
Siltās grīdas ierikošana
Ūdensizturīgs finieris (montažas darbi)
Trīsslāņu tarketa parketa ieklāšana
Lamināta ieklāšana
Parketa grīdas ieklāšana
Grīdas špaktelēšana
Parketa lakošana, 3 kārtas
Linoleja un mīksto grīdas segumu ieklāšana
Sliekšņa uzstādīšana
Grīdlīstes montāža
Flīžu ieklāšana grīdai

no

no

3.50 €/m2
6.45 €/m2
7,10 €/m2
3.95 €/m2
7.20 €/m2
4.50 €/m2
25.10 €/m2
3,80 €/m2
6,15 €/m2
3,90 €/m2
3,60 €/t.m.
2,25 €/t.m.
14.50 €/t.m.

Elektroinstalācijas darbi
Vadu kanālu izveide ar kabeļu ieguldīšanu, un kanālu aipildīšānu
Slēdža/rozetes nomaiņa
Jauna elektrības punkta ierīkošana
Vecās elektrības punkta nomaiņā
Gaismas elementu montāža (piekaramajos griestos)
Interneta, TV, telefona u.c. vada instalācija
Lustras/gaismekļa nomaiņa un pieslēgšana esošai
eloktrointalācijai
Gaismas ķermeņu uzstādīšana (Siena)
Sadales skapja uzstādīšana un savienošana

Santehniskie darbi

3,85 €/t.m.
10,00 €/gab
7,00 €/vieta
3.50 €/vieta
7,50 €/vieta
1,10 €/t.m.
15,00 €/vieta
4,00 €/vieta
120,00 €/vieta

Duškabīnes demontāža
Vannas demontāža
Vannas uzstādīšana
Duškabīnes ar paliktni un montāža
WC poda ar skalojamo kasti montāža
WC poda/roku mazgātnes demontāža
Roku mazgātnes montāža (izlietne, kāja, sifons)
Jaucējkrāna montāža
Jaucējkrāna demontāža
Kapara cauruļu lodēšana, PP-R cauruļu kausēšana, Daudzslāņu
cauruļu presēšana
Apkures radiātoru nomaiņa montāža/demontāža
Iebūvējamā WC poda montāža
Masāžas duškabīnes ar paliktni montāža
Masāžas vannas uzstādīšana

15,00 €/gab
22,00 €/gab
65,00 €/gab
80,00 €/gab
38,00 €/gab
12,00 €/gab
38,00 €/gab
12,00 €/gab
7,00 €/gab
3,80 €/t.m.
60,00 €/gab
65,00 €/m2
145,00 €/m2
145,00 €/m2

Logi un Durvis
Iekšdurvju montāža
Iekšdurvju demontāža
Ārdurvju montāža
Ārdurvju demontāža
Durvju un logu renovācija
PVC logu uzstādīšana

no

no
no

35,00 €/gab
10,00 €/gab
60,00 €/gab
20,00 €/gab
68,00 €/gab
25,00 €/gab

Sadzīves tehnika uzstādīšana un
pieslēgšana
Veļas mašīnas uzstādīšana

55,00 €/gab

Boilera uzstādīšana

90,00 €/gab

CELTNIECĪBAS DARBI

Pamati
Sagatavošanas darbi, zemes darbi, pamatu nospraušana.
Zemes rakšana ar traktortehniku, zemes darbi.
Pamatu apakšējo balsta plāksni sagatavošana.
Veidņu izgatavošana, armatūra, betona ieliešana
Veidņu noņemšana, hidroizolācija no apakšējo balsta plāksni
Veidņu montāža darbi no PERI-DOKA
Veidņu izgatavošana no dēļiem, finieris
Armatūra, betona ieliešana

2,20 €/obj
27,00 €/st
3,50 €/t.m.
10,00 €/ t.m.
3,20 €/ t.m.
6,50 €/m2
9,00 €/m2
18,00 €/m³

Veidņu noņēmšana, hidroizolācija (lentveida pamatu perimetrs)
Pamatu siltināšana
Izlīdzinoša monolītā betona josla izgatavošana
Zemes darbi
Pamatu bloku uzstādīšana
Pamatu izveide no FIBO,KIWI blokiem 5Mpa
Pārseguma paneļu uzstādīšana
Betona elementu griešana
Tehnisko caurumu izgatavošana
Betona grīdas izgatavošana
Monolīta pārseguma izveide
Balsta kurpju izgatavošana stabiem
Betona pakapienu izgatavošana
Objektu apsardze un videonovērošana

no
no

no

no
no

3,50 €/m2
4,50 €/m2
9,50 €/m2
45,00 €/m³
10,00 €/gab
35,00 €/m³
18,00 €/gab
15,00 €/gab
7,00 €/vieta
12,00 €/m2
18,00 €/m2
35,00 €/gab
12,00 €/gab
4,10 €/diena

Sienas
Ķieģeļu mūrēšana
Ventilācijas-dūmvadu izgatavošana
Gāzbetona bloku mūrēšana,AEROC,ROCLITE
Keramzīta Bloku mūrēšana, FIBO
Kokā karkasa sienas
SANDVICH paneļi ar metala karkasa izveide
Monolītās betona sienas
Monolītās betona sienas slīpēšana
Ailu pārsedzes izgatavošana
Ailu pārsedzes montāža
Betona kāpnes izgatavošana
Izlīdzinoša monolītā betona josla izgatavošana ar siltinašanu
Nesošās kolonnas izgatavošana
Nesošās kolonnas montāža
Tehnisko kanālu urbšana betonā
Tērauda švelleru uzstādīšana
Metināšanas darbi

no
no
no

35,00 €/m2
55,00 €/t.m.
22,00 €/m³
25,00 €/m³
6,50 €/m2
21,00 €/m2
45,00 €/m³
6,50 €/m2
15,40 €/t.m.
6,50 €/gab
240,00 €/m³
10,20 €/t.m.
22,40 €/t.m.
55,00 €/gab
15,00 €/vieta
320,00 €/t
13,50 €/st

