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Ministru kabineta noteikumi Nr. 131

Rīgā 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 20 11. §)

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo
profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu

cenrādis

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
finanšu vadību 5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto
maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Profesionālās izglītības iestādes sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par cenrāža I nodaļas 1.1. apakšpunktā, II nodaļas 1.1. apakšpunktā, III nodaļas 1.1. apakšpunktā, V nodaļas
1.1. un 1.2. apakšpunktā, VI nodaļas 1.1. apakšpunktā, VII nodaļas 1.1. apakšpunktā, VIII nodaļas 1.1. un 1.2.
apakšpunktā, IX nodaļas 1.1. apakšpunktā, X nodaļas 1.1. apakšpunktā, XI nodaļas 1.1. apakšpunktā, XII nodaļas 1.1.
apakšpunktā, XIV nodaļas 1.2. apakšpunktā, XV nodaļas 1.1. apakšpunktā, XVI nodaļas 1.1. apakšpunktā, XVII
nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā, XVIII nodaļas 1.1. apakšpunktā, XIX nodaļas 1.1. apakšpunktā un XX nodaļas
1.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības
palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu).

4. Maksai par cenrāža I nodaļas 1.1. apakšpunktā, II nodaļas 1.1. apakšpunktā, III nodaļas 1.1. apakšpunktā, V
nodaļas 1.1. un 1.2. apakšpunktā, VI nodaļas 1.1. apakšpunktā, VII nodaļas 1.1. apakšpunktā, VIII nodaļas 1.1. un
1.2. apakšpunktā, IX nodaļas 1.1. apakšpunktā, X nodaļas 1.1. apakšpunktā, XI nodaļas 1.1. apakšpunktā, XII nodaļas
1.1. apakšpunktā, XIV nodaļas 1.2. apakšpunktā, XV nodaļas 1.1. apakšpunktā, XVI nodaļas 1.1. apakšpunktā, XVII
nodaļas 1.1., 1.2. un 1.3. apakšpunktā, XVIII nodaļas 1.1. apakšpunktā, XIX nodaļas 1.1. apakšpunktā un XX nodaļas
1.1. apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem noteikta 50 % atlaide šādiem izglītojamiem:

4.1. izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo
statusu apliecinošu dokumentu);

4.2. izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);

4.3. izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un
personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus).

5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumus Nr. 484 "Izglītības un
zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas
Vēstnesis, 2017, 166. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 

Pielikums
Ministru kabineta

2021. gada 25. februāra
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noteikumiem Nr. 131

Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības
iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis

I. Aizkraukles Profesionālās vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,54 0,001 8,54

1.2. veļas mašīnas izmantošana viena
mazgāšanas
reize

0,64 0,13 0,77

1.3. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.4. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.5. izdrukāšana viena lapa 0,14 0,03 0,17
1.6. brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) viena vienība 0,71 0,15 0,86
1.7. laminēšana viena vienība 0,75 0,16 0,91
1.8. arhīva dokumenta izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.9. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa līdz trim

dienām labiekārtotās istabās (ar gultas
veļu)

viena gultas vieta
diennaktī

9,96 1,203 11,16

2.2. dienesta viesnīcas maksa ilgāk par trim
dienām labiekārtotās istabās (ar gultas
veļu)

viena gultas vieta
diennaktī

7,11 0,853 7,96

2.3. dienesta viesnīcas maksa ilgāk par trim
dienām nerenovētās istabās (bez gultas
veļas)

viena gultas vieta
diennaktī

4,27 0,513 4,78

2.4. dienesta viesnīcas maksa ilgāk par trim
dienām labiekārtotās istabās (bez gultas
veļas)

viena gultas vieta
diennaktī

5,69 0,683 6,37

2.5. dienesta viesnīcas maksa par labiekārtotu
istabu (16 m2)

viena istaba
mēnesī

50,00 6,003 56,00

2.6. dienesta viesnīcas maksa par labiekārtotu
istabu (18 m2)

viena istaba
mēnesī

70,00 8,403 78,40

2.7. dienesta viesnīcas maksa par labiekārtotu
divistabu numuru

viena istaba
mēnesī

120,00 14,403 134,40

2.8. dienesta viesnīcas maksa par labiekārtotu
istabu

viena istaba
diennaktī

15,00 1,803 16,80

2.9. dušas izmantošana 30 minūtes 0,58 0,12 0,70
2.10. veļas mašīnas izmantošana viena

mazgāšanas
reize

0,64 0,13 0,77

3. Autoservisa pakalpojumi
3.1. gaismu pārbaude un regulēšana viena automašīna 2,48 0,52 3,00
3.2. riepu demontāža, montāža un

balansēšana
viena riepa 4,13 0,87 5,00

3.3. pacēlāja izmantošana viena stunda 2,48 0,52 3,00
3.4. gāzes izplūdes regulēšana viena automašīna 5,78 1,21 6,99
3.5. savērsuma regulēšana viena automašīna 16,53 3,47 20,00
3.6. automašīnas remonts viena stunda 16,53 3,47 20,00
4. Autotransporta pakalpojumi
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4.1. autobusa Mercedes Benz (16 vietas)
noma

viena stunda 2,97 0,62 3,59
viens km 0,61 0,13 0,74

5. Telpu un aprīkojuma izmantošana
5.1. ēdnīcas zāles izmantošana pasākumiem viena diena 42,57 8,94 51,51
5.2. degustācijas zāles izmantošana viena diena 18,20 3,82 22,02
5.3. mācību kabineta izmantošana (ar

aprīkojumu)
viena stunda 4,27 0,90 5,17

5.4. mācību kabineta izmantošana (bez
aprīkojuma)

viena stunda 2,15 0,45 2,60

5.5. semināra telpas izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 8,54 1,79 10,33

5.6. darbnīcu izmantošana apmācībām (ar
aprīkojumu)

viena stunda 4,27 0,90 5,17

5.7. mācību laboratorijas izmantošana viena stunda 19,83 4,16 23,99
5.8. datorklases izmantošana viena stunda 13,22 2,78 16,00
5.9. sporta zāles izmantošana viena stunda 12,40 2,60 15,00
5.10. sporta zāles izmantošana (citu skolu,

organizāciju izglītojamiem)
viena stunda 6,20 1,30 7,50

5.11. stadiona izmantošana viena stunda 12,40 2,60 15,00
5.12. skolas iekšpagalma stāvlaukuma

izmantošana
viena diennakts 4,33 0,91 5,24

6. Izglītības pakalpojumi
6.1. papildu konsultācijas pirms kvalifikācijas

eksāmena (teorija)
viena akadēmiskā
stunda

9,18 0,002 9,18

6.2. papildu konsultācijas pirms kvalifikācijas
eksāmena (praktiskā)

viena akadēmiskā
stunda

18,36 0,002 18,36

6.3. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Autotransports"

viena akadēmiskā
stunda

6,07 1,27 7,34

6.4. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Kokizstrādājumu
izgatavošana"

viena akadēmiskā
stunda

6,43 1,35 7,78

6.5. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Ēdināšanas pakalpojumi"

viena akadēmiskā
stunda

5,35 1,12 6,47

6.6. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Mašīnzinības"

viena akadēmiskā
stunda

6,07 1,27 7,34

6.7. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi"

viena akadēmiskā
stunda

4,50 0,95 5,45

6.8. praktiskā nodarbība/seminārs izglītības
programmā "Metālapstrāde"

viena akadēmiskā
stunda

13,05 2,74 15,79

6.9. dalības maksa izglītības iestādes
rīkotajos kursos, semināros

viena persona līgumcena 21 %  

6.10. teorētiskais seminārs atbilstoši skolas
īstenotajām programmām

viens seminārs līgumcena 21 %  

6.11. praktiskais seminārs atbilstoši skolas
īstenotajām programmām

viens seminārs līgumcena 21 %  

6.12. semināra organizēšana ārpus skolas
telpām

viens seminārs līgumcena 21 %  

6.13. neformālās izglītības programma atbilstoši
skolas īstenotajām programmām

viena programma līgumcena 21 %  

6.14. pilnveides programma atbilstoši skolas
īstenotajām programmām

viena programma līgumcena 0,002  

6.15. tālākizglītības programma atbilstoši
skolas īstenotajām programmām

viena programma līgumcena 0,002  

6.16. modulāro programmu moduļa apguve viens modulis līgumcena 0,002  

Piezīme. Aizkraukles Profesionālās vidusskolas darbiniekiem piemēro 50 % atlaidi maksai par šīs nodaļas 6. punktā
minētajiem izglītības pakalpojumiem.

II. Daugavpils būvniecības tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. Cena bez PVN Cena ar PVN
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Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez

PVN (euro)
PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
10,00 0,001 10,00

1.1.2. dušas izmantošana 30 minūtes 0,70 0,15 0,85
1.1.3. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas

reize
0,83 0,17 1,00

1.2. lietvedības pakalpojumi
1.2.1. arhīva dokumentu izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.2.2. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

1.2.3. laminēšana viena vienība 0,91 0,19 1,10
1.2.4. brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) viena vienība 0,83 0,17 1,00
1.2.5. izziņu izsniegšana izglītojamiem viena vienība 0,45 0,002 0,45

1.2.6. diploma, atestāta vai kvalifikācijas
apliecības un sekmju izraksta dublikāta
sagatavošana

viena vienība 6,15 1,29 7,44

1.2.7. kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem
1.2.7.1. A4 formāts viena lapa 0,074 0,01 0,08

1.2.7.2. A3 formāts viena lapa 0,144 0,03 0,17

1.2.8. informācijas iegūšana no datora
1.2.8.1. izdrukāšana (melnbalta, A4 formāts) viena lapa 0,074 0,01 0,08

1.2.8.2. izdrukāšana (krāsaina, A4 formāts) viena lapa 0,784 0,16 0,94

1.2.8.3. ieraksts matricā viena matrica 1,214 0,25 1,46

1.2.8.4. skenēšana viena lappuse 0,244 0,05 0,29

1.2.8.5. dokumentētās informācijas kopijas vai
dublikāta izgatavošana, ja informācijas
apjoms ir lielāks par 20 lapām

viens dokuments 0,674 0,14 0,81

1.2.9. dokumentu sagatavošana, ja nepieciešama papildu apstrāde
1.2.9.1. dokuments no arhīva ar dokumenta

kopijas apliecinājumu
viena lappuse 3,564 0,75 4,31

1.2.9.2. dokumentu apstrāde vai dublikāta
izgatavošana no esošajām datubāzēm

viena lappuse 3,844 0,81 4,65

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi Daugavpils būvniecības tehnikuma darbiniekiem
2.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
35,00 0,001 35,00

2.2. dušas izmantošana 30 minūtes 0,70 0,15 0,85
2.3. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas

reize
0,83 0,17 1,00

2.4. dienesta viesnīcas pakalpojumi Daugavpils būvniecības tehnikuma darbiniekiem izglītības programmu
īstenošanas vietā Dagdā

2.4.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta
mēnesī

25,00 0,001 25,00

2.4.2. dušas izmantošana 30 minūtes 0,70 0,15 0,85
2.4.3. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas

reize
0,83 0,17 1,00

3. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
3.1. dienesta viesnīcas maksa (ar gultas veļu) viena gultas vieta

diennaktī
13,39 1,613 15,00

3.2. dienesta viesnīcas maksa (ar gultas veļu)
izglītības programmu īstenošanas vietā
Dagdā

viena gultas vieta
diennaktī

6,25 0,753 7,00

3.3. dušas izmantošana 30 minūtes 0,70 0,15 0,85
3.4. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas

reize
0,83 0,17 1,00
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4. Telpu un aprīkojuma izmantošana
4.1. klases telpu izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 5,79 1,22 7,01
4.2. klases telpu izmantošana (ar aprīkojumu)

izglītības programmu īstenošanas vietā
Dagdā

viena stunda 4,15 0,87 5,02

4.3. datorklases izmantošana viena stunda 13,64 2,86 16,50
4.4. datorklases izmantošana izglītības

programmu īstenošanas vietā Dagdā
viena stunda 10,33 2,17 12,50

4.5. ēdnīcas telpu izmantošana viena stunda 6,20 1,30 7,50
4.6. ēdnīcas telpu izmantošana izglītības

programmu īstenošanas vietā Dagdā
viena stunda 5,37 1,13 6,50

4.7. konferenču zāles izmantošana viena stunda 9,92 2,08 12,00
4.8. konferenču zāles izmantošana izglītības

programmu īstenošanas vietā Dagdā
viena stunda 7,11 1,49 8,60

4.9. sporta zāles izmantošana viena stunda 8,86 1,86 10,72
4.10. sporta zāles izmantošana izglītības

programmu īstenošanas vietā Dagdā
viena stunda 4,96 1,04 6,00

5. Izglītības pakalpojumi
5.1. profesionālās vidējās izglītības

programma "Nekustamā īpašuma
apsaimniekošana un tirdzniecība" (3.
profesionālās kvalifikācijas līmenis) (2
gadi)

3120 akadēmiskās
stundas

1550,00 0,002 1550,00

5.2. profesionālās tālākizglītības programma
"Būvdarbi", kvalifikācija "Apdares darbu
strādnieks" (2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis)

640 akadēmiskās
stundas

1016,00 0,002 1016,00

5.3. profesionālās tālākizglītības programma
"Būvdarbi", kvalifikācija "Sausās būves
montētājs" (2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis)

640 akadēmiskās
stundas

1016,00 0,002 1016,00

5.4. profesionālās tālākizglītības programma
"Būvdarbi", kvalifikācija "Mūrnieks" (2.
profesionālās kvalifikācijas līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

762,00 0,002 762,00

5.5 profesionālās tālākizglītības programma
"Būvniecība", kvalifikācija "Betonētājs" (2.
profesionālās kvalifikācijas līmenis)

640 akadēmiskās
stundas

1016,00 0,002 1016,00

5.6. profesionālās tālākizglītības programma
"Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija",
kvalifikācija "Inženierkomunikāciju
montētājs" (2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis)

640 akadēmiskās
stundas

1016,00 0,002 1016,00

5.7. profesionālās tālākizglītības programma
"Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija
"Konditora palīgs" (2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

714,00 0,002 714,00

5.8. profesionālās tālākizglītības programma
"Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija
"Pavāra palīgs" (2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

714,00 0,002 714,00

5.9. profesionālās tālākizglītības programma
"Metālapstrāde", kvalifikācija
"Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
(MAG)" (2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

1740,00 0,002 1740,00

5.10. profesionālās tālākizglītības programma
"Metālapstrāde", kvalifikācija
"Lokmetinātājs metināšanā ar
mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē
(MIG)" (2. profesionālās kvalifikācijas
līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

1740,00 0,002 1740,00

5.11. profesionālās tālākizglītības programma
"Metālapstrāde", kvalifikācija

480 akadēmiskās
stundas

1740,00 0,002 1740,00
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"Lokmetinātājs metināšanā ar volframa
elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)" (2.
profesionālās kvalifikācijas līmenis)

5.12. profesionālās tālākizglītības programma
"Metālapstrāde", kvalifikācija
"Gāzmetinātājs (OAW)" (2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

1740,00 0,002 1740,00

5.13. profesionālās tālākizglītības programma
"Autotransports", kvalifikācija
"Autodiagnostiķis" (3. profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

960 akadēmiskās
stundas

1647,00 0,002 1647,00

5.14. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Mazā biznesa organizēšana"

160 akadēmiskās
stundas

330,58 0,002 330,58

5.15. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Siltumiekārtu apkalpošana"

160 akadēmiskās
stundas

419,83 0,002 419,83

5.16. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Iekšējo inženiersistēmu
montāža" (modulis)

160 akadēmiskās
stundas

419,83 0,002 419,83

5.17. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Kokgriešanas tehnoloģijas
pamati"

160 akadēmiskās
stundas

472,73 0,002 472,73

5.18. neformālās izglītības programma
"Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati
(bez priekšzināšanām)"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.19. neformālās izglītības programma
"Ģeotehniskās izpētes veikšanas pamati
(bez priekšzināšanām)"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.20. neformālās izglītības programma "Krāšņu,
āra kamīnu būvēšana"

150 akadēmiskās
stundas

377,69 79,31 457,00

5.21. neformālās izglītības programma
"ArchiCad iesācējiem"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.22. neformālās izglītības programma
"ArchiCad ar priekšzināšanām"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.23. neformālās izglītības programma "3D Max
iesācējiem"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.24. neformālās izglītības programma "3D Max
ar priekšzināšanām"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.25. neformālās izglītības programma
"Rasēšana AutoCad programmā"

150 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.26. neformālās izglītības programma "Stilu
mācība"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.27. neformālās izglītības programma "Telpu
noformējums un interjers"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.28. neformālās izglītības programma
"Automobiļu elektroiekārtu remonta
pamati"

100 akadēmiskās
stundas

401,65 84,35 486,00

5.29. neformālās izglītības programma "Motora
vadības sistēmu diagnostika un remonts"

