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Remonta darbu cenu lapa SIA “Latvijas Namsaimnieks” 

pārvaldīšanā esošajos objektos (no 01.07.2019) 

 

 Avārijas izsaukums mērv. 
Cena EUR 
ar PVN* 

1. Avārijas izsaukums - cenā iekļauta 1h darba gab. 35.00 

 Pakalpojumi (bez materiālu vērtības)  
darbi tiek izpildīti 5 dienu laikā, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku 

mērv. 
Cena EUR 
ar PVN* 

2. Santehniskie darbi 

2.1.  Lodveida ventiļa nomaiņa (esošā demontāža un jauna montāža) (līdz Ø25mm) gab. 18.00 

2.2. Ūdens filtra nomaiņa (līdz Ø15mm) gab. 20.00 

2.3. Ūdens maisītāja nomaiņa (esošā demontāža un jauna uzstādīšana) gab. 35.00 

2.4. Kanalizācijas tīrīšana (līdz stāvvadam) h 35.00 

2.5. Klozetpoda ar skalojamo kasti nomaiņa (esošā demontāža un jauna  montāža) kompl. 70.00 

2.6. Izlietnes nomaiņa (esošās demontāža un jaunas uzstādīšana ar sifonu) kompl. 60.00 

2.7. Sifona nomaiņa (esošā demontāža un jauna montāža) gab. 25.00 

2.8. Ūdens boilera uzstādīšana un pieslēgšana kompl. 80.00 

2.9. Veļas/trauku mazgājamās mašīnas pieslēgšana (pie esošā ūdensvada) kompl. no 35.00 

2.10. Ūdensvada atslēgšana un pieslēgšana gab. 28.00 

2.11. Radiatora maiņa (rakstiski jāiesniedz un jāsaskaņo projekts/skice) gab. 85.00 

2.12. Dvieļu žāvētāja maiņa (rakstiski jāiesniedz un jāsaskaņo projekts/skice) gab. 65.00 

2.13. Termostatiska ventiļa un regulatora nomaiņa gab. 35.00 

3. Elektromontāžas darbi 

3.1. Elektroinstalācijas pārbaude dzīvoklī un bojājumu diagnostika h 30.25 

3.2. Elektrorozetes, slēdža maiņa gab. 12.00 

3.3. Gaismas ķermeņa uzstādīšana gab. 12.00 

3.4. Vadu savienojumu remonts gab. 12.00 

3.5. Automāt slēdža nomaiņa gab. 12.00 

3.6. Spuldzīšu nomaiņa gaismekļiem gab. 2.50 

4. Namdara darbi 

4.1. Slēdzenes/roktura maiņa gab. 10.00 

4.2. Stāvvadu šahtas atsegšana gab. 55.00 

4.3. Durvju regulēšana gab. no 15.00 

4.4. Atslēgas, čipu dublikāta sagatavošana gab. no 5.00 

 
Citi pakalpojumi pēc stundas likmes (bez materiālu vērtības)  

darbi tiek izpildīti 5 dienu laikā iepriekš saskaņojot ierašanos laiku. 
mērv. 

Cena EUR 
ar PVN* 

5. Remontdarbi (elektriķis, santehniķis, namdaris)  h 30.25 

• Visas cenas norādītas bez materiālu izmaksām. 

• Visas gabala un komplekta cenas norādītas orientējoši un var mainīties atkarībā no konstruktīvām 
īpatnībām. Cenu izmaiņu gadījumā tās tiks saskaņotas mutiski pirms darbu uzsākšanas. 

• Veikto darbu izmaksas tiks iekļautas ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā. 

• Remonta darbu pakalpojumi tiek piedāvāti sadarbībā ar SIA “Ēku pārvaldīšanas serviss” un SIA 
“City Service Engineering”. 

• Minimālā maksa par izsaukumu ir stundas likme (EUR 30.25 ar PVN). 
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