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Pielikums 

Ministru kabineta  

2019.gada 17.decembra 

noteikumiem Nr.663 

 

Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu 
cenrādis 

 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

5. Profesionālās izglītības kompetences centrs „Ventspils Mūzikas vidusskola” 

5.1. Mācību maksa par profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības 
programmas apguvi 

1 mēnesis 14,00 0,00
1
 14,00 

5.2. Interešu izglītības programmas apguve 
(grupas nodarbības 8 mācību stundas 
mēnesī) 

1 mēnesis 

1 personai 

12.00 0,00
1
 12.00 

5.3. Sagatavošanas kursi, konsultācijas 1 mācību 
stunda 

1 personai 

tāme   

5.4. Tālākizglītības kursi mūzikas 
pedagoģijā un izpildītājmākslā 

1 persona tāme   

5.5. Dalības maksa izglītības iestādes 

rīkotajā seminārā vai meistarklasē 

1 persona tāme   

5.6. Dalības maksa izglītības iestādes 

rīkotajā konkursā vai koncertā 

1 persona tāme   

5.7. Dienesta viesnīcas pakalpojumi 

izglītojamam, pedagogam vai 

reflektantam 

    

5.7.1. mēnesī 1 vieta  

1 mēnesi 
25,00 0,00

1
 25,00 

5.7.2. nedēļā 1 vieta  

1 nedēļā 

6,25 0,00
1
 6,25 

5.7.3. dienā 1 vieta  

1 dienā 

3,00 0,00
1
 3,00 

5.8. Dienesta viesnīcas pakalpojumi ārpus 
mācību laika citiem interesentiem 

    

5.8.1. mēnesī 1 vieta  

1 mēnesī 
140,00 16,80

8
 156.80 

5.8.2. nedēļā 1 vieta  

1 nedēļā 

35,00 4,20
8
 39,20 

5.8.3. dienā 1 vieta  

1 dienā 

8,00 0,96
8
 8,96 

5.9. Transportlīdzekļa noma (ar šoferi)4
 par 1 km tāme   

5.10. Transportlīdzekļa noma (ar šoferi)4
 1 stunda tāme   

5.11. Viena mūzikas instrumenta noma 
izglītības iestādes izglītojamam2

 

1 mēnesis 1% no 

bilances 

vērtības, 
bet ne 

mazāk kā 

0,00
1
 1% no 

bilances 

vērtības, 
bet ne 

mazāk kā 



2 
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5,00 euro 5,00 euro 

5.12. Viena mūzikas instrumenta noma 
pārējām personām 

1 mēnesis 4% no 

bilances 

vērtības, 
bet ne 

mazāk kā 
5,00 euro 

 4% no 

bilances 

vērtības, 
bet ne 

mazāk kā 
5,00 euro 

5.13. Telpu noma
10

     

5.13.1. klases (16 m
2) ar aprīkojumu noma 

(individuālajām nodarbībām) 
1 stunda 3,55 0,75 4,30 

5.13.2. klases (26 m
2) ar aprīkojumu noma 

(grupas nodarbībām) 
1 stunda 6,40 1,34 7,74 

5.13.3. klases (49 m
2) ar aprīkojumu noma 

(kora un orķestra nodarbībām) 
1 stunda 14,20 2,98 17,18 

5.13.4. Datorklases noma 1 stunda 13,59 2,85 16,44 

5.14. Mūzikas ierakstu studijas noma 9 1 stunda 25,33 5,32 30,65 

 

Piezīmes: 
 

1
 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

52.panta pirmās daļas 12.punktu. 
2
 Pakalpojums tiek sniegts tikai izglītības iestādes izglītojamiem, kuri apgūst konkrētā 

mūzikas instrumenta spēli izglītības iestādes īstenotajā profesionālās izglītības programmā. 
3
 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

59.panta pirmo daļu. 
4
 Pakalpojums ir pieejams tikai, ja šajā laikā automašīna netiek izmantota izglītības 

iestādes vajadzībām.  
5 

Pakalpojums pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma tiek sniegts ārpus izglītības iestādes. 
Papildus tiek iekasēti transporta izdevumi uz koncerta sniegšanas vietu. 

6
 Pakalpojums tiek piemērots papildus cenrāža 3.3. un 3.4.punktā noteiktajai nomas 

maksai. 
7
 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 

34.panta sesto daļu. 
8
 Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) piemēro saskaņā ar Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 42.panta desmito daļu. 
9 Pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja šajā laikā telpa netiek izmantota mācību procesam 

vai izglītības iestādes vajadzībām. 
10

 Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar līgumu un nomnieks papildus veic apmaksu par 

komunālajiem pakalpojumiem. 

 

 

Kultūras ministrs        N.Puntulis 

 

Vīza: Valsts sekretāre       D.Vilsone 
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