
SIA „OMULIS LV”

Uguns, Ūdens un gaisa servisa centrs

Svētes pag., 

Jelgavas Novads

Mob.: 29465016

E_pasts: info@omulis.lv

N.P.K.

Cena 

EUR Ar 

PVN

Cena 

EUR Bez 

PVN

1 1,21 1,00

2 6,05 5,00

3 0,42 0,35

4 24,20 20,00

5 72,60 60,00

6 72,60 60,00

7 36,30 30,00

8 36,30 30,00

9 36,30 30,00

10 72,60 60,00

11 121,00 100,00

12 60,50 50,00

Par apkopi un jebkuru veikto darbu sastādam AKTU, kura kopija paliek Jums, kā 

apliecinājums par veiktu apkopi, vai detaļas nomaiņu kas uzrādāms attiecīgo institūciju 

inspekcijas un apdrošināšanas gadījumā.

Darba apraksts

Maksas Zvans izsaukumam jebkurā diennakts laikā vai konsultācijām 

Izsaukums 5,00 EUR ar PVN plus par katru minūti sarunas 1,00 eur

Taransporta izmaksas pilsētas robežās (Rīga, vai Jelgava)

Taransporta izmaksas ārpus pilsētas (Rīga, vai Jelgava)

VISPĀRĪGI

Sīki Remontdarbi

Izbraukuma konsultācija līdz viena stundai

Skursteņslauķa akts

Darbs par stundu

Vienkāršota apkope sevī  ietver:  

Diagnostiku

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.
Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Karstā ūdens siltummaiņa nomaiņu ar izskalotu, vai esošā siltummaiņa 

skalošanu

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Gāzes NEkondensācijas katlu apkopes līdz 35 kW jaudai.

Dūmvada tīrīšana

Gāzes iekšējo tīklu revīzija (tīklī kas ir saimnieka pārraudzībā)

Gāzes NEkondensācijas katlu apkopes 36 līdz 250 kW jaudai.
Vienkāršota apkope sevī  ietver:  

Diagnostiku

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.
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13 108,90 90,00

14 145,20 120,00

15 36,30 30,00

16 121,00 100,00

17 169,40 140,00

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Karstā ūdens siltummaiņa nomaiņu ar izskalotu, vai esošā siltummaiņa 

skalošanu

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Gāzes kondensācijas katlu apkopes 36 līdz 250 kW jaudai.

Gāzes kondensācijas katlu apkopes līdz 35 kW jaudai.

Vienkāršota apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi. 

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams 

regulēšanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi. 
Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams 

regulēšanu

Karstā ūdens siltummaiņa nomaiņu ar izskalotu, vai esošā siltummaiņa 

skalošanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)
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18 60,50 50,00

19 242,00 200,00

20 302,50 250,00

21 24,20 20,00

22 60,50 50,00

23 96,80 80,00

24 36,30 30,00

Pilna apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Karstā ūdens siltummaiņa nomaiņu ar izskalotu, vai esošā siltummaiņa skalošanu

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Vienkāršota apkope sevī  ietver:                                                    Diagnostiku
Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Elektrisko katlu apkopes līdz 24 kW jaudai.

Vienkāršota apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi. 

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams 

regulēšanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi. 
Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams 

regulēšanu

Karstā ūdens siltummaiņa nomaiņu ar izskalotu, vai esošā siltummaiņa 

skalošanu

Gāzes vada hermētiskuma pārbaudi.

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Dīzeļdegvielas katlu apkopes līdz 50 kW jaudai.

Vienkāršota apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku
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25 121,00 100,00

25 169,40 140,00

27 66,55 55,00

28 108,90 90,00

29 242,00 200,00

30 302,50 250,00

31 66,55 55,00

32 36,30 30,00

Dīzeļdegvielas katlu apkopes 51 līdz 250 kW jaudai.

Vienkāršota apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams regulēšanu                                                                                                                                       

Dīzi un filtra elementu un to nomaiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams regulēšanu

Plūsmas filtru tīrīšanu arī sūkņa un dagvielas sakitītāja

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Cietā kurināmā katlu apkopes līdz 50 kW jaudai.