100 akadēmiskās
stundas

401,65 84,35 486,00

5.30. neformālās izglītības programma
"Jaunākās tendences ēdienu gatavošanā
un noformēšanā"

150 akadēmiskās
stundas

353,72 74,28 428,00

5.31. neformālās izglītības programma
"Jaunākās tendences konditorejas
izstrādājumu gatavošanā un
noformēšanā"

150 akadēmiskās
stundas

353,72 74,28 428,00

5.32. neformālās izglītības programma "Angļu
valoda (bez priekšzināšanām)"

150 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.33. neformālās izglītības programma "Angļu
valoda (ar priekšzināšanām)"

150 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

5.34. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli
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5.35. modulis "Ēku fasāžu siltināšana" 58 akadēmiskās
stundas

261,00 0,002 261,00

5.36. modulis "Inženierkomunikācijas materiālu
plūsmas un izmaksas"

67 akadēmiskās
stundas

301,50 0,002 301,50

5.37. modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču
izstrāde (AutoCad)"

40 akadēmiskās
stundas

180,00 0,002 180,00

5.38. modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 77 akadēmiskās
stundas

346,50 0,002 346,50

5.39. modulis "Būvdarbu dokumentācijas
sagatavošana un plānošana"

77 akadēmiskās
stundas

346,50 0,002 346,50

5.40. modulis "Automobiļu elektroiekārtu
remonts"

67 akadēmiskās
stundas

301,50 0,002 301,50

5.41. modulis "Motoru remonts" 67 akadēmiskās
stundas

301,50 0,002 301,50

5.42. modulis "Traktortehnikas vadītāju
sagatavošana"

80 akadēmiskās
stundas

360,00 0,002 360,00

III. Daugavpils tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN

(euro)
PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa Daugavpils

tehnikuma izglītojamiem
viena gultas vieta
mēnesī

8,54 0,001 8,54

1.1.2. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,
kuri mācās neklātienē, un sadarbības
partneriem, profesionālās izglītības
pārstāvjiem

viena gultas vieta
diennaktī

2,85 0,001 2,85

1.1.3. veļas mašīnas izmantošana viena mazgāšanas
reize

1,29 0,27 1,56

1.2. lietvedības pakalpojumi
1.2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,08 0,02 0,10
1.2.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,12 0,03 0,15
1.2.3. arhīva dokumenta sagatavošana un

izsniegšana
viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.2.4. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa citām

personām
viena gultas vieta
diennaktī

10,00 1,203 11,20

3. Telpu izmantošana
3.1. sporta zāles (421,30 m2) izmantošana

(Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī)
viena stunda 34,60 7,27 41,87

3.2. sporta zāles (630,60 m2) izmantošana
(Strādnieku ielā 16, Daugavpilī)

viena stunda 50,00 10,50 60,50

3.3. trenažieru zāles (280,70 m2)
izmantošana (Strādnieku ielā 16,
Daugavpilī)

viena stunda 50,00 10,50 60,50

3.4. aktu zāles (269,20 m2) izmantošana
(Strādnieku ielā 16, Daugavpilī)

viena stunda 41,32 8,68 50,00

3.5. aktu zāles (235,10 m2) izmantošana
(Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī)

viena stunda 32,95 6,92 39,87

3.6. mācību klases (līdz 70 m2) izmantošana viena stunda 10,76 2,26 13,02

4. Izglītības pakalpojumi
4.1. mācību maksa neklātienes nodaļā viens mācību gads 498,00 0,002 498,00

4.2. sagatavošanas kursi 288 akadēmiskās
stundas

70,00 0,002 70,00

4.3. profesionālās tālākizglītības 480 akadēmiskās 600,00 0,002 600,00
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programmas stundas
0,00

4.4. profesionālās tālākizglītības
programmas

640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

4.5. profesionālās tālākizglītības
programmas

960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

4.6. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

4.7. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

4.8. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

IV. Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,005 0,07

2. Kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,005 0,10

3. Izdrukāšana viena lapa 0,10 0,005 0,10

4. Laminēšana viena vienība 0,75 0,005 0,75

5. Arhīva dokumentu izsniegšana viena vienība 2,85 0,005 2,85

6. Izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

7. Ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas izsniegšana

viena vienība 0,40 0,002 0,40

8. Mācību kabineta izmantošana (ar
aprīkojumu, bez tiešajām izmaksām)

viena stunda 7,19 0,005 7,19

9. Ēdienu gatavošanas laboratorijas
izmantošana (ar aprīkojumu, bez tiešajām
izmaksām)

viena stunda 22,68 0,005 22,68

10. Datorklases izmantošana (ar aprīkojumu,
bez tiešajām izmaksām)

viena stunda 13,47 0,005 13,47

11. Izglītības pakalpojumi
11.1. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās

stundas
600,00 0,002 600,00

11.2. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

11.3. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

11.4. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

11.5. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

11.6. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,005 4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

V. Jelgavas tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)
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1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,54 0,001 8,54

1.2. veļas mašīnas izmantošana viena
mazgāšanas
reize

0,77 0,16 0,93

1.3. kopēšana (A4 formāts) viena vienība 0,07 0,01 0,08
1.4. kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm) viena vienība 0,10 0,02 0,12
1.5. kopēšana (A3 formāts) viena vienība 0,12 0,03 0,15
1.6. kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm) viena vienība 0,17 0,04 0,21
1.7. izdrukāšana viena vienība 0,08 0,02 0,10
1.8. brošēšana ar metāla spirāli

(1-100 lapas)
viena vienība 1,00 0,21 1,21

1.9. brošēšana ar metāla spirāli
(101-200 lapas)

viena vienība 1,32 0,28 1,60

1.10. laminēšana viena vienība 0,75 0,16 0,91
1.11. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un

izsniegšana
viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.12. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un
izsniegšana vienas dienas laikā

viens komplekts 5,69 0,002 5,69

1.13. arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un
izsniegšana divu-triju dienu laikā

viens komplekts 4,27 0,002 4,27

1.14. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikātu izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

1.15. diploma, atestāta vai kvalifikācijas
apliecības un sekmju izraksta dublikāta
sagatavošana

viena vienība 7,11 0,002 7,11

1.16. diploma, atestāta vai kvalifikācijas
apliecības un sekmju izraksta dublikāta
sagatavošana vienas dienas laikā

viena vienība 9,96 0,002 9,96

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa Jelgavas

tehnikuma darbiniekiem
viena gultas vieta
mēnesī

50,00 0,001 50,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa citu
profesionālo skolu izglītojamiem un
skolotājiem

viena gultas vieta
diennaktī

6,05 0,001 6,05

2.3. dienesta viesnīcas maksa citu
profesionālo izglītības iestāžu
izglītojamiem

viena gultas vieta
mēnesī

50,00 0,001 50,00

2.4. dienesta viesnīcas maksa profesionālo
izglītības iestāžu izglītojamiem un
skolotājiem vasarā, ārpus mācību laika
(divvietīgs numurs)

viena gultas vieta
mēnesī

30,00 0,001 30,00

2.5. dienesta viesnīcas maksa citām
personām

viena gultas vieta
diennaktī

13,39 1,613 15,00

2.6. dienesta viesnīcas maksa citām
personām

viena gultas vieta
mēnesī

102,68 12,323 115,00

2.7. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru (vienvietīgs) citām personām

viens numurs
diennaktī

17,86 2,143 20,00

2.8. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru (vienvietīgs) citām personām -
papildu gultas vieta

viena diennakts 8,93 1,073 10,00

2.9. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru (divvietīgs) citām personām (viena
persona)

viens numurs
diennaktī

24,11 2,893 27,00

2.10. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru (divvietīgs) citām personām (divas
personas)

viena diennakts 14,29 1,713 16,00

2.11. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru (divvietīgs) citām personām -
papildu gultas vieta

viena diennakts 8,93 1,073 10,00

2.12. dienesta viesnīcas maksa personām ar viena gultas vieta 8,93 1,073 10,00
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speciālām vajadzībām diennaktī
1,07

2.13. veļas mašīnas izmantošana (bez
mazgāšanas līdzekļa)

viena
mazgāšanas
reize

1,50 0,32 1,82

2.14. veļas mašīnas izmantošana (ar
mazgāšanas līdzekli)

viena
mazgāšanas
reize

2,00 0,42 2,42

2.15. dienesta viesnīcas numura atslēgas
(Master Key) atjaunošana/
dublikāta izgatavošana

viena vienība 12,40 2,60 15,00

2.16. elektroniskās kartes atjaunošana viena vienība 4,13 0,87 5,00
2.17. datora (ar interneta pieslēgumu)

izmantošana
viena stunda 2,00 0,42 2,42

2.18. multimediju projektora izmantošana viena stunda 2,50 0,53 3,03
2.19. printera izmantošana viena stunda 1,50 0,32 1,82
3. Izglītības pakalpojumi
3.1. ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās

profesionālās kompetences novērtēšanai
nepieciešamās papildu konsultācijas

viena akadēmiskā
stunda

31,34 0,002 31,34

3.2. profesionālās tālākizglītības programma
"Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi", kvalifikācija "Lietvedis" (2.
profesionālās kvalifikācijas līmenis)

viena akadēmiskā
stunda

20,43 0,002 20,43

3.3. profesionālās tālākizglītības programma
"Kokizstrādājumu izgatavošana",
kvalifikācija "Galdnieks" (2. profesionālās
kvalifikācijas līmenis)

viena akadēmiskā
stunda

24,90 0,002 24,90

3.4. neformālās izglītības kursi "Fotogrāfiju
apstrāde (Photoshop apguve)" (ne mazāk
kā seši izglītojamie)

20 akadēmiskās
stundas

49,00 10,29 59,29

3.5. neformālās izglītības kursi "Datorzinības
(bez priekšzināšanām)" (ne mazāk kā
seši izglītojamie)

120 akadēmiskās
stundas

264,00 55,44 319,44

3.6. neformālās izglītības kursi "Datorzinības
(ar priekšzināšanām)" (ne mazāk kā seši
izglītojamie)

120 akadēmiskās
stundas

264,00 55,44 319,44

3.7. neformālās izglītības kursi "Konditorejas
izstrādājumu gatavošana" (ne mazāk kā
seši izglītojamie)

36 akadēmiskās
stundas

130,00 27,30 157,30

3.8. neformālās izglītības kursi "Flīzēšana" (ne
mazāk kā seši izglītojamie)

46 akadēmiskās
stundas

184,00 38,64 222,64

3.9. neformālās izglītības kursi "Sausā būve"
(ne mazāk kā seši izglītojamie)

44 akadēmiskās
stundas

174,00 36,54 210,54

3.10. atkārtots profesionālās kvalifikācijas
eksāmens

viens
pārbaudījums
vienam
izglītojamam

50,00 0,002 50,00

3.11. profesionālās pilnveides seminārs
atbilstoši Jelgavas tehnikumā īstenotajām
izglītības programmām

sešas
akadēmiskās
stundas

90,00 18,90 108,90

3.12. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

3.13. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis (80
akadēmiskās
stundas)

360,00 0,002 360,00

4. Autotransporta pakalpojumi
4.1. vieglā automobiļa noma (degvielu

apmaksā klients)
viena stunda 7,50 1,58 9,08

4.2. vieglā automobiļa noma (degvielu
apmaksā klients)

viena diena 40,00 8,40 48,40

4.3. autobusa noma (36 vietas, ar autovadītāju,
degvielu apmaksā klients)

viena stunda 20,66 4,34 25,00

4.4. autobusa noma (36 vietas, ar autovadītāju, viena diena 140,00 29,40 169,40
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degvielu apmaksā klients)
4.5. mikroautobusa noma (20 vietas, ar

autovadītāju, degvielu apmaksā klients)
viena stunda 12,40 2,60 15,00

4.6. mikroautobusa noma (20 vietas, ar
autovadītāju, degvielu apmaksā klients)

viena diena 82,64 17,35 99,99

4.7. automobiļa lukturu nomaiņa, regulēšana viena automašīna 4,48 0,94 5,42
4.8. elektroiekārtas diagnostika, regulēšana,

remonts
viena stunda 9,31 1,96 11,27

4.9. bremžu iekārtas pārbaude uz stenda viena sistēma 1,82 0,38 2,20
4.10. bremžu kluču maiņa un profilakse viens komplekts 14,52 3,05 17,57
4.11. bremžu disku maiņa viens komplekts 20,57 4,32 24,89
4.12. riepu montāža viena riepa 3,03 0,64 3,67
4.13. riteņu balansēšana viens ritenis 1,94 0,41 2,35
4.14. balstiekārtas pārbaude uz stenda viena automašīna 7,02 1,47 8,49
4.15. riteņu ģeometrijas pārbaude un

regulēšana
viena automašīna 15,13 3,18 18,31

4.16. amortizatoru maiņa viena vienība 15,13 3,18 18,31
4.17. eļļas, eļļas filtru, gaisa filtru, degvielas

filtru maiņa
viena vienība 5,00 1,05 6,05

4.18. izplūdes gāzu satura pārbaude viena automašīna 5,00 1,05 6,05
5. Telpu un aprīkojuma izmantošana
5.1. tehnikuma ēdnīcas (329,08 m2)

izmantošana
12 stundas 24,55 5,16 29,71

5.2. kokapstrādes darbnīcas (731,21 m2) un
aprīkojuma izmantošana

viena stunda 42,00 8,82 50,82

5.3. apdares darbu darbnīcas (106,05 m2) un
aprīkojuma izmantošana

viena stunda 24,00 5,04 29,04

5.4. autolaboratorijas (247,5 m2) un
aprīkojuma izmantošana

viena stunda 32,00 6,72 38,72

5.5. inženierkomunikāciju laboratorijas (240,38
m2) un aprīkojuma izmantošana

viena stunda 22,00 4,62 26,62

5.6. mācību klases (vidēji 60,15 m2)
izmantošana

viena stunda 4,50 0,95 5,45

5.7. mācību klases (vidēji 79,15 m2)
izmantošana

viena stunda 6,00 1,26 7,26

5.8. datorklases (68,94 m2) un aprīkojuma
izmantošana

viena stunda 18,00 3,78 21,78

5.9. konferenču zāles (97,99 m2) izmantošana
(ar aprīkojumu)

viena stunda 25,00 5,25 30,25

5.10. aktu zāles (516,76 m2) izmantošana viena stunda 35,00 7,35 42,35

5.11. aktu zāles (516,76 m2) izmantošana (ar
audio un video aprīkojumu)

viena stunda 40,00 8,40 48,40

5.12. sporta zāles (370,00 m2) izmantošana viena stunda 20,00 4,20 24,20

5.13. trenažieru zāles izmantošana viena stunda 40,00 8,40 48,40
5.14. telpas sagatavošana izīrēšanai viena stunda 4,13 0,87 5,00
Piezīme. Jelgavas tehnikuma darbiniekiem un audzēkņiem profesionālās pilnveides semināri ir bez maksas.

