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VII. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma sniegtie maksas pakalpojumi 
 

 

 

 

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN  

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Pakalpojumi izglītojamajiem 

1.1. dienesta viesnīcas maksa 
viena vieta 

mēnesī 
8,54 0,00* 8,54 

1.2. lietvedības pakalpojumi 

1.2.1. arhīva dokumentu izsniegšana  viena vienība 4,27 0,00** 4,27 

1.2.2. 

ar izglītības procesu saistītās 

dokumentācijas dublikāta 

izsniegšana 

viena vienība 1,42 0,00** 1,42 

2. Dienesta viesnīcas pakalpojumi citām personām 

2.1. dienesta viesnīcas maksa 
viena gultas 

vieta diennaktī 
4,46 0,54*** 5,00 

2.2. 
dienesta viesnīcas maksa (ar 

savu gultas veļu) 

viena gultas 

vieta diennaktī 
2,59 0,31*** 2,90 

2.3. 
dienesta viesnīcas maksa 
ārpus mācību laika, vasarā 

viena gultas 

vieta diennaktī 
22,32 2,68*** 25,00 

3. Citi pakalpojumi 

3.1. 
klases telpas izmantošana 

autoskolai 
viens mēnesis 53,97 11,33 65,30 

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. auto diagnostika  viena stunda 4,13 0,87 5,00 

3.8. auto pacēlāja izmantošana viena stunda 1,66 0,35 2,01 

3.9. galdnieku darbnīcas izmantošana viena stunda 1,66 0,35 2,01 



2 

 

 

 

 

Piezīmes.   

*Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52.panta pirmās daļas 25.punkta “a” apakšpunktu. 

** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52.panta pirmās daļas 12.punktu. 

***Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %)  saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 42.panta desmito daļu. 

**** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12%) saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu. 

***** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

59. panta pirmo daļu. 

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 0,00** 80,00 

4.3. 
profesionālā tālākizglītības 

programma 

480 

akadēmiskās 

stundas 

240,00 0,00** 240,00 

4.4. 
profesionālā tālākizglītības 

programma 

640 

akadēmiskās 

stundas 

220,00 0,00** 220,00 

4.5. 
profesionālā tālākizglītības 

programma 

960 

akadēmiskās 

stundas 

340,00 0,00** 340,00 

4.6. 

modulārās profesionālās 

izglītības programmas moduļa 

apguve 

viens modulis 

4,50 

EUR/h, 

bet ne 

vairāk kā 

360 

EUR/mod

ulis 

0,00** 

4,50 

EUR/h,  

bet ne 

vairāk kā 

360 

EUR/mod

ulis 

4.7. 

praktisko mācību īstenošana pēc 

darba devēju un sociālo partneru 

pieprasījuma 

viens seminārs 
Līgum-

cena 
21%  

4.8. 
seminārs pēc darba devēja 

pieprasījuma 
viens seminārs 

Līgum-

cena 
21%  

Piezīme: Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem piemēro 50 % 

atlaidi maksai par profesionālās pilnveides programmām. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma 

tehnikuma izglītojamiem un darbiniekiem semināri – bez maksas. 
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****** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta „d” apakšpunktu. 
1 Izmantoti Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr.940 “Noteikumi par 

informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”. 
2 Piemērojami koeficienti saskaņā ar 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta 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 

3 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 