Vienkāršota apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degvielas skaitītāja noņemšana, verifikācija un uzstādīšana VZO4 (PLUS VISAS 

KILOMETRAŽAS TRANSPORTA IZMAKSAS)

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams regulēšanu                                                                                                                                       

Dīzi un filtra elementu un to nomaiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Dūmgāzu sastāva pārbaudi ar dūmgāzu analizatoru, ja nepieciešams regulēšanu

Plūsmas filtru tīrīšanu arī sūkņa un dagvielas sakitītāja

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Degvielas skaitītāja noņemšana, verifikācija un uzstādīšana VZO4 (PLUS VISAS 

KILOMETRAŽAS TRANSPORTA IZMAKSAS)
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33 72,60 60,00

34 133,10 110,00

35 24,20 20,00

36 60,50 50,00

37 108,90 90,00

38 42,35 35,00

39 72,60 60,00

40 108,90 90,00

41 48,40 40,00

42 72,60 60,00

43 96,80 80,00

44 121,00 100,00

45 145,20 120,00

46 181,50 150,00

47 108,90 90,00

Elektriska boilera nomaiņa pret esošu līdz 80 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Elektriska boilera nomaiņa pret esošu līdz 200 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Apkures boilera nomaiņa pret esošu līdz 100 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.
Apkures boilera nomaiņa pret esošu  101 līdz 200 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Apkures boilera nomaiņa pret esošu 201 līdz 500 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Apkures boilera nomaiņa pret esošu 501 līdz 1000 litru tilpumam, un veca boilera 

utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Kombinēta (apkure elektrība) boilera nomaiņa pret esošu līdz 100 litru tilpumam, 

un veca boilera utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Boilers ar tilpumu 250-1000 litri tīrīšana, anoda un blīvslēga maiņa (plus anods 

60,00 EUR)

Optimāla apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Pilna apkope  sevī  ietver:

Diagnostiku

Degkameras un dūmgāzu trakta tīrīšanu katlam

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Siltumsūkņu apkopes līdz 15 kW jaudai.

Vienkāršota apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Optimāla apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Plūsmas filtru tīrīšanu

Pilna apkope sevī  ietver:

Diagnostiku

Kompensācijas tilpnes spiediena atjaunošanu

Nehermētisko vietu diagnostiku un ja nepieciešams blīvslēgu maiņu

Plūsmas filtru tīrīšanu 

Nepieciešamo detaļu nomaiņu (detaļas nav iekļautas pakalpojuma cenā)

Boileru (Elektro, apkures vai kombinētu) tīrīšana. Boileram jābūt izslēgtam un jābūt tukšošanas krānam paredzētajā 

vietā, pretējā gadījuma darbi netiek veikti, vai jāvienojas par papildu izmaksu segšanu.

Boilers ar tilpumu līdz 100 litriem tīrīšana, anoda un blīvslēga maiņa  tīrīšana un 

blīvslēga maiņa (plus anods 15,00 EUR)

Boilers ar tilpumu 100-250 litri tīrīšana, anoda un blīvslēga maiņa (plus anods 20,00 

EUR)
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48 133,10 110,00

49 157,30 130,00

50 193,60 160,00

51 Vienoš Vienoš.

52 24,20 20,00

53 24,20 20,00

54 96,80 80,00

56 8,47 7,00

57 72,60 60,00

58 8,47 7,00

59 18,15 15,00

60 8,47 7,00

61 24,20 20,00

62 133,10 110,00
Neatkarīga zemejuma izveide inženierkomunikācijām (cena bez materialiem 

materiāli)

Ūdensapgādes sūkņu ar ražību līdz 100 ltr./min un filru apkopes.

Centrabēdzes ūdenssūkņa un hidrofora diagnostika un apkope (bez izjaukšanas un 

gultņu maiņas)

Dziļurbuma ūdenssūkņa un hidrofora diagnostika un apkope neizņemot sūkni no 

urbuma.

Dziļurbuma ūdenssūkņa un hidrofora diagnostika un apkope izņemot sūkni no 

urbuma, pārbaudot un ieliekot to atpakaļ

Ūdensapgādes mehānisko netīrumu filtru elementu nomaiņa EUR/gab plus filtra 

elementa cena ja nav jūsu dota filtra elementa.

Ūdensapgādes ķīmisko filtru (Mīkstinātaju) apkope un diagnostika cena nav 

iekļautas nepieciešamas izejvielas ja tādas nepieciešamas.

