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LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

1. Dalības maksa Liepājas pilsētas 
''Metodiskā akadēmija" 
organizētajā seminārā vienam 
dalībniekam 

1 seminārs  
1 dalībniekam 

12.40 2.60 15.00 

2. Dalības maksa pedagogu 
profesionālās pilnveides kursos ar 
lektora piedalīšanos vienam 
dalībniekam 

1 seminārs  
1 dalībniekam 

20.66 4.34 25.00 

3. Dalības maksa pedagogu 
profesionālās pilnveides kursos ar 
augsti kvalificēta lektora 
piedalīšanos vienam dalībniekam 

1 seminārs  
1 dalībniekam 

37.19 7.81 45.00 

4. Pirmreizējā psihologa izpēte 
bērnam (testējot ar profesionāliem 
un Latvijā adaptētiem testiem 
(Vudkoka-Džonsona intelekta 
tests (WJ) vai Vekslera intelekta 
tests bērniem (WISC-IV)), 
rekomendācijas sniegšana - vienai 
personai 1 izpēte (90 minūtes) 

1 izpēte 
(90 minūtes) 

15.00 
 
nepiemēro 15.00 

5. Padziļināta psihologa izpēte 
bērnam (Latviešu valodas un 
matemātikas sasniegumu tests 
(LMST-II), vai Ahenbaha Empīriski 
balstītās izpētes sistēmas aptauja, 
kas paredzēta skolas vecuma 
bērnu un jauniešu uzvedības 
novērtēšanai (CBCL/6-18, TRF, 
YSR), vai Adaptīvās uzvedības 
novērtēšanas tests (ABAS-II), vai 
Minhenes funkcionālās attīstības 
diagnostikas metodi (MFAD)),       
1 izpēte (90 minūtes) 

1 izpēte 
(90 minūtes) 

15.00 nepiemēro 15.00 

6. Logopēdiskā izpēte un 
rekomendācijas sniegšana 
bērnam, 1 izpēte (60 minūtes) 

1 izpēte 
(60 minūtes) 

10.00 nepiemēro 10.00 

7. Speciālās izglītības pedagoga 
izpēte un rekomendācijas 
sniegšana bērnam, 1 izpēte                
(60 minūtes) 

1 izpēte 
(60 minūtes) 

10.00 nepiemēro 
10.00 

 

8. Speciālās izglītības pedagoga 
konsultācija mācību grūtību 
gadījumā bērnam, 1 konsultācija 
(40 minūtes) 

1 konsultācija 
(40 minūtes) 

10.00 nepiemēro 10.00 

9. Psihologa konsultācija bērnam,                   
1 konsultācija (40 minūtes)   

1 konsultācija 
(40 minūtes) 

10.00 nepiemēro 10.00 



 

10. Ieejas maksa Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC), 

Autoru ielā 4/6, 1 reize 1 personai. 

Bērniem līdz 4 gadu vecumam 

ieeja bez maksas 

1 reize,  

1 personai 

2.48 0.52 3.00 

11. Ģimenes ieejas biļetes Zinātnes 

un izglītības inovāciju centrā 

(ZIIC), Autoru ielā 4/6 

1 reize          

(2 pieaugušie 

un 2 bērni) 

4.13 0.87 5.00 

12. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Materiālapstrādes 

iekārtas" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC), Autoru    

ielā 4/6 

1 reize, 1 

personai 2 h 

(120 minūtes) 

8.26 1.74 10.00 

13. Nodarbības  interešu izglītības 

programmā  "Dabaszinību 

eksperimenti un pētījumi" Zinātnes 

un izglītības inovāciju centrā 

(ZIIC), Autoru ielā 4/6 

1 reize,                   

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4.13 0.87 5.00 

14. Nodarbības  interešu izglītības 

programmā  "Informācijas 

tehnoloģiju rīki" Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC), 

Autoru ielā 4/6 

1 reize,                  

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4.13 0.87 5.00 

15. Nodarbības interešu izglītības 

programmā  "Programmvadāmās 

ierīces" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC), Autoru              

ielā 4/6 

1 reize,                  

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4.13 0.87 5.00 

16. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "STEM talantu 

akadēmija" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC), Autoru              

ielā 4/6 

1 personai 

mēnesī  

16 h mēnesī 

jeb 4 stundas 

nedēļā 

14.88 3.12 18.00 

17. Nodarbības interešu izglītības 

programmā  "Makeblock robotika" 

Zinātnes un izglītības inovāciju 

centrā (ZIIC), Autoru ielā 4/6 

1 personai 

mēnesī  

8 h mēnesī  
jeb 2 stundas 

nedēļā 

8.26 1.74 10.00 

18. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Vides pētnieku klubs" 

Zinātnes un izglītības inovāciju 

centrā (ZIIC), Autoru ielā 4/6 

1 personai 

mēnesī  

8 h mēnesī 
 jeb 2 stundas 

nedēļā 

5.79 1.21 7.00 

19. Nodarbības programmā "STEAM 

tematiskā diena" Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC), 

Autoru ielā 4/6 

1 reize,                   

1 personai 4 h 

(240 minūtes) 

8.26 1.74 10.00 



 

20. Nodarbības programmā "Zinātnes 

teātris" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC), Autoru            

ielā 4/6 

2 h 

(120 minūtes), 

pasākums 

grupai,                 

15 personas 

99.17 20.83 120.00 

21. Nodarbības maksa "Pozitīvo 

sajūtu telpā", Dunikas ielā 9/11, 

viena nodarbība 1 personai 

1 nodarbība  

(40 minūtes) 

4.13 0.87 5.00 
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