Grīdas
Melnās grīdas sagatavošanas darbi
Betona grīdas izveide ar armatūras sieti
Sauso betonu grīdu izveide ESTRICH
Hidroizolācijas darbi
Siltas grīdas ierikošana (Ūdens apsildamie)
Siltas grīdas ierikošana(Elektriskie) min 5m2
Grīdas sījas ierikošana

no
no

5,50 €/m2
11,80 €/m2
6,50 €/m2
5,45 €/m2
12,50 €/m2
5,60 €/m2
6,10 €/m2

Koka parsegumu montāža
Melnās grīdas
Grīdas siltinašana ar mineralvati
Finiera montāža uz grīdas

no

6,50 €/m2
4,50 €/m2
3,55 €/m2
3,70 €/m2

Jumtas darbi
Murlata montāža
Jumtas koka konstrukcija
Pretkondensatu plēve montāža
Latojums
OSB plaksnes montāža
Bitumeņa daksteņu montāža
Metala dakstiņu montāža
Keramikas daksteņu montāža
Valcprofilu montāža
Koka dakstiņu montāža
Bezasbesta šiferu montāža
Jumtas sēguma ONDULINE montāža
Jumtas logu montāža "VELUX"
Sniega barjera montāža
Ūdens noteksistēmas montāžas darbi
Dūmvadu apdare
Ventilācijas kanālu uzstādīšana
Zibeņnovedeja montāža
Jumtas vejmalas montāža
Jumtas pilienu montāža
Jumtas kore montāža
Dūmvadu mūrēšana ar šuvju blivešanu
Esošā jumta seguma demontāža

no
no
no
no
no
no
no

no
no
no

no

4,20 €/t.m.
450 €/m³
1,60 €/m2
3.50 €/m2
3,90 €/m2
5,60 €/m2
4,50 €/m2
7,80 €/m2
7,10 €/m2
9,20 €/m2
5,60 €/m2
4,50 €/m2
55,00 €/gab
4,90 €/t.m.
3,20 €/t.m.
35,00 €/gab
15,00 €/gab
3,50 €/t.m.
2,10 €/t.m.
1,80 €/t.m.
3,40 €/t.m.
75,00 €/m2
1,50 €/m2

Fasade
Putupolistirola montāža
Akmens vates montāža
Armēšana + dekors
Stūru montāža un starta profilu
Gruntēšana ar kvarca gruntu
Logu ailes apdare
Dekoratīvos elementus montāža
Dekoratīvo ķieģelu apdare
Dekorativo ķieģeļu mūrēšana
Fasādes krāsošana

4,50 €/m2
6,40 €/m2
4,75 €/m2
2,20 €/t.m.
1,10 €/m2
3,80 €/t.m.
2,95 €/t.m.
25,00 €/m2
35,00 €/m2
4,30 €/m2

Ventilējamās fasādes ar vagondēļu apdari
Sendviča paneļi (montāžas darbi)
SAIDING paneļu montāžas darbi
Vagondēļa montāžas darbi BLOCKHOUSE
Vecas dekoratīvās apdares renovācija
Vējas kārbas karkasa izveide
Vējas kārbas apdare ar vagondēļiem + 2 kratas krāsošana
Vējas kārbas apdare ar PVC SAIDING paneļiem
Cokola apdare ar dolomita paneļiem
Cokola apdare ar minerītu paneļiem

35,00 €/m2
4,70 €/m2
5,90 €/m2
7,40 €/m2
6,20 €/m2
7,80 €/t.m.
9,60 €/m2
5,90 €/m2
16,00 €/m2
7,50 €/m2

no

no

no

Apzaļumošana un labiekārtošana
Trotuāra plāksnes ieklāšana
Bruģa ieklāšana
Trotuārā barjera uzstādīšana
Pakapienu izgatavošana no bruģa
Dekoratīva basseina izgatavošana
Zemes līdzināšana - traktortehnika pakalpojumi
Melnzemes blīvēšana
Zāles stādīšana
Ģeotekstila ieklāšana
Kokā stādīšana

no
no
no
no
no

7,20 €/m2
7,45 €/m2
3,60 €/t.m.
15,00 €/gab
55,00 €/m2
17,00 €/m2
2,45 €/m2
0,65 €/m2
1,55 €/m2
14,50 €/gab

Žogs
Gatava žogu uzstādīšana
Kokā žoga izgatavošana no dēļiem
Žoga stabu betonēšana
Vārtus uzstādīšana
Žoga sieta montāža
Pamatu izveide žogam

no

19,80 €/t.m.
22,00 €/m2
25,00 €/gab
80,00 €/gab
3,00 €/t.m.
16,00 €/t.m.

Komunikācijas
Drenāžas sistēmas ieklāšana
Kanalizācijas septika uzstādīšana
Revīzijas lūka uzstādīšana
Elektriskā kabeļa ieklāšāna ne vairāk kā 90cm dziļumā

no
no
no
no

9,30 €/t.m.
160,00 €/gab
45,00 €/gab
12,00 €/t.m.

