
SERVISA DARBU CENRĀDIS 

Nosaukums / apraksts  CENA EUR  

Diagnostika   

Kompleksā datora diagnostika, ja remonts tiek veikts pie mums  BEZ MAKSAS  

Kompleksā datora diagnostika, ja remontu nevēlaties, vai to nav iespējams veikt  € 5.00  

Padziļināta datoru komponenšu diagnostika  € 20.00 / 1 stunda  

Programmatūra   

Windows, draiveru u.c. programmu kompleksa instalēšana ar klienta licenci  € 30.00  

Windows, draiveru u.c. programmu kompleksa instalēšana ar klienta licenci pērkot 
datoru pie mums  

€ 20.00 

Citu programmu uzstādīšana (ar klienta licenci)  € 2.50 – 15.00/gab  

Datu kopēšana un saglabāšana citā datu nesējā līdz 1GB  € 5.00  

Datu kopēšana un saglabašana citā datu nesējā virs 1GB  € 15.00 - € 25.00 

Draiveru instalācija  € 10.00 - € 15.00 

Komponenšu uzstādīšana   

Operatīvās atmiņas (RAM) uzstādīšana (par katru moduli)  € 2.50 

Grafiskās kartes uzstādīšana un draiveru instalācija  € 12.00  

Cietā diska uzstādīšana (bez datu pārlikšanas) € 5.00  

Barošanas bloka uzstādīšana stacionārajam datoram  € 5.00 - € 15.00 

Pamatplates uzstādīšana stacionārajam datoram (bez pārinstlācijas)  € 15.00  

Pamatplates uzstādīšana portatīvajam datoram (tikai darbs) € 30.00  

Ekrāna maiņa portatīvajam datoram (+ atbilstošā ekrāna cena) Vidējā cena par 
ekrānu + nomaiņu sastāda 95 Eiro. 

€ 15.00 - € 30.00 

Klaviatūras nomaiņa portatīvajam datoram (+ atbilstošanas klaviatūras cena) Vidējā 
cena klaviatūrai ar nomaiņu: 55 EUR. 

€ 5.00 – 40.00  

Lodēšanas darbi   

Portatīvā datora barošanas ligzdas maiņa (iekļaujot datoru pilnīgu izjaukšanu un 
salikšanu + tehnisko apkopi).  

€ 45.00 - € 65.00 

Citi lodēšanas darbi  € 20.00 / h  

Apkope un profilakse   

Skenēšana un attīrīšana no vīrusiem, ātrdarbības uzlabošana  € 20.00  

Kompleksā stacionārā datora apkope (tīrīšana no putekļiem ar ozonu, termopastas 
maiņa, ventilatoru eļļošana, apstrāde ar antistatisku līdzekli, datora ātrdarbības 
uzlabošana, vīrusu tīrīšana, jauna antivīrusa uzstādīšana (ja nepieciešams), reģistra 
tīrīšana.   

€ 35.00  

Kompleksā portatīvā datora apkope (tīrīšana no putekļiem ar ozonu, termopastas 
maiņa, ventilatoru eļļošana, apstrāde ar antistatisku līdzekli, datora ātrdarbības 
uzlabošana, vīrusu tīrīšana, jauna antivīrusa atjaunošana, reģistra tīrīšana.  

€ 35.00  

Putekļu tīrīšana stacionārajam datoram ar ozonu (tikai putekļu tīrīšana) € 10.00  

Putekļu tīrīšana stacionārajam datoram ar ozonu + termopastas maiņa  € 25.00  

Putekļu tīrīšana portatīvajam datoram ar ozonu, ventilatoru eļļošana, apstrāde ar 
antistatisku līdzekli, termopastas maiņa (bez vīrusu tīrīšanas) 

€ 25.00  

Izbraukuma cenrādis   

Darbs izbraukumā pie klienta līdz vienai stundai  € 30.00  

Darbs izbraukumā pie klienta, katra nākamā stunda  € 20.00  

Transporta izdevumi par katru kilometru, rēķināmi vienā virzienā no Rīgas 14A, 
Carnikavā 

€ 0.60 / 1 km  
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