VI. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,00 0,001 8,00

1.2. sakaru pakalpojumi viena stunda 0,28 0,06 0,34
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1.3. kancelejas un lietvedības pakalpojumi
1.3.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.3.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.3.3. brošēšana ar spirāli viena vienība 1,40 0,29 1,69
1.3.4. arhīva dokumenta sagatavošana un

izsniegšana
viena vienība 2,86 0,002 2,86

1.3.5. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,50 0,002 1,50

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. viesnīcas telpu izmantošana tehnikuma

darbiniekiem Kandavā, Saulainē, Cīravā
viens m2 mēnesī 0,45 0,001 0,45

2.2. dienesta viesnīcas maksa Kandavā,
Saulainē, Cīravā (īslaicīga)

viena gultas vieta
diennaktī

8,22 0,993 9,21

2.3. dienesta viesnīcas maksa Kandavā,
Saulainē, Cīravā (īslaicīga, no piecām
diennaktīm)

viena gultas vieta
diennaktī

5,87 0,703 6,57

2.4. dienesta viesnīcas maksa Kandavā,
Saulainē, Cīravā (īslaicīga, no 10
diennaktīm)

viena gultas vieta
diennaktī

4,83 0,583 5,41

2.5. dienesta viesnīcas maksa Kandavā,
Saulainē, Cīravā (ilglaicīga, ar klienta
gultas veļu)

viena gultas vieta
diennaktī

3,62 0,433 4,05

2.6. veļas mašīnas izmantošana viena
mazgāšanas
reize

1,00 0,21 1,21

3. Izglītības pakalpojumi
3.1. profesionālās izglītības programmas

"Lauksaimniecības tehnika" (Kandavas
Lauksaimniecības tehnikums),
profesionālās izglītības programmas
"Augkopības tehniķis" (Saulaines
teritoriālā struktūrvienība) apguve
neklātienē (2 gadi) (viens līgums)

viena persona 750,00 0,002 750,00

3.2. B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju
kursi

viena persona 343,80 72,20 416,00

3.3. B, C1 kategorijas transportlīdzekļu
vadītāju praktiskās braukšanas papildu
stundas

viena stunda 15,47 3,25 18,72

3.4. C1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju
kursi

viena persona 259,73 54,54 314,27

3.5. TR2 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju
kursi

viena persona 224,68 47,18 271,86

3.6. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās
stundas

600,00 0,002 600,00

3.7. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

3.8. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

3.9. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

3.10. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

3.11. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

4. Telpu un aprīkojuma izmantošana
4.1. kabineta vai aktu zāles izmantošana

semināriem un citiem pasākumiem
viena stunda 17,16 3,60 20,76
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4.2. sporta un trenažieru zāles izmantošana
(grupai)

viena stunda 9,85 2,07 11,92

4.3. sporta un trenažieru zāles izmantošana
(vienai personai)

viena stunda 3,29 0,69 3,98

4.4. stadiona izmantošana (vienai personai) viena diena 1,85 0,39 2,24
4.5. autopoligona izmantošana sacensībām viena stunda 15,86 3,33 19,19
4.6. autopoligona izmantošana

treniņbraucieniem
viena stunda
vienai personai

2,89 0,61 3,50

4.7. autostāvvietas izmantošana (uz laukuma
mācību darbnīcās)

viena diennakts 0,95 0,20 1,15

4.8. autostāvvietas izmantošana (garāžā) viena diennakts 2,35 0,49 2,84
5. Autotransporta un traktoru pakalpojumi
5.1. kravas automobiļa noma viens km 0,70 0,15 0,85
5.2. vieglās automašīnas noma viens km 0,32 0,07 0,39
5.3. mikroautobusa noma (9 vietas) viens km 0,45 0,09 0,54
5.4. autobusa IVECO noma (19 vietas) viens km 0,74 0,16 0,90
5.5. autobusa vai mikroautobusa gaidstāve pie

pasūtītāja
viena stunda 5,90 1,24 7,14

5.6. traktora noma viena stunda 11,71 2,46 14,17
6. Autoservisa pakalpojumi
6.1. automobiļa luktura remonts vai nomaiņa,

regulēšana
viena automašīna 4,17 0,88 5,05

6.2. automobiļa spuldzītes maiņa viena vienība 2,10 0,44 2,54
6.3. automobiļa akumulatora pārbaude viena vienība 2,90 0,61 3,51
6.4. automobiļa logu slotiņu nomaiņa viens komplekts 1,66 0,35 2,01
6.5. automobiļa bremžu iekārtas pārbaude uz

stenda
viena sistēma 1,66 0,35 2,01

6.6. automobiļa bremžu kluču maiņa un
profilakse

viens komplekts 12,86 2,70 15,56

6.7. automobiļa bremžu disku maiņa viens komplekts 15,57 3,27 18,84
6.8. automobiļa riepu montāža viena riepa 2,50 0,53 3,03
6.9. automobiļa riteņu balansēšana viens ritenis 1,72 0,36 2,08
6.10. automobiļa eļļas un eļļas filtru maiņa viena automašīna 3,32 0,70 4,02
6.11. automobiļa gaisa, degvielas, salona un

citu filtru nomaiņa
viena vienība 3,32 0,70 4,02

6.12. automobiļa izplūdes gāzu satura
pārbaude

viena automašīna 3,32 0,70 4,02

VII. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,54 0,001 8,54

1.2. lietvedības pakalpojumi
1.2.1. arhīva dokumentu izsniegšana viena vienība 4,27 0,002 4,27

1.2.2. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

diennaktī
4,46 0,543 5,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa (ar klienta
gultas veļu)

viena gultas vieta
diennaktī

2,59 0,313 2,90

2.3. dienesta viesnīcas maksa ārpus mācību
laika, vasarā

viena gultas vieta
diennaktī

22,32 2,683 25,00

3. Citi pakalpojumi
3.1. klases telpas izmantošana autoskolai viens mēnesis 53,97 11,33 65,30
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3.2. antenas jumta platformas izmantošana viens mēnesis 71,14 14,94 86,08
3.3. semināra telpas izmantošana viena diena 90,00 18,90 108,90
3.4. svētku zāles izmantošana viena stunda 15,00 3,15 18,15
3.5. mācību ēdnīcas telpas izmantošana viena stunda 4,00 0,84 4,84
3.6. datorklases izmantošana viena stunda 29,00 6,09 35,09
3.7. autodiagnostika viena stunda 4,13 0,87 5,00
3.8. autopacēlāja izmantošana viena stunda 1,66 0,35 2,01
3.9. galdnieku darbnīcas izmantošana viena stunda 1,66 0,35 2,01
3.10. mehānisko iekārtu izmantošana

galdnieku darbnīcā
viena stunda 27,00 5,67 32,67

3.11. traktora T-25 noma viena stunda 10,00 2,10 12,10
4. Izglītības pakalpojumi
4.1. neformālās izglītības kursi 60 akadēmiskās

stundas
30,00 6,30 36,30

4.2. profesionālās pilnveides programma 160 akadēmiskās
stundas

80,00 0,002 80,00

4.3. profesionālās tālākizglītības programma 480 akadēmiskās
stundas

240,00 0,002 240,00

4.4. profesionālās tālākizglītības programma 640 akadēmiskās
stundas

220,00 0,002 220,00

4.5. profesionālās tālākizglītības programma 960 akadēmiskās
stundas

340,00 0,002 340,00

4.6. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

4.7. praktisko mācību īstenošana pēc darba
devēju un sociālo partneru pieprasījuma

viens seminārs līgumcena 21 %  

4.8. seminārs pēc darba devēja pieprasījuma viens seminārs līgumcena 21 %  
Piezīme. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem piemēro 50 % atlaidi maksai par
profesionālās pilnveides programmu apguvi. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem
semināri - bez maksas.

VIII. Ogres tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa (Jaunatnes ielā

3 un Upes prospektā 18, Ogrē)
viena gultas vieta
mēnesī

8,54 0,001 8,54

1.2. dienesta viesnīcas maksa (Aizupēs,
Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā) (numuri
aprīkoti ar virtuvi, dušas telpu un tualeti)

viena gultas vieta
mēnesī

40,00 0,001 40,00

1.3. arhīva dokumentu izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.4. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

1.5. garderobes skapīša atslēgas dublikāta
izsniegšana

viena vienība 10,00 2,10 12,10

1.6. izglītojamā identifikācijas kartes dublikāta
izsniegšana

viena vienība 5,00 0,002 5,00

2. Pakalpojumi Ogres tehnikuma darbiniekiem
2.1. dienesta viesnīcas maksa (Upes

prospektā 18, Ogrē)
viena istaba
mēnesī

62,09 0,001 62,09

2.2. dienesta viesnīcas maksa (Jaunatnes ielā
3, Ogrē)

viena istaba
mēnesī

68,75 0,001 68,75

2.3. darbinieka identifikācijas kartes dublikāta
izsniegšana

viena vienība 5,00 0,002 5,00

2.4. mācību medību kolektīva dalības maksa viena medību 82,65 17,36 100,01
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sezona
3. Pakalpojumi citām personām
3.1. arhīva dokumentu izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

3.2. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

3.3. kursu apliecību un apmācību karšu
dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

3.4. dienesta viesnīcas maksa (Upes
prospektā 18, Ogrē)

viena gultas vieta
diennaktī

8,93 1,073 10,00

3.4.1. viena istaba
mēnesī

62,09 7,453 69,54

3.5. dienesta viesnīcas maksa (Jaunatnes ielā
3, Ogrē)

viena gultas vieta
diennaktī

7,14 0,863 8,00

3.5.1. viena istaba
mēnesī

68,75 8,253 77,00

3.6. dienesta viesnīcas maksa Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (numuri aprīkoti ar virtuvi, dušas
telpu un tualeti)

3.6.1. dienesta viesnīcas maksa vienai personai
(ar gultas veļu)

viena gultas vieta
līdz 14 dienām
(diennaktī)

15,00 1,803 16,80

3.6.2. dienesta viesnīcas maksa vienai personai
(ar klienta gultas veļu)

viena gultas vieta
līdz 14 dienām
(diennaktī)

13,39 1,613 15,00

3.6.3. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena istaba līdz
14 dienām
(diennaktī)

20,00 2,403 22,40

3.6.4. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viens numurs līdz
14 dienām
(diennaktī)

30,00 3,603 33,60

3.6.5. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena gultas vieta
līdz 21 dienai (par
visu periodu)

180,00 21,603 201,60

3.6.6. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena istaba līdz
21 dienai (par visu
periodu)

240,00 28,803 268,80

3.6.7. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viens numurs līdz
21 dienai (par visu
periodu)

360,00 43,203 403,20

3.6.8. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena gultas vieta
līdz 28 dienām
(par visu periodu)

230,00 27,603 257,60

3.6.9. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena istaba līdz
28 dienām (par
visu periodu)

310,00 37,203 347,20

3.6.10. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viens numurs līdz
28 dienām (par
visu periodu)

460,00 55,203 515,20

3.6.11. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena gultas vieta
ilgāk par 28
dienām (par visu
periodu)

265,00 31,803 296,80

3.6.12. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viena istaba ilgāk
par 28 dienām
(par visu periodu)

360,00 43,203 403,20

3.6.13. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viens numurs
ilgāk par 28
dienām (par visu
periodu)

530,00 63,603 593,60

3.7. konferenču zāles izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 8,27 1,74 10,01

3.8. mācību kabineta izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 5,79 1,22 7,01

3.9. kafejnīcas izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 9,92 2,08 12,00

15/43



3.10. galdniecības izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 14,87 3,12 17,99
3.11. galdniecības izmantošana (bez

aprīkojuma)
viena stunda 9,91 2,08 11,99

3.12. datorklases izmantošana (ar datoru,
projektora, printera aprīkojumu)

viena stunda 10,74 2,26 13,00

3.13. futbola laukuma (ar stāvlaukumu)
izmantošana

viens m2 0,31 0,07 0,38

3.14. multifunkcionālās halles zāles
izmantošana

viena stunda 24,79 5,21 30,00

3.15. multifunkcionālās halles trenažieru zāles
izmantošana

viena stunda 28,93 6,08 35,01

3.16. multifunkcionālās halles aerobikas zāles
izmantošana

viena stunda 9,92 2,08 12,00

3.17. piekabes noma viena diena 9,99 2,10 12,09
3.18. Latvijas biškopības vēstures muzeja

apmeklējums Vecbebros, Bebru pagastā,
Kokneses novadā (iekļaujot Vecbebru
muižas parka apskati)

viena persona 3,00 0,006 3,00

3.19. Latvijas biškopības vēstures muzeja
apmeklējums Vecbebros, Bebru pagastā,
Kokneses novadā (iekļaujot
medusmaizes degustāciju)

viena persona 2,50 0,006 2,50

3.20. Latvijas biškopības vēstures muzeja
apmeklējums Vecbebros, Bebru pagastā,
Kokneses novadā

viena persona 1,50 0,006 1,50

3.21. Ogres tehnikuma muzeja apmeklējums viena persona 1,50 0,006 1,50

3.22. Ogres tehnikuma muzeja apmeklējums
(iekļaujot medus produktu degustāciju)

viena persona 2,00 0,006 2,00

3.23. dalības maksa kokgāzēju sacensībās viena persona 40,00 0,006 40,00

3.24. mācību medību kolektīva dalības maksa viena medību
sezona

82,65 17,36 100,01

3.25. biškopības produkti viena vienība tāme 21 %  
4. Izglītības pakalpojumi
4.1. neformālās izglītības programma "TR1

kategorijas traktortehnikas vadītājs"
78,5
akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.2. neformālās izglītības programmas "TR1
kategorijas traktortehnikas vadītājs"
praktiskās daļas eksāmens

30 minūtes 6,20 1,30 7,50

4.3. neformālās izglītības programmas "TR1
kategorijas traktortehnikas vadītājs"
praktisko iemaņu apmācība

viena akadēmiskā
stunda

12,40 2,60 15,00

4.4. neformālās izglītības programma "B
kategorijas transportlīdzekļu vadītājs"

75 akadēmiskās
stundas

330,58 69,42 400,00

4.5. neformālās izglītības programmas "B
kategorijas transportlīdzekļu vadītājs"
viena teorijas papildu moduļa apguve

piecas
akadēmiskās
stundas

43,93 9,23 53,16

4.6. neformālās izglītības programma "TR3
kategorijas traktortehnikas vadītājs"

59 akadēmiskās
stundas

219,42 46,08 265,50

4.7. neformālās izglītības programmas "TR3
kategorijas traktortehnikas vadītājs"
praktiskās daļas eksāmens

viena akadēmiskā
stunda

103,31 21,70 125,01

4.8. neformālās izglītības programma
"Apmācība darbam ar motorzāģi un
krūmgriezi" (ES prasībām atbilstoša
ķēdes motorzāģa un krūmgrieža vadītāja
apliecība)

60 akadēmiskās
stundas

82,65 17,36 100,01

4.9. atkārtots eksāmens neformālās izglītības
programmā "Apmācība darbam ar
motorzāģi un krūmgriezi"

četras
akadēmiskās
stundas

34,37 7,22 41,59

4.10. neformālās izglītības programma
"Mednieks"

50 akadēmiskās
stundas

119,83 25,16 144,99
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4.11. atkārtots eksāmens neformālās izglītības
programmā "Mednieks"

viena akadēmiskā
stunda

12,40 2,60 15,00

4.12. neformālās izglītības programma
"Mašinizētā meža izstrāde"

145 akadēmiskās
stundas

119,83 25,16 144,99

4.13. neformālās izglītības programma
"Sieviešu vieglā apģērba šūšana (bez
priekšzināšanām)"

120 akadēmiskās
stundas

165,29 34,71 200,00

4.14. neformālās izglītības programma
"Sieviešu vieglā apģērba šūšana (ar
priekšzināšanām)"

132 akadēmiskās
stundas

206,61 43,39 250,00

4.15. neformālās izglītības programma
"AutoCad"

130 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.16. neformālās izglītības programma
"Rasēšana AutoCad programmā"

90 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.17. neformālās izglītības programma "3D
vizualizācija AutoCad programmā"

40 akadēmiskās
stundas

148,76 31,24 180,00

4.18. neformālās izglītības programma
"Lodēšanas tehnoloģijas un standarti"

36 akadēmiskās
stundas

133,89 28,12 162,01

4.19. neformālās izglītības programma
"Datorprogrammas interjera
noformējumam" (SeetHome 3D,
SketchUP, CorelDraw)

40 akadēmiskās
stundas

148,76 31,24 180,00

4.20. neformālās izglītības programma
"Keramikas formu izgatavošana"

80 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.21. neformālās izglītības programma "Papīra
plastikas darbi"

86 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.22. neformālās izglītības programma
"ArchiCAD iesācējiem"

70 akadēmiskās
stundas

185,95 39,05 225,00

4.23. neformālās izglītības programma "3dx
Max" (ar un bez priekšzināšanām)

40 akadēmiskās
stundas

148,76 31,24 180,00

4.24. neformālās izglītības programma "Stilu
mācība"

50 akadēmiskās
stundas

185,95 39,05 225,00

4.25. neformālās izglītības programma
"Transportlīdzekļu vadītāju periodiskā
apmācība (95. kods)"

35 akadēmiskās
stundas

130,17 27,34 157,51

4.26. neformālās izglītības programma
"Krāsošanas pamati Adobe Photoshop"

60 akadēmiskās
stundas

223,14 46,86 270,00

4.27. neformālās izglītības programma "Telpu
noformējums un interjers"

70 akadēmiskās
stundas

260,33 54,67 315,00

4.28. neformālās izglītības programma "Krāsu
un stila kompozīcija"

128 akadēmiskās
stundas

223,14 46,86 270,00

4.29. neformālās izglītības programma "HTML5
programmēšana"

150 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.30. neformālās izglītības programma "Mājas
lapu veidošana"

150 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.31. neformālās izglītības programma
"Programmatūras un produktu izstrāde:
dizaina pamati/
domāšana"

100 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.32. neformālās izglītības programma
"Bīstamo koku gāšana"

24 akadēmiskās
stundas

57,85 12,15 70,00

4.33. neformālās izglītības programma "Meža
ekoloģija"

156 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

4.34. neformālās izglītības programma
"Elektroiekārtu un vadības sistēmu
diagnostika un remonts"

34 akadēmiskās
stundas

136,00 28,56 164,56

4.35. neformālās izglītības programma "Valsts
valodas prasmju apguve" (A, B līmenis)

116 akadēmiskās
stundas

247,93 52,07 300,00

4.36. profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības programma
"Mežsaimniecība", kvalifikācija
"Mežsaimniecības tehniķis"

1,5 gadi
(2120
akadēmiskās
stundas)

