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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. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1438 

"Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādis izglītojamiem, kuri mācās no valsts budžeta finansētajās izglītības programmās" 

(Latvijas Vēstnesis, 2013, 247. nr.). 
Ministru prezidents Māris Kučinskis 
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Pielikums 
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Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības 
iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis 

 

IX. Priekuļu tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi 

1. Pakalpojumi izglītojamiem 

1.1. dienesta viesnīcas pakalpojumi 

1.1.1. izglītojamiem, kas mācās valsts 
budžeta finansētā grupā (izņemot 
bāreņus līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai) 

viena vieta 
mēnesī 

6,00 0,00* 6,00 

1.1.2. citiem izglītojamiem viena vieta 
mēnesī 

7,50 0,00* 7,50 

1.2. 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. krāsainā kopija (A4 formāts) viena lapa 0,76 0,16 0,92 

1.2.4. izdrukāšana viena lapa 0,09 0,02 0,11 

1.2.5. faksa aparāta lietošana viena lapa 0,24 0,05 0,29 

1.2.6. brošēšana ar spirāli viena vienība 0,71 0,15 0,86 

1.2.7. laminēšana viena vienība 0,75 0,16 0,91 

1.2.8. arhīva dokumentu komplekta viens 7,00 0,00** 7,00 
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sagatavošana un izsniegšana komplekts 

1.2.9. ar izglītības procesu saistītās 
dokumentācijas dublikāta 
izsniegšana 

viena vienība 2,00 0,00** 2,00 

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām 

2.1. gultas vietas īre viena diennakts 6,00 0,72*** 6,72 

2.2. gultas vietas īre (piecas diennaktis 
un vairāk) 

viena diennakts 3,00 0,36*** 3,36 

3. Autotransporta noma 

3.1. mikroautobusa noma viens km 0,25 0,05 0,30 

viena stunda 3,99 0,84 4,83 

3.2. vieglās automašīnas noma viens km 0,17 0,04 0,21 

viena stunda 3,99 0,84 4,83 

3.3. traktora noma viena stunda 9,92 2,08 12,00 

4. Telpu un inventāra noma 

4.1. sporta zāles noma viena stunda 4,13 0,87 5,00 

4.2. stadiona noma viena stunda 1,17 0,25 1,42 

4.3. aktu zāles noma viena stunda 41,32 8,68 50,00 

4.4. mācību kabineta (bez aprīkojuma) 
noma semināriem un citiem 
pasākumiem 

viena stunda 7,29 1,53 8,82 

4.5. datoru un projektoru noma viena stunda 0,83 0,17 1,00 

5. Izglītības pakalpojumi 

5.1. nepilna laika mācības viens semestris 218,60 0,00** 218,60 

5.2. konsultācijas eksterņiem viena stunda 8,00 0,00** 8,00 

5.3. eksāmena kārtošana eksterņiem viens 
eksāmens 

8,00 0,00** 8,00 

5.4. profesionālās kvalifikācijas 
eksāmena kārtošana eksterņiem 

viens 
eksāmens 

15,00 0,00** 15,00 

5.5. autovadīšanas apmācība 

5.5.1. B kategorija (izglītojamiem) viens 
izglītojamais 

45,00 0,00** 45,00 

5.5.2. B kategorija (citiem) viena persona 49,59 10,41 60,00 

5.5.3. B, C1 kategorija (izglītojamiem) viens 
izglītojamais 

50,00 0,00** 50,00 

5.5.4. B, C1 kategorija (citiem) viena persona 53,72 11,28 65,00 

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

daļu. 
5. ***** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 3. panta astoto daļu. 
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