Ūdens analīžu nogādāšana uz laboratoriju un rezultātu atvešana (plus analīzes 

veikšana laboratorijā) 

Mājas elektrotīklu un ierīču diagnostika un remonts

Izsaukums un problēmas diagnostika

Drošinātāju nomaiņa

Bojātas elektroierīces (elektrodzinēju, kustību detektoru, apgaismojuma armatūras, 

vārtu automātikas, apkures vadības bloku u.t.m.l.) diagnostika un nomaiņa bez 

pašas ierīces vērtības

Tērauda apkures katlu siltummaiņu remonta iespējamība novērtējama pēc 

diagnostikas objektā pakalpojuma cena EUR 30 bez PVN , ja nav acīmredzamu 

nelabojamu bojājumu katls tiek remontēts uz vietas iepriekš saskaņojot izmaksas 

vai arī ja remonts uz vietas nav iespējams, katls tiek demontēts un vests un 

darbnīcu sīkākai bojājuma izpētei un izmaksu tāmes sastādīšanai un saskaņošanai 

ar saimnieku, ja pēc fakta izrādās ka katls nav labojams tādā veidā lai var garantēt 

vismaz pāris gadu darbību, katlu saimnieks var saņemt atpakaļ sedzot 

transportēšanas izmaksas, vai arī atstājot bojātu katlu mums un neko papildus 

nemaksājot.

Kombinēta (apkure elektrība) boilera nomaiņa pret esošu  101 līdz 200 litru 

tilpumam, un veca boilera utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Kombinēta (apkure elektrība) boilera nomaiņa pret esošu 201 līdz 500 litru 

tilpumam, un veca boilera utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Kombinēta (apkure elektrība) boilera nomaiņa pret esošu 501 līdz 1000 litru 

tilpumam, un veca boilera utilizācija. Nepārbūvējot cauruļu pievadus.

Tērauda apkures katlu siltummaiņu remonts (metināšana).
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63 108,90 90,00

64 145,20 120,00

65 30,25 25,00

66 60,50 50,00

67 121,00 100,00

68 181,50 150,00

69 18,15 15,00

70 30,25 25,00

71 42,35 35,00

72 36,30 30,00

73 48,40 40,00

74 30,25 25,00

75 18,15 15,00

Rediģēts 2017.gada 24 aprīlī

Siltummezgla apkope līdz 100 kW aopkures un karsta ūdens apgades siltummainis 

apsaistes elementi un filtri

Siltummaiņa ķimiska skalošana līdz 35 kW bez noņemšanas un uzstādīšanas

Siltummaiņa ķimiska skalošana 36 līdz 100 kW bez noņemšanas un uzstādīšanas

Siltummaiņa ķimiska skalošana 101 līdz 300 kW bez noņemšanas un uzstādīšanas

Plūsmas filtra tīrīšana DN15 vai DN20

Ūdens sakitītāju nomaiņa

Siltummezgla apkope 101 līdz 300 kW aopkures un karsta ūdens apgades 

siltummainis apsaistes elementi un filtri

DN15 Qn=1,50 m3/h Skaitītaja nomaiņa ieskaitot jaunu karsta vai auksta ūdens 

skaitītaju ar 4 gadu garantiju , nepieciešamos palīgmaterialus. Plūsmas filtra 

tīrīšana, plombēšana.
DN20 Qn=2,50 m3/h Skaitītaja nomaiņa ieskaitot jaunu karsta vai auksta ūdens 

skaitītaju ar 4 gadu garantiju , nepieciešamos palīgmaterialus. Plūsmas filtra 

tīrīšana, plombēšana.

Pretvarsta vai plūsmas filtra DN15 vai DN 20 nomaiņa ieskaitot materiālus

Siltummaiņa ķimiska skalošana 301 līdz 500 kW bez noņemšanas un uzstādīšanas

Siltummaiņa noņemšana vai uzstādīšana plus transporta izmaksas līdz 30 kW Ja 

pieslēgts pareizi ar izjaucamiem savienojumiem

Siltummaiņa noņemšana vai uzstādīšana plus transporta izmaksas 31 līdz 100 kW Ja 

pieslēgts pareizi ar izjaucamiem savienojumiem

Siltummaiņa noņemšana vai uzstādīšana plus transporta izmaksas 101 līdz 300 kW 

Ja pieslēgts pareizi ar izjaucamiem savienojumiem

Siltummezgla apkope
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