2500,02 0,002 2500,02

4.37. profesionālās vidējās izglītības un 1,5 gadi 2505,93 0,002 2505,93
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arodizglītības programma
"Mežsaimniecības tehnika", kvalifikācija
"Meža mašīnu operators"

(2120
akadēmiskās
stundas)

0,00

4.38. profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības programma
"Datorsistēmas", kvalifikācija
"Datorsistēmu tehniķis"

1,5 gadi
(2120
akadēmiskās
stundas)

2485,24 0,002 2485,24

4.39. profesionālās vidējās izglītības un
arodizglītības programma "Administratīvie
un sekretāra pakalpojumi", kvalifikācija
"Lietvedis"

1,5 gadi
(2120
akadēmiskās
stundas)

1911,56 0,002 1911,56

4.40. profesionālās pilnveides seminārs
"Augošu koku uzmērīšana"

sešas
akadēmiskās
stundas

74,38 15,62 90,00

4.41. profesionālās pilnveides seminārs
atbilstoši Ogres tehnikumā īstenotajām
izglītības programmām

astoņas
akadēmiskās
stundas

28,92 6,07 34,99

4.42. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Ainavu arhitektūra, teritorijas
plānošana"

256 akadēmiskās
stundas

443,30 0,002 443,30

4.43. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Programmatūras un produktu
izstrāde: dizaina pamati/domāšana"
(izmantojot CNC darbgaldu)

200 akadēmiskās
stundas

380,82 0,002 380,82

4.44. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Programmatūras un produktu
izstrāde: dizaina pamati/domāšana"
(izmantojot 3D)

200 akadēmiskās
stundas

380,82 0,002 380,82

4.45. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Harvestera operatora darbi"

320 akadēmiskās
stundas

395,70 0,002 395,70

4.46. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Meža atjaunošana, kopšana
un atjaunoto meža platību aizsardzība"

160 akadēmiskās
stundas

41,32 0,002 41,32

4.47. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Lodēšanas tehnoloģijas un
standarti"

160 akadēmiskās
stundas

360,00 0,002 360,00

4.48. profesionālās pilnveides izglītības
programma "IKT pakalpojumu ierīkošana
un uzturēšana"

250 akadēmiskās
stundas

380,82 0,002 380,82

4.49. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Linux sistēmu ieviešana"

160 akadēmiskās
stundas

380,82 0,002 380,82

4.50. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Praktiskais mārketings"

160 akadēmiskās
stundas

297,52 0,002 297,52

4.51. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Projektu vadības pamati"

160 akadēmiskās
stundas

297,52 0,002 297,52

4.52. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Kontrolleru, mikrokontrolleru
un mikroprocesoru sistēmas
programmēšana"

280 akadēmiskās
stundas

360,00 0,002 360,00

4.53. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Darbs ar programmu
InDesign CC drukas un mediju tehnoloģiju
nozarē"

160 akadēmiskās
stundas

380,82 0,002 380,82

4.54. profesionālās tālākizglītības programma
"PT interjera dizains", kvalifikācija
"Interjera noformētājs"

960 akadēmiskās
stundas

2574,00 0,002 2574,00

4.55. profesionālās tālākizglītības programma
"Būvdarbi", kvalifikācija "Namdaris"

960 akadēmiskās
stundas

1397,00 0,002 1397,00

4.56. profesionālās tālākizglītības programma
"Būvdarbi", kvalifikācija "Būvkonstrukciju
montētājs"

960 akadēmiskās
stundas

1397,00 0,002 1397,00

4.57. profesionālās tālākizglītības programma
"Mežsaimniecība", kvalifikācija
"Mežsaimniecības tehniķis"

960 akadēmiskās
stundas

1463,00 0,002 1463,00
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4.58. profesionālās tālākizglītības programma
"Dārzu un parku kopšana", kvalifikācija
"Kokkopis/arborists"

640 akadēmiskās
stundas

957,00 0,002 957,00

4.59. profesionālās tālākizglītības programma
"Administratīvie un sekretāra
pakalpojumi", kvalifikācija "Lietvedis"

640 akadēmiskās
stundas

720,00 0,002 720,00

4.60. profesionālās tālākizglītības programma
"Kokizstrādājumu izgatavošana",
kvalifikācija "Būvizstrādājumu galdnieks"

960 akadēmiskās
stundas

1573,00 0,002 1573,00

4.61. profesionālās tālākizglītības programma
"Kokizstrādājumu izgatavošana",
kvalifikācija "Mēbeļu galdnieks"

960 akadēmiskās
stundas

1573,00 0,002 1573,00

4.62. profesionālās tālākizglītības programma
"Kokizstrādājumu izgatavošana",
kvalifikācija "Galdnieks"

640 akadēmiskās
stundas

1029,60 0,002 1029,60

4.63. profesionālās tālākizglītības programma
"Datorsistēmas", kvalifikācija
"Datorsistēmu tehniķis"

960 akadēmiskās
stundas

1408,00 0,002 1408,00

4.64. profesionālās tālākizglītības programma
"Meža darbi un tehnika", kvalifikācija
"Motorzāģa operators"

480 akadēmiskās
stundas

718,20 0,002 718,20

4.65. profesionālās tālākizglītības programma
"Meža darbi un tehnika", kvalifikācija
"Mežstrādnieks"

640 akadēmiskās
stundas

718,20 0,002 718,20

4.66. profesionālās tālākizglītības programma
"Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija
"Pavārs"

640 akadēmiskās
stundas

856,80 0,002 856,80

4.67. profesionālās tālākizglītības programma
"Ēdināšanas pakalpojumi", kvalifikācija
"Konditors"

640 akadēmiskās
stundas

856,80 0,002 856,80

4.68. profesionālās tālākizglītības programma
"Biškopība", kvalifikācija "Biškopis"

960 akadēmiskās
stundas

550,00 0,002 550,00

4.69. Starptautiskā bakalaurāta izglītības
programma karjeras izglītībā

viens mēnesis
vienai personai

50,00 0,002 50,00

4.70. praktiskās mācības darbā ar meža
mašīnu - forvarderu

45 minūtes 16,53 3,47 20,00

4.71. praktiskās mācības darbā ar meža
mašīnu - harvesteru

45 minūtes 24,79 5,21 30,00

4.72. praktiskās mācības darbā ar simulatoru 45 minūtes 8,26 1,73 9,99
4.73. seminārs/kursi un neformālās izglītības

programmas īstenošana pēc pieprasījuma
viens seminārs tāme 21 %  

4.74. praktisko mācību īstenošana pēc
individuāla pieprasījuma

viena praktiskā
mācība

tāme 21 %  

4.75. atkārtots teorijas eksāmens viena akadēmiskā
stunda

12,40 2,60 15,00

4.76. teorētiskās konsultācijas zināšanu,
prasmju un kompetenču iegūšanai ārpus
formālās izglītības sistēmas

viena akadēmiskā
stunda

12,40 2,60 15,00

4.77. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve attālināti
(atlīdzība pedagogam)

viena akadēmiskā
stunda

11,55 0,002 11,55

4.78. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve klātienē
(atlīdzība, uzturēšanas izdevumi, mācību
līdzekļi un materiāli, biroja preces u. c.)

viens modulis tāme 0,002  

4.79. profesionālās tālākizglītības un
profesionālās pilnveides izglītības
programmu pakalpojumu sniegšana pēc
individuāla pieprasījuma (tai skaitā pēc
darba devēja pieprasījuma)

viena programma tāme 0,002  

Piezīmes.
1. Ogres tehnikuma izglītojamiem piemēro 50 % atlaidi maksai par neformālās izglītības programmu "Mednieks" un
"Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi" apguvi.
2. Neformālās izglītības programmā "B kategorijas transportlīdzekļu vadītājs", ja tā nav iekļauta izglītības programmā
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un ja izglītojamam ir pietiekami vērtējumi visos mācību priekšmetos, tiek nodrošināta bezmaksas teorētiskā
apmācība un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas apmācības.
3. Ogres tehnikuma izglītojamiem, kuri mācās un ir medību kolektīva dalībnieki, dalības maksa netiek piemērota.
4. Ogres tehnikuma darbiniekiem piemēro 50 % atlaidi maksai par neformālās izglītības programmu "B kategorijas
transportlīdzekļu vadītājs", "Mednieks" un "Apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi" apguvi.
5. Pārdodot šīs nodaļas 3.2.5. apakšpunktā minētos produktus, tiks sagatavota tāme atbilstoši tirgus cenai.
6. Sniedzot šīs nodaļas 4.73., 4.74., 4.78. un 4.79. apakšpunktā minētos pakalpojumus, tiks sagatavota faktisko
izmaksu tāme.

IX. Profesionālās izglītības kompetences centra "Liepājas Valsts tehnikums" sniegtie maksas
pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,54 0,001 8,54

1.1.2. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,
kuri mācās citā izglītības iestādē

viena gultas vieta
mēnesī

26,79 0,001 26,79

1.1.3. veļas mašīnas izmantošana viena reize 0,83 0,17 1,00
1.2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
1.2.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

diennaktī
6,25 0,753 7,00

1.2.2. dienesta viesnīcas maksa ilgāk par 10
dienām (sākot ar pirmo diennakti)

viena gultas vieta
diennaktī

4,46 0,543 5,00

2. Kancelejas pakalpojumi
2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
2.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
2.3. brošēšana ar spirāli viena vienība 0,58 0,12 0,70
2.4. izdrukāšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
2.5. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu

laikā
viena vienība 2,85 0,002 2,85

2.6. arhīva izziņas izsniegšana viena vienība 2,13 0,002 2,13

2.7. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

3. Nedzīvojamo telpu izmantošana semināru un citu pasākumu organizēšanai
3.1. mācību klases izmantošana (līdz 20

vietām)
viena stunda 6,61 1,39 8,00

3.2. mācību klases izmantošana (vairāk par
20 vietām)

viena stunda 7,85 1,65 9,50

3.3. datorklases izmantošana (līdz 20 vietām) viena stunda 12,40 2,60 15,00
3.4. galdniecības praktisko nodarbību klases

izmantošana
viena stunda 31,20 6,55 37,75

3.5. šuvēju mācību klases izmantošana viena stunda 13,22 2,78 16,00
3.6. virtuves laboratorijas izmantošana viena stunda 12,81 2,69 15,50
3.7. aktu zāles izmantošana viena stunda 14,88 3,12 18,00
3.8. semināru telpas izmantošana viena stunda 13,22 2,78 16,00
3.9. sporta zāles izmantošana viena stunda 16,53 3,47 20,00
3.10. stadiona izmantošana (citu izglītības

iestāžu izglītojamiem)
viena stunda 11,57 2,43 14,00

3.11. basketbola laukuma izmantošana (citu
izglītības iestāžu izglītojamiem)

viena stunda 1,49 0,31 1,80

3.12. stadiona ģērbtuves izmantošana (citu
izglītības iestāžu izglītojamiem)

viena stunda 0,37 0,08 0,45

3.13. stadiona izmantošana pēc individuāla
pieprasījuma

viena stunda tāme 21 %  

3.14. ēdnīcas izmantošana pēc individuāla
pieprasījuma

viena stunda tāme 21 %  
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3.15. mācību klašu vai darbnīcu izmantošana
pēc individuāla pieprasījuma

viena stunda tāme 21 %  

4. Iekārtu un inventāra izmantošana
4.1. CNC frēze MB-46VA (papildu maksa par

patērēto elektroenerģiju pēc skaitītāja)
viena stunda 4,80 1,01 5,81

4.2. CNC virpa LB3000 EXII MY 500 (papildu
maksa par patērēto elektroenerģiju pēc
skaitītāja)

viena stunda 5,20 1,09 6,29

4.3. galda servēšanas piederumu izmantošana
4.3.1. galda piederumu izmantošana viena vienība 0,03 0,01 0,04
4.3.2. servēšanas trauku izmantošana viena vienība 0,06 0,01 0,07
4.3.3. galdautu izmantošana viena vienība 2,48 0,52 3,00
4.4. iekārtu izmantošana pēc individuāla

pieprasījuma
 tāme 21 %  

5. Izglītības pakalpojumi
5.1. neformālās izglītības programmas

uzņēmumu darbiniekiem un
privātpersonām/interesentiem

36 akadēmiskās
stundas vienai
personai

61,98 13,02 75,00

5.2. izglītības programmas, kas tiek īstenotas darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" ietvaros

5.2.1. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās
stundas

600,00 0,002 600,00

5.2.2. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

5.2.3. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

5.2.4. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

5.2.5. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

5.3. kursi pēc individuāla pieprasījuma viens kurss tāme 21 %  
5.4. semināri pēc individuāla pieprasījuma viens seminārs tāme 21 %  
5.5. konkursu rīkošana pēc individuāla

pieprasījuma
viens konkurss tāme 21 %  

6. Elektroniskās kartes atjaunošana viena vienība 2,00 0,42 2,42

X. Rēzeknes tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
10,00 0,001 10,00

1.1.2. veļas mašīnas izmantošana (bez
mazgāšanas līdzekļa)

viena
mazgāšanas
reize

0,80 0,17 0,97

1.2. lietvedības pakalpojumi
1.2.1. kopēšana no iestādes krājuma dokumentiem
1.2.1.1. A4 formāts viena lapa 0,074 0,01 0,08

1.2.1.2. A3 formāts viena lapa 0,144 0,03 0,17

1.2.2. izdrukāšana (no datora, melnbalta, A4
formāts)

viena lapa 0,074 0,01 0,08

1.2.3. izdrukāšana (no datora, krāsaina, A4
formāts)

viena lapa 0,784 0,16 0,94

1.2.4. skenēšana viena lappuse 0,244 0,05 0,29

21/43



1.2.5. dokuments no arhīva ar dokumenta
kopijas apliecinājumu

viena vienība 3,564 0,002 3,56

1.2.6. dokumentu apstrāde vai dublikāta
izgatavošana no esošajām datubāzēm

viena vienība 3,844 0,002 3,84

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi darbiniekiem un citām personām
2.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi darbiniekiem
2.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
40,00 0,001 40,00

2.1.2. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta
diennaktī

4,00 0,001 4,00

2.1.3. veļas mašīnas izmantošana (bez
mazgāšanas līdzekļa)

viena
mazgāšanas
reize

1,00 0,21 1,21

2.2. dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.2.1. dienesta viesnīcas maksa vienai personai

(18. novembra ielā 43, Rēzeknē, un Kalnu
ielā 4, Zilupē)

viena istaba
mēnesī

90,00 10,803 100,80

2.2.2. dienesta viesnīcas maksa divām
personām (18. novembra ielā 43,
Rēzeknē, un Kalnu ielā 4, Zilupē)

viena istaba
mēnesī

120,00 14,403 134,40

2.2.3. dienesta viesnīcas maksa vienvietīgā
numurā (Varoņu ielā 11a, Rēzeknē)

viena gultas vieta
diennaktī

13,00 1,563 14,56

2.2.4. dienesta viesnīcas maksa divvietīgā
numurā (Varoņu ielā 11a, Rēzeknē)

viena gultas vieta
diennaktī

10,00 1,203 11,20

2.2.5. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta
diennaktī

8,04 0,963 9,00

2.2.6. veļas mašīnas izmantošana (bez
mazgāšanas līdzekļa)

viena
mazgāšanas
reize

1,00 0,21 1,21

3. Telpu un aprīkojuma izmantošana
3.1. ēdnīcas zāles izmantošana (Varoņu ielā

11a, Rēzeknē)
viena darba diena 100,00 21,00 121,00

3.2. ēdnīcas zāles izmantošana, (Varoņu ielā
11a, Rēzeknē)

viena stunda 20,00 4,20 24,20

3.3. konferenču zāles izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena darba diena 150,00 31,50 181,50

3.4. konferenču zāles izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 35,00 7,35 42,35

3.5. mācību kabineta izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 25,00 5,25 30,25

3.6. datorklases izmantošana (ar 20 darba
vietām)

viena stunda 35,00 7,35 42,35

3.7. mācību laboratorijas izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 40,00 8,40 48,40

3.8. pārtikas produktu ražošanas mācību
laboratorijas izmantošana (ar aprīkojumu)

viena stunda 40,00 8,40 48,40

3.9. ēdienu gatavošanas mācību laboratorijas
izmantošana (ar aprīkojumu)

viena stunda 40,00 8,40 48,40

3.10. multifunkcionālās zāles izmantošana viena stunda 50,00 10,50 60,50
3.11. naktsmītne atpūtas bāzē "Priedes" vienai

personai
viena diennakts 5,00 0,603 5,60

3.12. autostāvvieta vienai automašīnai atpūtas
bāzē "Priedes"

viena diennakts 2,00 0,42 2,42

3.13. semināru un pasākumu organizēšanas
nodrošināšana

viens līgums līgumcena 21 %  

4. Izglītības pakalpojumi
4.1. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās

stundas
līgumcena 0,002  

4.2. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

līgumcena 0,002  

4.3. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās līgumcena 0,002  
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stundas
0,00

