
 

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 
diennaktis un vairāk) 

viena gultas 
vieta diennaktī 

4,02 0,483 4,50 

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 
nepār-

sniedzot 
360 euro 

0,95 
euro/h 

5,45 
euro/h, 

kopā 
nepār-

sniedzot 
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 + 

motorstunda 
9,92 2,08 12,00 
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. 