4.4. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

līgumcena 0,002  

4.5. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis līgumcena 0,002  

4.6. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

līgumcena 21 %  

4.7. semināru un pasākumu organizēšana viens līgums līgumcena 21 %  

XI. Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,

kuri mācās budžeta grupā (Laidzē,
Limbažos)

viena gultas vieta
mēnesī

8,54 0,001 8,54

1.1.2. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,
kuri mācās budžeta grupā (Ūnijas ielā
31a, Rīgā)

viena gultas vieta
mēnesī

15,00 0,001 15,00

1.1.3. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,
kuri mācās budžeta grupā (Dārzciema ielā
64, Rīgā)

viena gultas vieta
mēnesī

21,00 0,001 21,00

1.1.4. dienesta viesnīcas maksa citu Izglītības
un zinātnes ministrijas padotībā esošo
izglītības iestāžu izglītojamiem (Laidzē,
Limbažos)

viena gultas vieta
diennaktī

5,29 0,001 5,29

1.1.5. dienesta viesnīcas maksa citu Izglītības
un zinātnes ministrijas padotībā esošo
izglītības iestāžu izglītojamiem (Ūnijas
ielā 31a, Rīgā)

viena gultas vieta
diennaktī

7,73 0,001 7,73

1.1.6. dienesta viesnīcas maksa citu Izglītības
un zinātnes ministrijas padotībā esošo
izglītības iestāžu izglītojamiem
(Dārzciema ielā 64, Rīgā)

viena gultas vieta
diennaktī

8,93 0,001 8,93

1.2. kancelejas un lietvedības pakalpojumi
1.2.1. kopēšana (A4 formāts) viena vienība 0,07 0,01 0,08
1.2.2. kopēšana (A3 formāts) viena vienība 0,10 0,02 0,12
1.2.3. ar izglītības procesu saistītās

dokumentācijas dublikāta izsniegšana
viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa (Laidzē,

Limbažos)
viena istaba
diennaktī

8,54 1,023 9,56

2.2. dienesta viesnīcas maksa (Ūnijas ielā
31a, Rīgā)

viena istaba
diennaktī

12,49 1,503 13,99

2.3. dienesta viesnīcas maksa Rīgas Valsts
tehnikuma darbiniekiem

viena istaba
diennaktī

6,27 0,001 6,27

2.4. dienesta viesnīcas maksa (Dārzciema ielā
64, Rīgā)

viena istaba
diennaktī

14,42 1,733 16,15

2.5. dienesta viesnīcas maksa (ar gultas veļu)
(Laidzē, Limbažos)

viena gultas vieta
diennaktī

5,29 0,633 5,92

2.6. dienesta viesnīcas maksa (bez gultas
veļas) (Laidzē, Limbažos)

viena gultas vieta
diennaktī

4,11 0,493 4,60

2.7. dienesta viesnīcas maksa (Ūnijas ielā
31a, Rīgā)

viena gultas vieta
diennaktī

7,73 0,933 8,66

2.8. dienesta viesnīcas maksa (Dārzciema ielā
64, Rīgā)

viena gultas vieta
diennaktī

8,93 1,073 10,00

3. Lietvedības pakalpojumi citām personām
3.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
3.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
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3.3. arhīva dokumentu sagatavošana un
izsniegšana

viena vienība 2,85 0,002 2,85

3.4. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

4. Autotransporta noma
4.1. automašīnas OPEL VIVARO noma (līdz 9

pasažieriem)
viens km 0,41 0,09 0,50

5. Teritorijas, telpu un aprīkojuma izmantošana
5.1. aktu zāles un mazās zāles izmantošana
5.1.1. aktu zāles izmantošana Rīgā viena stunda 25,00 5,25 30,25
5.1.2. aktu zāles izmantošana Laidzē viena stunda 5,88 1,23 7,11
5.1.3. aktu zāles izmantošana Limbažos viena stunda 5,88 1,23 7,11
5.1.4. mazās zāles izmantošana Rīgā viena stunda 14,88 3,12 18,00
5.1.5. mazās zāles izmantošana (ar aprīkojumu)

Rīgā
viena stunda 18,18 3,82 22,00

5.2. sporta zāles izmantošana
5.2.1. sporta zāles izmantošana Rīgā viena stunda 24,79 5,21 30,00
5.2.2. sporta zāles izmantošana Laidzē viena stunda 5,88 1,23 7,11
5.2.3. sporta zāles izmantošana Limbažos viena stunda 8,00 1,68 9,68
5.3. datorklases izmantošana (ar aprīkojumu)

Rīgā
viena stunda 20,00 4,20 24,20

5.4. mācību auditorijas izmantošana
5.4.1. mācību auditorijas izmantošana Rīgā viena stunda 11,50 2,42 13,92
5.4.2. mācību auditorijas izmantošana (ar

aprīkojumu) Rīgā
viena stunda 15,00 3,15 18,15

5.4.3. mācību auditorijas izmantošana Limbažos viena stunda 4,50 0,95 5,45
5.5. autostāvvietas izmantošana K. Valdemāra

1c, Rīgā
viens mēnesis 41,32 8,68 50,00

5.6. autostāvvietas izmantošana K. Valdemāra
1c, Rīgā

viena reize 2,07 0,43 2,50

5.7. autostāvvietas caurlaides kartes
izgatavošana

viena karte 8,26 1,73 9,99

6. Izglītības pakalpojumi
6.1. sagatavošanas kursi pirms

iestājpārbaudījumiem
vienam
izglītojamam
mēnesī

60,00 0,002 60,00

6.2. atkārtots profesionālās kvalifikācijas
eksāmens

viens eksāmens 80,00 0,002 80,00

6.3. izglītības programmas
6.3.1. profesionālā izglītība (neklātiene vai

nepilna laika)
mācību ilgums 2
gadi

1200,00 0,002 1200,00

6.3.2. profesionālās tālākizglītības programmas
6.3.2.1. otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa

profesionālās tālākizglītības programmas
480 akadēmiskās
stundas

540,00 0,002 540,00

6.3.2.2. otrā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālās tālākizglītības programmas

640 akadēmiskās
stundas

720,00 0,002 720,00

6.3.2.3. trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa
profesionālās tālākizglītības programmas

960 akadēmiskās
stundas

1100,00 0,002 1100,00

6.3.3. profesionālās pilnveides izglītības
programmas

160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

6.3.4. pašizglītība (individuālās konsultācijas
profesionālās izglītības programmu
mācību priekšmetos)

viena akadēmiskā
stunda

13,09 0,002 13,09

6.3.5. neformālās izglītības programmas 80 akadēmiskās
stundas

297,52 62,48 360,00

6.3.6. ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto
zināšanu, prasmju un kompetenču
novērtēšanai papildus nepieciešamās
maksas konsultācijas

viena akadēmiskā
stunda

13,09 0,002 13,09
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6.3.7. modulārās izglītības programmas (viens
atsevišķs modulis)

viena akadēmiskā
stunda

4,50 0,002 4,50

6.3.8. izglītības pakalpojumu sniegšana pēc
individuāla pieprasījuma (tai skaitā pēc
darba devēja pieprasījuma)

 līgumcena 21 %  

XII. Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,

kuri mācās budžeta grupā
viena gultas vieta
mēnesī

14,00 0,001 14,00

1.2. dienesta viesnīcas identifikācijas kartes
dublikāta izsniegšana

viena karte 7,00 0,002 7,00

1.3. arhīva izziņas (par mācību periodu)
sagatavošana un izsniegšana

viena izziņa 3,00 0,002 3,00

1.4. arhīva izziņas (par mācību periodu un
vērtējumiem) sagatavošana un
izsniegšana

viena izziņa 6,00 0,002 6,00

1.5. izglītības dokumenta ar pielikumiem
dublikāta sagatavošana un izsniegšana

viens dokuments 9,00 0,002 9,00

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa Rīgas Mākslas

un mediju tehnikuma darbiniekiem
viena istaba
mēnesī

60,00 0,001 60,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa citām
personām

viena gultas vieta
diennaktī

8,04 0,963 9,00

3. Telpu un aprīkojuma izmantošana
3.1. mācību darbnīcas izmantošana (bez

aprīkojuma)
viena stunda 4,13 0,87 5,00

3.2. mācību darbnīcas izmantošana (ar
aprīkojumu)

viena stunda 8,26 1,73 9,99

3.3. datorklases izmantošana viena stunda 16,53 3,47 20,00
3.4. sporta un trenažieru zāles izmantošana viena stunda 6,61 1,39 8,00
3.5. aktu zāles izmantošana viena stunda 16,53 3,47 20,00
3.6. halles izmantošana viena stunda 24,79 5,21 30,00
3.7. tirdzniecības objekta izvietošanas

laukuma izmantošana
viens m2 mēnesī 10,00 2,10 12,10

4. Izglītības pakalpojumi
4.1. sagatavošanas kursi Rīgas Mākslas un

mediju tehnikuma reflektantiem
viens kurss 100,00 0,002 100,00

4.2. konsultācijas reflektantiem pirms
iestājpārbaudījumiem

12 akadēmiskās
stundas

10,00 0,002 10,00

4.3. profesionālās tālākizglītības programmas viena programma tāme 0,002  

4.4. profesionālās pilnveides programmas viena programma tāme 0,002  

4.5. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis tāme 0,002  

4.6. neformālā izglītība viena programma tāme 21 %  

XIII. Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,09 0,02 0,11
1.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,11 0,02 0,13
1.3. izdrukāšana viena lapa 0,11 0,02 0,13
1.4. brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) viena vienība 1,02 0,21 1,23
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1.5. laminēšana viena vienība 0,80 0,17 0,97
2. Arhīva un lietvedības pakalpojumi
2.1. arhīva dokumenta izsniegšana viena vienība 3,00 0,002 3,00

2.2. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,45 0,002 1,45

3. Telpu un aprīkojuma izmantošana
3.1. mācību kabineta izmantošana viena stunda 4,44 0,93 5,37
3.2. ēdnīcas telpu izmantošana viens m2 2,08 0,44 2,52

3.3. mācību laboratorijas izmantošana viena stunda 13,15 2,76 15,91
3.4. datorklases izmantošana viena stunda 13,67 2,87 16,54
3.5. sporta zāles izmantošana viena stunda 7,30 1,53 8,83
3.6. aktu zāles izmantošana viena stunda 7,15 1,50 8,65
3.7. trenažieru zāles izmantošana viena stunda 6,33 1,33 7,66
4. Izglītības pakalpojumi
4.1. profesionālās pilnveides programmas viena programma tāme 0,002  

4.2. profesionālās tālākizglītības programmas viena programma tāme 0,002  

4.3. neformālās izglītības programmas viena programma tāme 21 %  
4.4. kursi viens kurss tāme 21 %  
4.5. semināri viens seminārs tāme 21 %  
4.6. modulārās izglītības programmas moduļa

apguve
viens modulis tāme 0,002  

XIV. Rīgas 3. arodskolas sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. lietvedības pakalpojumi
1.1.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.1.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.1.3. arhīva dokumenta sagatavošana un

izsniegšana
viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.1.4. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

1.2. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta
mēnesī

9,00 0,001 9,00

2. Izglītības pakalpojumi
2.1. metinātāju mācības un atestācija starptautiskā metinātāja sertifikāta iegūšanai atbilstoši standarta ISO

9606-1 un 9606-2 prasībām
2.1.1. viena metinātāja mācības MMA, MAG,

MIG, TIG14 metināšanā izglītības iestādē
(materiāls - tērauds)

viena akadēmiskā
stunda

20,00 4,20 24,20

2.1.2. viena metinātāja mācības MMA, MAG,
MIG, TIG metināšanā izglītības iestādē
(materiāls - alumīnijs)

viena akadēmiskā
stunda

25,00 5,25 30,25

2.1.3. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā izglītības iestādē (viens
paraugs)

viens metinātājs 127,00 26,67 153,67

2.1.4. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā izglītības iestādē (divi
paraugi)

viens metinātājs 195,00 40,95 235,95

2.1.5. viena metinātāja mācības MMA, MAG,
MIG, TIG metināšanā (uzņēmumā)

viena akadēmiskā
stunda

8,00 1,68 9,68

2.1.6. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (viens paraugs)

viens metinātājs 97,00 20,37 117,37

2.1.7. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (divi paraugi)

viens metinātājs 165,00 34,65 199,65
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2.1.8. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (trīs paraugi)

viens metinātājs 209,00 43,89 252,89

2.1.9. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (četri paraugi)

viens metinātājs 253,00 53,13 306,13

2.1.10. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (pieci paraugi)

viens metinātājs 297,00 62,37 359,37

2.1.11. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (seši paraugi)

viens metinātājs 341,00 71,61 412,61

2.1.12. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (septiņi paraugi)

viens metinātājs 385,00 80,85 465,85

2.1.13. atestācija MMA, MAG, MIG, TIG
metināšanā uzņēmumā (astoņi paraugi)

viens metinātājs 429,00 90,09 519,09

2.2. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās
stundas

600,00 0,002 600,00

2.3. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

2.4. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

2.5. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

2.6. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

2.7. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

3. Pārējie izglītības pakalpojumi
3.1. viena virpotāja praktiskās mācības viena akadēmiskā

stunda
20,00 4,20 24,20

3.2. viena atslēdznieka praktiskās mācības viena akadēmiskā
stunda

15,00 3,15 18,15

3.3. viena frēzētāja praktiskās mācības viena akadēmiskā
stunda

20,00 4,20 24,20

3.4. datormācība viena akadēmiskā
stunda

15,00 3,15 18,15

3.5. atkārtots vai ārpuskārtas profesionālās
kvalifikācijas eksāmens MMA, MAG,
MIG, TIG metināšanā

viens
izglītojamais

30,00 0,002 30,00

4. Telpu izmantošana
4.1. mācību darbnīcu izmantošana (tai skaitā mācību aprīkojums)
4.1.1. metināšanas mācību darbnīcas

izmantošana
viena stunda 75,00 15,75 90,75

4.1.2. metināšanas, virpošanas, frēzēšanas,
atslēdznieku mācību darbvietas
izmantošana

viena stunda 7,00 1,47 8,47

4.1.3. virpošanas (frēzēšanas) mācību darbnīcas
izmantošana

viena stunda 45,00 9,45 54,45

4.1.4. atslēdznieku mācību darbnīcas
izmantošana

viena stunda 35,00 7,35 42,35

4.1.5. datorklases izmantošana viena stunda 45,00 9,45 54,45
4.1.6. datorklases mācību darbvietas

izmantošana
viena stunda 7,00 1,47 8,47

4.2. pārējo telpu izmantošana
4.2.1. mācību auditorijas izmantošana viena stunda 15,00 3,15 18,15
4.2.2. zāles izmantošana viena stunda 55,00 11,55 66,55
5. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
5.1. dienesta viesnīcas maksa vienvietīgā

numurā
viena gultas vieta
diennaktī

10,71 1,293 12,00
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5.2. dienesta viesnīcas maksa divvietīgā
numurā

viena gultas vieta
diennaktī

8,04 0,963 9,00

5.3. dienesta viesnīcas maksa trīsvietīgā
numurā

viena gultas vieta
diennaktī

6,25 0,753 7,00

5.4. dienesta viesnīcas maksa viens numurs
mēnesī

89,29 10,713 100,00

5.5. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta
mēnesī

53,57 6,433 60,00

Piezīme. MMA - rokas lokmetināšana, MAG - lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē, MIG -
lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē, TIG - lokmetināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes
vidē.

XV. Rīgas Stila un modes tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,54 0,001 8,54

1.1.2. veļas mašīnas izmantošana viena
mazgāšanas
reize

0,83 0,17 1,00

1.2. kancelejas un lietvedības pakalpojumi
1.2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.2.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.2.3. laminēšana (70x110 mm) viena vienība 0,29 0,06 0,35
1.2.4. laminēšana (A4 formāts) viena vienība 0,41 0,09 0,50
1.2.5. dokumentētās informācijas kopijas vai

dublikāta izgatavošana ar iestādi
nesaistītai personai, pamatojoties uz
attiecīgu publikāciju oficiālajā izdevumā
"Latvijas Vēstnesis"

viena vienība 3,21 0,67 3,88

1.2.6. arhīva dokumenta sagatavošana un
izsniegšana

viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.2.7. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa (divi īrnieki

istabā, katrai personai)
viens mēnesis 47,32 5,683 53,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa (viens īrnieks
istabā)

viens mēnesis 75,89 9,113 85,00

2.3. dienesta viesnīcas maksa (ar gultas veļu) viena gultas vieta
diennaktī

5,37 0,643 6,01

2.4. dienesta viesnīcas maksa (bez gultas
veļas)

viena gultas vieta
diennaktī

4,30 0,523 4,82

2.5. telpu izmantošana dienesta viesnīcā
Rīgas Stila un modes tehnikuma
darbiniekiem

viens m² 0,92 0,001 0,92

3. Telpu un aprīkojuma izmantošana
3.1. demonstrācijas zāles izmantošana viena stunda 7,54 1,58 9,12
3.2. datorklases izmantošana (ar projektoru un

interaktīvo tāfeli)
viena stunda 9,97 2,09 12,06

3.3. klases izmantošana viena stunda 2,86 0,60 3,46
3.4. šūšanas darbnīcas izmantošana viena stunda 7,12 1,50 8,62
3.5. SPA darbnīcas izmantošana viena stunda 7,20 1,51 8,71
3.6. kosmētiķu darbnīcas izmantošana viena stunda 6,99 1,47 8,46
3.7. fotosalona izmantošana viena stunda 8,90 1,87 10,77
3.8. mācību frizētavas izmantošana viena stunda 7,12 1,50 8,62
3.9. sporta zāles izmantošana viena stunda 20,03 4,21 24,24
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3.10. aktu zāles izmantošana pēc individuāla
pieprasījuma

viena stunda 50,25 10,55 60,80

3.11. sporta laukuma izmantošana viens mēnesis 170,00 35,70 205,70
4. Mikroautobusa noma viena stunda 3,40 0,71 4,11

viens km 0,17 0,04 0,21
5. Izglītības pakalpojumi
5.1. profesionālās pilnveides programma

"Vizāžista darba pamati"
160 akadēmiskās
stundas

280,00 0,002 280,00

5.2. profesionālās pilnveides programma
"Manikīra un pedikīra darba pamati"

160 akadēmiskās
stundas

280,00 0,002 280,00

5.3. profesionālās pilnveides programma
"Moderno frizūru veidošana"

160 akadēmiskās
stundas

280,00 0,002 280,00

5.4. profesionālās pilnveides programma "Šūto
izstrādājumu piegriešana un šūšana"

240 akadēmiskās
stundas

380,00 0,002 380,00

5.5. profesionālās pilnveides programma
"Florista darba pamati"

180 akadēmiskās
stundas

340,00 0,002 340,00

5.6. profesionālās pilnveides programma
"Tērpu konstruēšana un modelēšana"

432 akadēmiskās
stundas

615,00 0,002 615,00

5.7. profesionālās pilnveides programma
"Tērpu piegriešana un šūšana"

360 akadēmiskās
stundas

542,00 0,002 542,00

5.8. seminārs pēc individuāla pieprasījuma viens seminārs tāme 21 %  
5.9. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās

stundas
600,007 0,002 600,00

5.10. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,007 0,002 800,00

5.11. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,007 0,002 1220,00

5.12. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,007 0,002 400,00

5.13. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,507 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

5.14. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

XVI. Saldus tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi Saldus tehnikuma izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
15,00 0,001 15,00

1.2. kancelejas pakalpojumi
1.2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.2.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.2.3. izdrukāšana viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.2.4. skenēšana viena lapa 0,08 0,02 0,10
1.2.5. brošēšana ar spirāli (līdz 30 lapām) viena vienība 1,24 0,26 1,50
1.2.6. brošēšana ar spirāli (30 lapas un vairāk) viena vienība 2,07 0,43 2,50
1.2.7. laminēšana viena vienība 0,41 0,09 0,50
1.3. arhīva dokumentu sagatavošana un

izsniegšana
viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.4. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viens komplekts 6,73 0,002 6,73

1.5. izglītības dokumentu komplekta dublikāta viena vienība 2,00 0,002 2,00
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izsniegšana
0,00

2. Pakalpojumi citām personām
2.1. mācību viesnīcas "Kalnsētas"

pakalpojumi
viena istaba
diennaktī

26,79 3,213 30,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa viena istaba
diennaktī

26,79 3,213 30,00

2.3. viesnīcas pakalpojumi citu izglītības
iestāžu izglītojamiem prakses laikā Saldū

viena gultas vieta
mēnesī

15,00 1,803 16,80

2.4. interaktīvās šautuves (simulators)
pakalpojumi

viena stunda 41,32 8,68 50,00

2.5. ēdnīcas telpu izmantošana viena stunda 24,79 5,21 30,00
2.6. mazās zāles izmantošana viena stunda 29,75 6,25 36,00
2.7. konferenču zāles izmantošana viena stunda 14,88 3,12 18,00
2.8. mācību klases izmantošana viena stunda 5,37 1,13 6,50
2.9. sporta zāles (lielā) izmantošana viena stunda 33,06 6,94 40,00
2.10. sporta zāles (mazā) izmantošana viena stunda 7,44 1,56 9,00
2.11. galdniecības izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 61,98 13,02 75,00
2.12. garāžas izmantošana viens mēnesis 44,63 9,37 54,00
2.13. autostāvvietas izmantošana viena stunda 2,48 0,52 3,00
2.14. autostāvvietas izmantošana viena diennakts 8,26 1,73 9,99
2.15. galdautu izmantošana viena vienība 1,65 0,35 2,00
2.16. trauku izmantošana viena vienība 1,65 0,35 2,00
2.17. friziera, vizāžista praktikanta pakalpojumi
2.17.1. matu griešana vīriešiem viena persona 2,48 0,52 3,00
2.17.2. matu griešana sievietēm viena persona 4,13 0,87 5,00
2.17.3. matu krāsošana viena persona 5,45 1,14 6,59
2.17.4. vakara frizūra viena persona 4,96 1,04 6,00
2.17.5. dienas frizūra viena persona 3,47 0,73 4,20
2.17.6. uzacu, skropstu krāsošana viena persona 0,83 0,17 1,00
2.17.7. dienas meikaps viena persona 4,13 0,87 5,00
2.17.8. vakara meikaps viena persona 8,26 1,73 9,99
2.18. informācijas tehnoloģiju iekārtu

izmantošana (semināra vajadzībām)
viena stunda 8,26 1,73 9,99

2.19. datu pārraides antenas un elektronisko
sakaru iekārtu izvietošana

viens mēnesis 10,00 2,10 12,10

2.20. arhīva dokumenta sagatavošana un
izsniegšana

viena vienība 2,85 0,002 2,85

2.21. izglītības dokumenta dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,50 0,002 1,50

2.22. izglītības dokumentu komplekta dublikāta
izsniegšana

viens komplekts 7,15 0,002 7,15

2.23. mācību organizēšana viena stunda
vienai personai

tāme 21 %  

3. Izglītības pakalpojumi
3.1. profesionālās tālākizglītības programma viena akadēmiskā

stunda vienai
personai

tāme 0,002  

3.2. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Pamatlīmeņa zināšanu
programma par objekta ugunsdrošību
atbildīgajiem darbiniekiem"

160 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.3. profesionālās pilnveides izglītības
programma "Civilā aizsardzība"

160 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.4. neformālās izglītības programma
"Sanitārais higiēnas minimums"

piecas
akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.5. neformālās izglītības programma "Pareiza
uztura pamati"

astoņas
akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

30/43



3.6. neformālās izglītības programma "Dienas,
vakara meikaps"

astoņas
akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.7. neformālās izglītības programma
"Dokumentu pārvaldība"

astoņas
akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.8. neformālās izglītības programma
"Mākoņdatošana"

10 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.9. neformālās izglītības programma
"Ugunsdrošība objektos"

24 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.10. neformālās izglītības programma "Koptēla
veidošana"

24 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.11. neformālās izglītības programma
"Kokizstrādājumu rasēšanas pamati"

24 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.12. neformālās izglītības programma "Sausās
būves montāža"

32 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.13. neformālās izglītības programma
"Grāmatvedības pamati"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.14. neformālās izglītības programma
"Fotogrāfiju apstrāde (Photoshop apguve)"

69 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.15. neformālās izglītības programma
"Profesionālā svešvaloda - angļu, krievu"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.16. neformālās izglītības programma "Datu
analīze un pārskatu sagatavošana
programmā MS EXCEL"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.17. neformālās izglītības programma
"Projekta plānošana un izstrāde"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.18. neformālās izglītības programma
"Automatizētā projektēšana programmā
AutoCad"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.19. neformālās izglītības programma
"Flīzēšana"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.20. neformālās izglītības programma
"Mūrēšanas darbi"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.21. neformālās izglītības programma "Sausās
būves montāža"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.22. neformālās izglītības programma
"Apdares darbi"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.23. neformālās izglītības programma
"Metināšanas pamati"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.24. neformālās izglītības programma
"Metālapstrādes pamati"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.25. neformālās izglītības programma
"Ģeodēzisko darbu veikšanas pamati"

48 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.26. neformālās izglītības programma
"Caurteku un tuneļu būvēšana"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.27. neformālās izglītības programma
"Caurteku un tuneļu būvēšana"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.28. neformālās izglītības programma
"Betonēšanas pamati"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.29. neformālās izglītības programma
"Betonēšanas pamati"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.30. neformālās izglītības programma "Grīdu
konstrukciju izbūve"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.31. neformālās izglītības programma "Grīdu
konstrukciju izbūve"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.32. neformālās izglītības programma "Mājas
lapu veidošana"

32 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.33. neformālās izglītības programma
"Konferenču apkalpošana"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.34. neformālās izglītības programma
"Konferenču apkalpošana"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  
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3.35. neformālās izglītības programma
"Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"

40 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.36. neformālās izglītības programma
"Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"

80 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.37. neformālās izglītības programma
"Svešvaloda - angļu, krievu"

120 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.38. neformālās izglītības programma "Mazā
biznesa organizēšana"

160 akadēmiskās
stundas

tāme 21 %  

3.39. ārpus formālās izglītības apgūto
zināšanu, prasmju un kompetenču
novērtēšanas procesa teorētiskās
konsultācijas

viena akadēmiskā
stunda

tāme 21 %  

3.40. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis tāme 0,002  

3.40.1. "Betonēšanas pamati" 96 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.2. "Uzskaites un atskaites dokumentācijas
sagatavošana tūrisma un viesmīlības
uzņēmumā"

156 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.3. "Telpu dizains un floristika" 156 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.4. "Īslaicīgie tetovējumi" 158 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.5. "Skaistumkopšanas pakalpojumu
organizēšana"

158 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.6. "Frizūru veidošana un transformēšana" 126 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.7. "Frizieru pamatdarbi" 158 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.8. "Matu griešana" 148 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.9. "Ģeodēzisko darbu izpilde" 190 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.10. "Caurteku un tuneļu būvēšana" 158 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.11. "EIKT pamatprocesi un darbu veidi" 35 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.12. "EIKT nozares tehnisko darbu
pamatiemaņas"

96 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.13. "Datortehnikas komplektēšana un
montāža"

90 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

3.40.14. "Drošības sistēmu uzstādīšana un
uzturēšana"

293 akadēmiskās
stundas

tāme 0,002  

XVII. Smiltenes tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
8,50 0,001 8,50

1.2. maksa par viesnīcas papildu aprīkojumu
(ledusskapis, televizors)

viena vienība
mēnesī

3,50 0,001 3,50

1.3. veļas mašīnas izmantošana viens kg veļas 0,60 0,13 0,73
1.4. lietvedības pakalpojumi
1.4.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,08 0,02 0,10
1.4.2. kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm) viena lapa 0,11 0,02 0,13
1.4.3. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,12 0,03 0,15
1.4.4. izdrukāšana (A4 formāts) viena lapa 0,08 0,02 0,10
1.4.5. skenēšana viena lapa 0,08 0,02 0,10
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1.5. sekmju izziņu izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.6. izglītojamo apliecības dublikāta
izsniegšana

viena vienība 1,42 0,002 1,42

1.7. sekmju grāmatiņas dublikāta izsniegšana viena vienība 1,42 0,002 1,42

2. Maksas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa
2.1.1. dienesta viesnīcas maksa (Kalnamuižā,

Smiltenes pagastā)
viena gultas vieta
diennaktī

3,84 0,463 4,30

2.1.2. dienesta viesnīcas maksa (Dārza ielā 9,
Smiltenē)

viena gultas vieta
diennaktī

5,09 0,613 5,70

2.1.3. dienesta viesnīcas maksa (Dārza ielā 9, Smiltenē) Smiltenes tehnikuma darbiniekiem
2.1.3.1. vienistabas dzīvoklis viens mēnesis 65,00 0,001 65,00

2.1.3.2. viena istaba divistabu dzīvoklī viens mēnesis 32,00 0,001 32,00

2.2. viesnīcas "Kalna ligzda" īre
2.2.1. viesnīcas "Kalna ligzda" īre (bez brokastīm)
2.2.1.1. vienvietīgs numurs (Nr. 2) viena diennakts 22,32 2,683 25,00

2.2.1.2. vienvietīgs numurs (Nr. 3) viena diennakts 26,79 3,213 30,00

2.2.1.3. vienvietīgs numurs (Nr. 5) viena diennakts 17,86 2,143 20,00

2.2.1.4. divvietīgs numurs (Nr. 4, Nr. 22, Nr. 23) viena diennakts 35,71 4,293 40,00

2.2.1.5. divvietīgs numurs (Nr. 4, Nr. 22, Nr. 23)
(vienai personai)

viena diennakts 26,79 3,213 30,00

2.2.1.6. trīsvietīgs numurs (Nr. 25, Nr. 26) viena diennakts 40,18 4,823 45,00

2.2.1.7. četrvietīgs numurs (Nr. 21, Nr. 24) viena diennakts 55,36 6,643 62,00

2.2.2. viesnīcas "Kalna ligzda" īre
3-12 gadus veciem bērniem (bez
brokastīm)

viena diennakts 7,59 0,913 8,50

2.2.3. viesnīcas "Kalna ligzda" īre grupām,
lielākām par 15 personām (bez brokastīm)

viena diennakts
vienai personai

15,18 1,823 17,00

2.2.4. viesnīcas "Kalna ligzda" īre - papildvieta
(bez brokastīm)

viena diennakts 15,18 1,823 17,00

2.2.5. viesnīcas "Kalna ligzda" īre (ar brokastīm)
2.2.5.1. vienvietīgs numurs (Nr. 2) viena diennakts 26,79 3,213 30,00

2.2.5.2. vienvietīgs numurs (Nr. 3) viena diennakts 31,25 3,753 35,00

2.2.5.3. vienvietīgs numurs (Nr. 5) viena diennakts 22,32 2,683 25,00

2.2.5.4. divvietīgs numurs viena diennakts 44,64 5,363 50,00

2.2.5.5. divvietīgs numurs (vienai personai) viena diennakts 31,25 3,753 35,00

2.2.5.6. trīsvietīgs numurs viena diennakts 53,57 6,433 60,00

2.2.5.7. četrvietīgs numurs viena diennakts 73,21 8,793 82,00

2.2.6. viesnīcas "Kalna ligzda" īre bērniem (ar brokastīm)
2.2.6.1. 3-12 gadus veciem bērniem viena diennakts 12,05 1,453 13,50

2.2.6.2. bērniem līdz trim gadiem viena diennakts - - -
2.2.7. viesnīcas "Kalna ligzda" īre grupām,

lielākām par 15 personām (ar brokastīm)
viena diennakts
vienai personai

19,64 2,363 22,00

2.2.8. viesnīcas "Kalna ligzda" īre - papildvieta
(ar brokastīm)

viena diennakts 19,64 2,363 22,00

2.3. izglītības pakalpojumi
2.3.1. profesionālās izglītības programmas

apguve neklātienē (1,5 gadi)
viena persona 1500,00 0,002 1500,00

2.3.2. izglītības moduļa apguve viena akadēmiskā
stunda

4,50 0,002 4,50

2.3.3. profesionālās tālākizglītības programma
(otrais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras
līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

600,00 0,002 600,00
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2.3.4. profesionālās tālākizglītības programma
(trešais Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmenis)

480 akadēmiskās
stundas

750,00 0,002 750,00

2.3.5. profesionālās tālākizglītības programma
(trešais Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmenis)

640 akadēmiskās
stundas

1000,00 0,002 1000,00

2.3.6. profesionālās tālākizglītības programma
(ceturtais Latvijas kvalifikāciju
ietvarstruktūras līmenis)

970 akadēmiskās
stundas

1500,00 0,002 1500,00

2.3.7. ceļu būves traktortehnikas (TR1, TR2,
TR4) praktiskā vadīšana

viena akadēmiskā
stunda

25,62 5,38 31,00

2.3.8. apmācība uz ceļu būves traktortehnikas
simulatoriem

viena akadēmiskā
stunda

20,66 4,34 25,00

2.3.9. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h 0,95 euro/h 5,45 euro/h

2.3.10. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

2.4. komunālie pakalpojumi
2.4.1. maksa par apkuri
2.4.1.1. iedzīvotājiem viens m2 1,07 0,138 1,20

2.4.1.2. iestādēm viens m2 1,07 0,22 1,29

2.4.2. maksa par auksto ūdeni viens m3 0,66 0,14 0,80

2.4.3. maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
(iedzīvotājiem)

viens m3 4,64 0,568 5,20

2.4.4. maksa par dvieļu žāvētāja uzsildīšanu
iedzīvotājiem (ja nepatērē silto ūdeni)

viens dzīvoklis
mēnesī

2,54 0,308 2,84

2.4.5. maksa par kanalizāciju viens m3 1,25 0,26 1,51

2.4.6. sadzīves atkritumu izvešana viens m3 19,50 4,10 23,60

2.4.7. par kanalizāciju (pēc līguma) Kalnamuižā
Nr. 1, Nr. 46, Nr. 47, Smiltenes pagastā

viens m3 0,08 0,02 0,10

2.4.8. maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
(juridiskām personām)

viens m3 4,64 0,97 5,61

2.5. autotransporta noma
2.5.1. mikroautobusa Ford Transit noma viena stunda 3,55 0,75 4,30

viens km 0,37 0,08 0,45
2.5.2. kravas automašīnas noma viena stunda 3,55 0,75 4,30

viens km 0,50 0,11 0,61
2.5.3. autobusa SETRA noma viena stunda 4,71 0,99 5,70

viens km 0,54 0,11 0,65
2.5.4. traktora noma
2.5.4.1. traktora (MTZ-80, MTZ-82) noma viena stunda 10,50 2,21 12,71
2.5.4.2. traktora (T-40) noma viena stunda 7,77 1,63 9,40
2.5.4.3. traktora (T-25) noma viena stunda 6,65 1,40 8,05
2.5.4.4. ceļu būves traktortehnikas noma viena stunda 22,31 4,69 27,00
2.5.5. dienesta vieglās automašīnas noma viena stunda 2,36 0,50 2,86

viens km 0,25 0,05 0,30
2.5.6. mācību automašīnas noma viens mēnesis 5,79 1,22 7,01
2.6. telpu izmantošana
2.6.1. mācību klases izmantošana (līdz 25

vietām)
viena stunda 4,71 0,99 5,70

2.6.2. mācību klases izmantošana (vairāk par 25
vietām)

viena stunda 7,44 1,56 9,00

2.6.3. aktu zāles izmantošana (Kalnamuižā Nr. 8, Smiltenes pagastā, un Pils ielā 8, Smiltenē)
2.6.3.1. aktu zāles izmantošana pašvaldības

pašdarbības pulciņiem
viena stunda 7,00 1,47 8,47

2.6.3.2. aktu zāles izmantošana citām personām viena stunda 11,78 2,47 14,25
2.6.4. aktu zāles izmantošana Kalnamuižā Nr. viena stunda 20,66 4,34 25,00
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10, Smiltenes pagastā
2.6.5. lasītavas izmantošana viena stunda 7,07 1,48 8,55
2.6.6. nedzīvojamo telpu izmantošana
2.6.6.1 Kalnamuižā Nr. 31, Smiltenes pagastā viens m2 mēnesī 0,93 0,20 1,13

2.6.6.2. Kalnamuižā Nr. 5, Smiltenes pagastā viens m2 mēnesī 1,54 0,32 1,86

2.6.7. sporta zāles izmantošana Kalnamuižā Nr.
8a, Smiltenes pagastā

viena stunda 14,26 2,99 17,25

2.6.8. sporta zāles izmantošana Kalnamuižā Nr.
8, Smiltenes pagastā

viena stunda 7,13 1,50 8,63

2.6.9. saunas izmantošana
2.6.9.1. pirmās trīs stundas trīs stundas 35,54 7,46 43,00
2.6.9.2. katra nākamā stunda viena stunda 7,44 1,56 9,00
2.7. pārējie pakalpojumi citām personām
2.7.1. datortehnikas izmantošana viena stunda 0,58 0,12 0,70
2.7.2. printera izmantošana viena lapa 0,08 0,02 0,10
2.7.3. kopēšana
2.7.3.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
2.7.3.2. kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm) viena lapa 0,09 0,02 0,11
2.7.3.3. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
2.7.3.4. kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm) viena lapa 0,12 0,03 0,15
2.7.4. multimediju izmantošana viena stunda 3,55 0,75 4,30
2.7.5. portatīvā datora izmantošana viena stunda 2,36 0,50 2,86
2.8. veterinārās mācību klīnikas pakalpojumi
2.8.1. vizīte pie veterinārārsta 20 minūtes 7,02 1,47 8,49
2.8.2. atkārtota vizīte pie veterinārārsta 20 minūtes 3,72 0,78 4,50
2.8.3. vizīte ārpus veterinārārsta darba laika 20 minūtes 12,40 2,60 15,00
2.8.4. veterinārārsta vizīte ārpus klīnikas 20 minūtes 12,40 2,60 15,00
2.8.5. veterinārārsta konsultācija (bez dzīvnieka) 20 minūtes 4,13 0,87 5,00
2.8.6. homeopāta konsultācija 40 minūtes 12,40 2,60 15,00
2.8.7. ausu tīrīšana viens dzīvnieks 3,31 0,70 4,01
2.8.8. nagu apgriešana viens dzīvnieks 2,48 0,52 3,00
2.8.9. diegu izņemšana viena manipulācija 2,89 0,61 3,50
2.8.10. anālo dziedzeru tīrīšana viena manipulācija 4,55 0,96 5,51
2.8.11. klizma viena manipulācija 12,40 2,60 15,00
2.8.12. ascīta punkcija viena manipulācija 8,26 1,73 9,99
2.8.13. intravenozā katetra ievietošana viena manipulācija 4,13 0,87 5,00
2.8.14. izziņas izsniegšana izbraukšanai uz

ārzemēm
viena vienība 3,31 0,70 4,01

2.8.15. receptes izrakstīšana viena vienība 3,31 0,70 4,01
2.8.16. sonogrāfiskā izmeklēšana (bez narkozes

vai nomierinošiem medikamentiem)
viens
izmeklējums

16,53 3,47 20,00

2.8.17. sonogrāfiska grūsnības noteikšana no 21.
dienas

viens
izmeklējums

16,53 3,47 20,00

2.8.18. rentgens viena projekcija 16,53 3,47 20,00
2.8.19. rentgens vienai ķermeņa daļai trīs projekcijas 22,31 4,69 27,00
2.8.20. endoskopiskā izmeklēšana (neieskaitot

izdevumus par medikamentiem)
viens
izmeklējums

20,66 4,34 25,00

2.8.21. laboratoriskie izmeklējumi
2.8.21.1. asins analīzes parauga noņemšana viena manipulācija 4,13 0,87 5,00
2.8.21.2. hematoloģija (bez asins parauga

noņemšanas)
viena vienība 6,61 1,39 8,00

2.8.21.3. bioķīmija (bez asins parauga
noņemšanas)

viena vienība 18,18 3,82 22,00

2.8.21.4. glikozes līmeņa noteikšana asinīs ar
glikometru

viena vienība 2,48 0,52 3,00
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2.8.21.5. urīna analīze ar stripu viena vienība 3,31 0,70 4,01
2.8.21.6 ausu ērcīšu mikroskopija viena vienība 3,31 0,70 4,01
2.8.21.7. citoloģijas mikroskopija viena vienība 4,13 0,87 5,00
2.8.21.8. mikoloģiskais uzsējums viena vienība 7,02 1,47 8,49
2.8.21.9. bakterioloģija ar antibiogrammu viena vienība 24,79 5,21 30,00
2.8.21.10. antivielas pret trakumsērgas vakcīnas

vīrusu
viena vienība 82,64 17,35 99,99

2.8.21.11. antivielas pret listeriozi viena vienība 20,01 4,20 24,21
2.8.21.12. antivielas pret leptospirozi viena vienība 19,13 4,02 23,15
2.8.21.13. antivielas pret toksoplazmozi viena vienība 19,74 4,15 23,89
2.8.21.14. antivielas pret kaķu imūndeficīta vīrusu viena vienība 28,28 5,94 34,22
2.8.21.15. asinsritē migrējošo parazītu noteikšana viena vienība 20,66 4,34 25,00
2.8.22. vakcinācijas apliecības izsniegšana viena vienība 1,65 0,35 2,00
2.8.23. starptautiskās mājdzīvnieka pases

izsniegšana
viena vienība 4,13 0,87 5,00

2.8.24. dzīvnieku datu reģistrēšana
Lauksaimniecības datu centrā (papildu
maksa Lauksaimniecības datu centra
noteiktajam maksas pakalpojumam)

viena vienība 5,37 1,13 6,50

2.8.25. mikročipa ievadīšana viena vienība 12,40 2,60 15,00
2.8.26. trakumsērgas vakcīna viena vienība 7,77 1,63 9,40
2.8.27. trakumsērgas vakcīna kaķiem (bez

palīgvielas)
viena vienība 11,90 2,50 14,40

2.8.28. trakumsērgas vakcīna trim gadiem viena vienība 11,90 2,50 14,40
2.8.29. suņu infekcijas slimības vakcīna viena vienība 11,07 2,32 13,39
2.8.30. suņu infekcijas slimības vakcīna kopā ar

trakumsērgas vakcīnu
viena vienība 14,63 3,07 17,70

2.8.31. kaķu infekcijas slimības vakcīna viena vienība 10,50 2,21 12,71
2.8.32. kaķu infekcijas slimības vakcīna kopā ar

trakumsērgas vakcīnu
viena vienība 12,40 2,60 15,00

2.8.33. suņu infekcijas slimības vakcīna kopā ar
leptospirozes un trakumsērgas vakcīnu

viena vienība 15,54 3,26 18,80

2.8.34. suņu infekcijas slimības vakcīna kopā ar
leptospirozes vakcīnu

viena vienība 11,90 2,50 14,40

2.8.35. vakcīna trušiem pret miksomatozi un
hemorāģisko septicēmiju

viena vienība 8,68 1,82 10,50

2.8.36. ķirurģiska operācija viena stunda 28,93 6,08 35,01
2.8.37. narkoze kaķiem viena stunda 13,22 2,78 16,00
2.8.38. narkoze suņiem, kuru svars nepārsniedz

15 kg (ja svars pārsniedz 15 kg, papildus
jāmaksā 2,00 euro/kg)

viena stunda 16,53 3,47 20,00

2.8.39. narkoze (katra nākamā stunda) viena stunda 8,26 1,73 9,99
2.8.40. runča kastrācija viens dzīvnieks 16,53 3,47 20,00
2.8.41. runča (kriptorha) kastrācija viens dzīvnieks 28,93 6,08 35,01
2.8.42. kaķenes sterilizācija viens dzīvnieks 33,06 6,94 40,00
2.8.43. kaķenes sterilizācija lielā grūsnības laikā viens dzīvnieks 41,32 8,68 50,00
2.8.44. ķeizargrieziens kaķenei viens dzīvnieks 41,32 8,68 50,00
2.8.45. piometras operācija kaķenēm viens dzīvnieks 41,32 8,68 50,00
2.8.46. suņa kastrācija
2.8.46.1. <10 kg viens dzīvnieks 33,06 6,94 40,00
2.8.46.2. 10-15 kg viens dzīvnieks 37,19 7,81 45,00
2.8.46.3. 15-20 kg viens dzīvnieks 41,32 8,68 50,00
2.8.46.4. 20-30 kg viens dzīvnieks 57,85 12,15 70,00
2.8.46.5. 30-40 kg viens dzīvnieks 66,12 13,89 80,01
2.8.46.6. 40-50 kg viens dzīvnieks 78,51 16,49 95,00
2.8.46.7. 50-60 kg viens dzīvnieks 90,91 19,09 110,00
2.8.46.8. 60-70 kg viens dzīvnieks 103,31 21,70 125,01
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2.8.46.9. 70-80 kg viens dzīvnieks 115,70 24,30 140,00
2.8.47. suņa (kriptorha) kastrācija
2.8.47.1. <15 kg viens dzīvnieks 57,85 12,15 70,00
2.8.47.2. 15-20 kg viens dzīvnieks 66,12 13,89 80,01
2.8.47.3. 20-30 kg viens dzīvnieks 78,51 16,49 95,00
2.8.47.4. 30-40 kg viens dzīvnieks 90,91 19,09 110,00
2.8.47.5. 40-50 kg viens dzīvnieks 103,31 21,70 125,01
2.8.47.6. 50-60 kg viens dzīvnieks 115,70 24,30 140,00
2.8.47.7. 60-70 kg viens dzīvnieks 128,10 26,90 155,00
2.8.48. kuces sterilizācija
2.8.48.1. <15 kg viens dzīvnieks 57,85 12,15 70,00
2.8.48.2. 15-20 kg viens dzīvnieks 66,12 13,89 80,01
2.8.48.3. 20-30 kg viens dzīvnieks 78,51 16,49 95,00
2.8.48.4. 30-40 kg viens dzīvnieks 90,91 19,09 110,00
2.8.48.5. 40-50 kg viens dzīvnieks 103,31 21,70 125,01
2.8.48.6. 50-60 kg viens dzīvnieks 115,70 24,30 140,00
2.8.48.7. 60-70 kg viens dzīvnieks 128,10 26,90 155,00
2.8.49. kuces sterilizācija lielā grūsnības laikā (vairāk par 40 dienām)
2.8.49.1. <15 kg viens dzīvnieks 74,38 15,62 90,00
2.8.49.2. 15-20 kg viens dzīvnieks 82,64 17,35 99,99
2.8.49.3. 20-30 kg viens dzīvnieks 95,04 19,96 115,00
2.8.49.4. 30-40 kg viens dzīvnieks 107,44 22,56 130,00
2.8.49.5. 40-50 kg viens dzīvnieks 119,83 25,16 144,99
2.8.49.6. 50-60 kg viens dzīvnieks 132,23 27,77 160,00
2.8.49.7. 60-70 kg viens dzīvnieks 144,63 30,37 175,00
2.8.50. ķeizargrieziens kucei
2.8.50.1. <15 kg viens dzīvnieks 66,12 13,89 80,01
2.8.50.2. 15-20 kg viens dzīvnieks 74,38 15,62 90,00
2.8.50.3. 20-30 kg viens dzīvnieks 86,78 18,22 105,00
2.8.50.4. 30-40 kg viens dzīvnieks 99,17 20,83 120,00
2.8.50.5. 40-50 kg viens dzīvnieks 111,57 23,43 135,00
2.8.50.6. 50-60 kg viens dzīvnieks 123,97 26,03 150,00
2.8.50.7. 60-70 kg viens dzīvnieks 136,36 28,64 165,00
2.8.51. nabas trūces operācija kaķēniem un

kucēniem
viens dzīvnieks 20,66 4,34 25,00

2.8.52. auss hematomas operācija dzīvniekiem,
kuru svars nepārsniedz 15 kg (ja svars
pārsniedz 15 kg, papildus jāmaksā 2,00
euro/kg)

viens dzīvnieks 33,06 6,94 40,00

2.8.53. runča kateterizācija narkozē viens dzīvnieks 22,31 4,69 27,00
2.8.54. diagnostiskā laparotomija kaķiem viens dzīvnieks 24,79 5,21 30,00
2.8.55. diagnostiskā laparotomija suņiem, kuru

svars nepārsniedz 15 kg (ja svars
pārsniedz 15 kg, papildus jāmaksā 2,00
euro/kg)

viens dzīvnieks 33,06 6,94 40,00

2.8.56. mutes dobuma sanācija dzīvniekiem, kuru
svars nepārsniedz 15 kg (ja svars
pārsniedz 15 kg, papildus jāmaksā 2,00
euro/kg)

viens dzīvnieks 24,79 5,21 30,00

2.8.57. zobu ekstrakcija kaķim, sunim sanācijas
laikā

viens zobs 8,26 1,73 9,99

2.8.58. piena zobu raušana kucēniem viens dzīvnieks 20,66 4,34 25,00
2.8.59. acs plakstiņa korekcijas operācija

dzīvniekiem, kuru svars nepārsniedz 20 kg
(ja svars pārsniedz 20 kg, papildus
jāmaksā 2,00 euro/kg)

viens dzīvnieks 37,19 7,81 45,00

2.8.60. trešā acs plakstiņa adenomas operācija viens dzīvnieks 41,32 8,68 50,00
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dzīvniekiem, kuru svars nepārsniedz 20 kg
(ja svars pārsniedz 20 kg, papildus
jāmaksā 2,00 euro/kg)

2.8.61. kuņģa sagriešanās operācija dzīvniekiem,
kuru svars nepārsniedz 35 kg (ja svars
pārsniedz 35 kg, papildus jāmaksā 2,00
euro/kg)

viens dzīvnieks 82,64 17,35 99,99

2.8.62. ingvinālās vai perianālās trūces operācija viens dzīvnieks 70,25 14,75 85,00
2.8.63. kaķu cirpšana narkozē viens dzīvnieks 20,66 4,34 25,00
2.8.64. suņu cirpšana viens dzīvnieks 12,40 2,60 15,00
2.8.65. eitanāzija kaķiem, kuru svars nepārsniedz

4 kg (ja svars pārsniedz 4 kg, papildus
jāmaksā 1,00 euro/kg)

viens dzīvnieks 12,40 2,60 15,00

2.8.66. eitanāzija suņiem, kuru svars nepārsniedz
20 kg (ja svars pārsniedz 20 kg, papildus
jāmaksā 1,00 euro/kg)

viens dzīvnieks 20,66 4,34 25,00

2.8.67. eitanāzija grauzējiem, kaķēniem un
kucēniem līdz astoņu dienu vecumam

viens dzīvnieks 4,96 1,04 6,00

2.8.68. kaķu kremācija, ja kaķa svars
nepārsniedz 4 kg (ja svars pārsniedz 4 kg,
papildus jāmaksā 1,00 euro/kg)

viens dzīvnieks 8,26 1,73 9,99

2.8.69. suņu kremācija, ja suņa svars
nepārsniedz 20 kg (ja svars pārsniedz 20
kg, papildus jāmaksā 1,00 euro/kg)

viens dzīvnieks 12,40 2,60 15,00

2.8.70. ērces izņemšana viena vienība 0,83 0,17 1,00

XVIII. Valmieras tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

mēnesī
10,00 0,001 10,00

1.1.2. veļas mašīnas izmantošana (bez
mazgāšanas līdzekļa)

viena
mazgāšanas
reize

0,80 0,17 0,97

1.1.3. veļas žāvētāja izmantošana viena žāvēšanas
reize

0,80 0,17 0,97

1.1.4. gultas veļas komplekta izmantošana
(komplektā: segas pārvalks, palags un
spilvendrāna)

viens komplekts 1,60 0,34 1,94

1.2. lietvedības pakalpojumi
1.2.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.2.2. kopēšana (A4 formāts, no abām pusēm) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.2.3. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.2.4. kopēšana (A3 formāts, no abām pusēm) viena lapa 0,15 0,03 0,18
1.2.5. izdrukāšana viena lapa 0,14 0,03 0,17
1.2.6. faksa aparāta lietošana viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.2.7. brošēšana ar spirāli (A4 formāts, 1-50

lapas)
viena vienība 1,20 0,25 1,45

1.2.8. brošēšana ar spirāli (A4 formāts, 51-100
lapas)

viena vienība 1,50 0,32 1,82

1.2.9. brošēšana ar spirāli (A4 formāts, 101-150
lapas)

viena vienība 2,00 0,42 2,42

1.2.10. laminēšana (A4 formāts) viena vienība 0,75 0,16 0,91
1.2.11. arhīva dokumenta izsniegšana viena vienība 2,85 0,002 2,85

1.2.12. dokumentu apstrāde vai dublikāta
izgatavošana no esošajām datubāzēm

viena lappuse 3,844 0,002 3,84

1.2.13. ID kartes atjaunošana iekļūšanai dienesta viena vienība 3,00 0,002 3,00
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viesnīcā
0,00

2. Dienesta un mācību viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa (ar gultas veļu) viena gultas vieta

diennaktī
12,05 1,453 13,50

2.2. dienesta viesnīcas maksa (ja uzturēšanās
viesnīcā ir ilgāka par trim diennaktīm)

viena gultas vieta
diennaktī

10,71 1,293 12,00

2.3. dienesta viesnīcas maksa grupām,
lielākām par 10 personām (ja uzturēšanās
viesnīcā ir ilgāka par divām diennaktīm)

viena gultas vieta
diennaktī vienai
personai

10,71 1,293 12,00

2.4. dienesta viesnīcas maksa citu iestāžu
izglītojamiem mācību gada laikā

viena gultas vieta
mēnesī

40,00 0,001 40,00

2.5. mācību viesnīcas standarta numura īre viena diennakts 40,00 4,803 44,80

2.6. mācību viesnīcas luksusa numura īre viena diennakts 45,00 5,403 50,40

2.7. mācību viesnīcas trīsvietīga numura
(pielāgots personām ar kustību
traucējumiem) īre

viena diennakts 50,00 6,003 56,00

2.8. dienesta viesnīcas maksa par četrvietīgu
istabu, ja uzturas viena persona

viens mēnesis 120,00 14,403 134,40

2.9. dienesta viesnīcas maksa par četrvietīgu
istabu, ja uzturas divas personas

viens mēnesis 160,00 19,203 179,20

2.10. veļas mašīnas un žāvētāja izmantošana
(ar mazgāšanas līdzekli)

viena reize 3,50 0,74 4,24

3. Mācību laboratoriju izmantošana
3.1. augļu, dārzeņu un dzērienu laboratorijas

izmantošana
viena vienība tāme 21 %  

3.2. gaļas pārstrādes laboratorijas
izmantošana

viena vienība tāme 21 %  

3.3. piena laboratorijas izmantošana viena stunda tāme 21 %  
3.4. metālapstrādes laboratorijas un iekārtu

izmantošana
viena stunda tāme 21 %  

3.5. IT laboratorijas izmantošana viena stunda tāme 21 %  
3.6. ēdienu gatavošanas laboratorijas

izmantošana
viena stunda tāme 21 %  

3.7. konditorejas laboratorijas izmantošana viena stunda tāme 21 %  
4. Izglītības pakalpojumi
4.1. neformālās izglītības programmas viena programma 4,50 euro/h,

bet ne vairāk
kā 360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

4.2. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa/moduļu kopas
apguve

viens modulis/
moduļu kopa

4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro

4.3. profesionālās pilnveides izglītības
programma

viena programma tāme 0,002  

4.4. profesionālās tālākizglītības programma viena programma tāme 0,002  

4.5. seminārs/kursi pēc individuāla
pieprasījuma

viens seminārs/
kursi

tāme 21 %  

4.6. nestandarta izglītības pakalpojumi
(nometnes, konsultēšana, meistarklases,
paraugdemonstrējumi u. c.)

viens pasākums/
aktivitāte

tāme 21 %  

5. Telpu izmantošana
5.1. telpu izmantošana semināriem,

nodarbībām
viens m² stundā 0,30 0,06 0,36

5.2. datorklases izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 30,00 6,30 36,30
5.3. multifunkcionālās telpas izmantošana

(bez aprīkojuma) konferencēm
viena stunda 30,00 6,30 36,30

5.4. multifunkcionālās telpas izmantošana (ar
aprīkojumu) konferencēm

viena stunda 35,00 7,35 42,35

5.5. sporta zāles izmantošana viena stunda 20,00 4,20 24,20

39/43



5.6. mācību restorāna zāles izmantošana viena stunda 30,00 6,30 36,30
5.7. mācību kafejnīcas zāles izmantošana viena stunda 30,00 6,30 36,30
5.8. demonstrāciju auditorijas izmantošana viena stunda 35,00 7,35 42,35
5.9. demonstrāciju virtuves izmantošana viena stunda 15,00 3,15 18,15

XIX. Ventspils tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas maksa Ventspils

tehnikuma izglītojamiem
viena gultas vieta
mēnesī

30,00 0,001 30,00

1.2. dienesta viesnīcas maksa izglītības
iestāžu pārstāvjiem, kuri piedalās
konkursos un semināros, un Ventspils
tehnikuma izglītojamiem

viena gultas vieta
diennaktī

5,00 0,001 5,00

2. Pakalpojumi darbiniekiem
2.1. dienesta viesnīcas maksa vienai personai viens numurs

mēnesī
62,50 0,001 62,50

2.2. dienesta viesnīcas maksa Ventspils
tehnikuma darbiniekiem un Ventspils
tehnikuma izglītības procesā netieši
iesaistītām personām

viens numurs
diennaktī

9,00 0,001 9,00

3. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
3.1. dienesta viesnīcas maksa viens numurs

diennaktī
35,71 4,293 40,00

3.2. dienesta viesnīcas maksa grupai (6-10
numuri)

viens numurs
diennaktī

32,14 3,863 36,00

3.3. dienesta viesnīcas maksa grupai (11
numuri un vairāk)

viens numurs
diennaktī

28,57 3,433 32,00

3.4. papildu gulta numurā viena gultas vieta
diennaktī

8,27 1,74 10,01

3.5. dienesta viesnīcas maksa par luksusa
numuru

viens numurs
diennaktī

89,29 10,713 100,00

4. Papildpakalpojumi
4.1. veļas mašīnas izmantošana viena

mazgāšanas
reize

1,65 0,35 2,00

4.2. veļas žāvētāja izmantošana viena žāvēšanas
reize

1,65 0,35 2,00

4.3. pēc pieprasījuma sniegtie pakalpojumi
atbilstoši iestādes īstenotajām
programmām

viens
pakalpojums

tāme 21 %  

5. Telpu izmantošana
5.1. aktu zāles izmantošana viena stunda 24,79 5,21 30,00
5.2. aktu zāles izmantošana (ar audio un video

aprīkojumu)
viena stunda 37,19 7,81 45,00

5.3. mācību kabineta izmantošana izglītības
iestādēm (līdz 15 darba vietām, WiFi,
SMART Board interaktīvais displejs,
dators)

viena stunda 9,92 2,08 12,00

5.4. mācību kabineta izmantošana izglītības
iestādēm (līdz
16-30 darba vietām, WiFi, SMART Board
interaktīvais displejs, dators)

viena stunda 12,40 2,60 15,00

5.5. mācību kabineta izmantošana citām
personām (WiFi, SMART Board
interaktīvais displejs, dators)

viena stunda 16,53 3,47 20,00

5.6. konferenču zāles (70 m2) izmantošana
(WiFi, SMART Board interaktīvais
displejs, dators)

viena stunda 16,53 3,47 20,00
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5.7. mācību restorāna "Dzirnas" zāles
izmantošana

viena stunda 9,09 1,91 11,00

5.8. mācību bistro "Akvārijs" zāles
izmantošana

viena stunda 9,09 1,91 11,00

5.9. ēdienu gatavošanas laboratorijas
izmantošana (ar aprīkojumu)

viena stunda 16,20 3,40 19,60

5.10. metālapstrādes darbnīcas izmantošana
(ar aprīkojumu)

viena stunda 30,85 6,48 37,33

5.11. metinātavas izmantošana (ar aprīkojumu) viena stunda 19,27 4,05 23,32
5.12. autodiagnostikas darbnīcas izmantošana

(ar aprīkojumu)
viena stunda 23,97 5,03 29,00

6. Izglītības pakalpojumi
6.1. profesionālās tālākizglītības programmas viena programma tāme 0,002  

6.2. profesionālās pilnveides programmas viena programma tāme 0,002  

6.3. neformālās izglītības programma viena programma tāme 21 %  
6.4. modulārās izglītības kurss viens modulis tāme 0,002  

6.5. meistarklase viena
meistarklase

tāme 21 %  

6.6. mācību kurss viens kurss tāme 21 %  
6.7. seminārs viens seminārs tāme 21 %  
6.8. pēc pieprasījuma sniegtie izglītības

pakalpojumi atbilstoši iestādes
īstenotajām programmām

viens
pakalpojums

tāme 21 %  

XX. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi

Nr. 
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Pakalpojumi izglītojamiem
1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1.1. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,

kuri mācās budžeta grupā
viena gultas vieta
mēnesī

10,00 0,001 10,00

1.1.2. dienesta viesnīcas maksa citiem
izglītojamiem

viena gultas vieta
mēnesī

13,00 0,001 13,00

1.2. dienesta viesnīcas pakalpojumi (Valmieras ielā 19, Cēsīs)
1.2.1. dienesta viesnīcas maksa izglītojamiem,

kuri mācās budžeta grupā
viena gultas vieta
mēnesī

40,00 0,001 40,00

1.2.2. dienesta viesnīcas maksa citiem
izglītojamiem

viena gultas vieta
mēnesī

50,00 0,001 50,00

1.3. lietvedības pakalpojumi
1.3.1. kopēšana (A4 formāts) viena lapa 0,07 0,01 0,08
1.3.2. kopēšana (A3 formāts) viena lapa 0,10 0,02 0,12
1.3.3. izdrukāšana (krāsainā - teksts, A4

formāts, standarta kvalitāte)
viena lapa 0,38 0,08 0,46

1.3.4. izdrukāšana (krāsainā ar attēlu, A4
formāts, standarta kvalitāte)

viena lapa 0,66 0,14 0,80

1.3.5. izdrukāšana (krāsainā ar attēlu, A4
formāts, paaugstināta kvalitāte)

viena lapa 1,00 0,21 1,21

1.3.6. brošēšana ar spirāli (līdz 100 lapām) viena vienība 1,24 0,26 1,50
1.3.7. laminēšana (A4 un A3 formāts) viena vienība 0,75 0,16 0,91
1.3.8. arhīva dokumentu komplekta

sagatavošana un izsniegšana
viens komplekts 7,01 0,002 7,01

1.3.9. ar izglītības procesu saistītās
dokumentācijas dublikāta izsniegšana

viena vienība 2,00 0,002 2,00

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām
2.1. dienesta viesnīcas maksa viena gultas vieta

diennaktī
8,04 0,963 9,00

2.2. dienesta viesnīcas maksa (piecas viena gultas vieta 4,02 0,483 4,50
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diennaktis un vairāk) diennaktī
0,48

2.3. dienesta viesnīcas maksa Vidzemes
Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma
darbiniekiem

viens numurs
mēnesī

60,00 0,001 60,00

2.4. dienesta viesnīcas maksa citām
personām (Valmieras ielā 19, Cēsīs)

viena gultas vieta
diennaktī

22,32 2,683 25,00

3. Mehāniskās darbnīcas pakalpojumi
3.1. vienas darba stundas cena servisā viena stunda 20,66 4,34 25,00
4. Sporta telpu un inventāra izmantošana
4.1. sporta zāles izmantošana viena stunda 18,90 3,97 22,87
4.2. stadiona izmantošana (vienai personai) viena stunda 2,00 0,42 2,42
5. Telpu un inventāra izmantošana
5.1. aktu zāles izmantošana viena stunda 50,08 10,52 60,60
5.2. mācību kabineta izmantošana (bez

aprīkojuma) semināriem un citiem
pasākumiem

viena stunda 7,66 1,61 9,27

5.3. mehānisko darbnīcu telpu izmantošana viena stunda 20,66 4,34 25,00
5.4. datoru un projektoru izmantošana viena stunda 0,83 0,17 1,00
6. Izglītības pakalpojumi
6.1. nepilna laika mācības viens semestris 298,00 0,002 298,00

6.2. konsultācijas eksterņiem viena akadēmiskā
stunda

10,00 0,002 10,00

6.3. profesionālās kvalifikācijas eksāmena
kārtošana eksterņiem

vienas personas
novērtēšana

335,079 0,002 335,07

6.4. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās
stundas

600,00 0,002 600,00

6.5. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās
stundas

800,00 0,002 800,00

6.6. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās
stundas

1220,00 0,002 1220,00

6.7. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās
stundas

400,00 0,002 400,00

6.8. modulārās profesionālās izglītības
programmas moduļa apguve

viens modulis 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā
360 euro par
moduli

0,002 4,50 euro/h,
bet ne vairāk
kā 360 euro
par
moduli

6.9. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā
stunda

4,50 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
360 euro

0,95 euro/h 5,45 euro/h,
kopā
nepārsniedzot
435,60 euro

6.10. mācību organizēšana, piesaistot
cilvēkresursus

viena akadēmiskā
stunda vienai
personai

līgumcena 21 %  

7. Traktoru vadīšanas apmācība
7.1. TR2 kategorija viena vienība 54,00 11,34 65,34
8. Autovadīšanas apmācība
8.1. B kategorija (izglītojamiem) viens

izglītojamais
50,00 0,002 50,00

8.2. B kategorija (citām personām) viena persona 49,72 10,44 60,16
8.3. B, C1 kategorija (izglītojamiem) viens

izglītojamais
65,23 0,002 65,23

8.4. B, C1 kategorija (citām personām) viena persona 61,98 13,02 75,00
9. Autotransporta, traktoru noma (ieskaitot degvielu)
9.1. mikroautobusa noma viens km 0,59 0,12 0,71

viena stunda 9,09 1,91 11,00
9.2. vieglās automašīnas noma viens km 0,41 0,09 0,50

viena stunda 7,76 1,63 9,39
9.3. traktora MTZ-80 noma viena stunda + 9,92 2,08 12,00
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motorstunda 18,18 3,82 22,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma (turpmāk - likums) 52.
panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.

2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.

3 Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42. panta desmito daļu.

4 Izmantoti Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 940 "Noteikumi par informācijas sniegšanas
maksas pakalpojumiem".

5 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 59. panta pirmo daļu.

6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

7 Piemērojami koeficienti saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 655 "Noteikumi par
profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo". Izglītības tematiskās jomas,
izglītības programmu grupas un izglītības programmu izmaksu minimālie koeficienti:

Tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana 1,04
Viesnīcu un restorānu serviss, mājsaimniecības pakalpojumi, audio, video un foto pakalpojumi,
floristikas pakalpojumi

1,19

Skaistumkopšanas pakalpojumi 2,00

8 Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42. panta divpadsmito daļu.

9 Izmantoti Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un
eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis".

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
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