
 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

                                                                                  PIELIKUMS 

                                                                                Liepājas valstspilsētas pašvaldības 

                                                                                domes 2022.gada 16.jūnija 

                                                                                lēmumam Nr.227/10 

       

LIEPĀJAS PILSĒTAS IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES  

 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

 1. Iekļaujošās izglītības atbalsta pakalpojumi - izpētes, nodarbības, semināri 

1.1. 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,                   

1 izpēte (90 minūtes). 

1 izpēte  

(90 min.) 

48,34 nepiemēro 48,34 

1.2. 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 

ar Minhenes funkcionālās 

attīstības diagnostikas metodi 

(MFAD)), 1 izpēte (90 minūtes). 

1 izpēte  

(90 min.) 

48,34 nepiemēro 48,34 

1.3. Psihologa konsultācija bērnam  

(sociālemocionālo jautājumu 

risināšanā, atbalsts mobinga 

gadījumā, konstatējot mācīšanās 

grūtības pēc traumas vai 

psiholoģiska pārdzīvojuma),                   

1 konsultācija (45 minūtes). 

1 konsultācija 

(45 min.) 

19,34 nepiemēro 19,34 

1.4. Psihologa konsultācija izglītības 

iestādēm dažādu situāciju 

risināšanā, 1 konsultācija                    

(60 minūtes). 

1 konsultācija 

(60 min.) 

19,98 4,20 24,18 

1.5. Logopēda konsultācija 

vecākiem,  kā sniegt atbalstu 

pirmsskolas vecuma bērniem ar 

autisma spektra traucējumiem 

(grūtības saprast un izteikties). 

Konsultācijas laikā vecāki saņems 

informāciju par alternatīvās 

1 konsultācija 

(60 min.) 

17,98 3,77 21,75 
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komunikācijas veidiem, izmantojot 

zīmju valodu, objektu un simbolu 

norādīšanu un  vizuālo atbalstu,            

1 konsultācija (60 min.). 

1.6. Speciālās izglītības pedagoga 

izpēte un rekomendācijas 

sniegšana bērnam (konstatējot  

mācīšanās grūtības bērnam vai 

izglītojamajam, sadarbībā gan ar 

vecākiem, gan pedagogiem),                  

1 izpēte (60 minūtes). 

1 izpēte  

(60 min.) 

19,34 nepiemēro 19,34 

1.7. Logopēdiskā izpēte un 

rekomendācijas sniegšana 

bērnam (konstatējot runas un 

valodas attīstības traucējumus 

bērnam un izglītojamajam, 

sadarbībā gan ar vecākiem,                

gan pedagogiem). 

1 izpēte  

(60 min.) 

24,17 nepiemēro 24,17 

1.8. Logopēda nodarbība runas un 

valodas korekcijai. Ieteicamais 

nodarbību kurss - 10 nodarbības. 

10 nodarbību kurss - 150 EUR. 

1 nodarbība  

(45 min.) 

18,13 nepiemēro 18,13 

1.9. Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinuma izsniegšana. 

Iepriekšējās veiktās izpētes 

dokumentu analīze, sarunas ar 

izglītības iestādes pārstāvjiem, 

vecāku viedokļa uzklausīšana. 

Datu ievadīšana Valsts 

Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas vienotajā sistēmā. 

Komisijas atzinuma izsniegšana 

vecākiem. 

1 komisija  

(30 min.) 

48,34 nepiemēro 48,34 

1.10. Dalība profesionālajās sarunās, 

kursos, profesionālās attīstības 

seminārā vai meistarklasē. 

Profesionālās sarunas, semināri, 

kursi un meistarklases 

pedagogiem, atbalsta personālam 

un izglītības iestāžu vadītājiem. 

1 nodarbība  

(45 min.),  

1 dalībnieks 

7,99 1,68 9,67 

1.11. Dalība profesionālajās sarunās, 

kursos, profesionālās attīstības 

seminārā vai meistarklasē ar 

ārēja lektora piedalīšanos. 

Profesionālās sarunas, semināri, 

kursi un meistarklases 

pedagogiem, atbalsta personālam 

1 nodarbība  

(45 min.),  

1 dalībnieks 

9,98 2,10 12,08 
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un izglītības iestāžu vadītājiem. 

1.12. Dalība profesionālajās sarunās, 

kursos, profesionālās attīstības 

seminārā vai meistarklasē ar 

augsti kvalificēta ārēja lektora 

piedalīšanos. Profesionālās 

sarunas, semināri, kursi un 

meistarklases pedagogiem, 

atbalsta personālam un izglītības 

iestāžu vadītājiem. 

1 nodarbība  

(45 min.),          

1 dalībnieks 

14,98 3,14 18,12 

1.13. Dalības maksa "Pozitīvo sajūtu 

telpā", viens apmeklējums                  

1 personai (60 minūtes). 

1 

apmeklējums 

(60 min.),  

1 persona 

6,61 1,39 8,00 

2. Neformālās izglītības pakalpojumi - kursi, semināri, konsultācijas 

2.1. Dalība neformālās izglītības 

seminārā. Seminārs ir informatīvs 

pasākums pedagogiem, atbalsta 

personālam un izglītības iestāžu 

vadītājiem ar mērķi pilnveidot 

zināšanas par noteiktu tēmu. 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

5,99 1,26 7,25 

2.2. Dalība neformālās izglītības 

apmācību nodarbībā 

pamatprasmju līmenī (piemēram 

IT prasmes, dārzkopība, valodas, 

veselību, psiholoģiju, personības 

iemaņu pilnveidi, kā projektu 

vadība, laika plānošana u.c.). 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

5,99 1,26 7,25 

2.3. Dalība neformālās izglītības 

apmācību nodarbībā 

pamatprasmju līmenī ar ārēja 

eksperta līdzdalību (piemēram,              

IT prasmes, dārzkopība, valodas, 

veselību, psiholoģiju, personības 

iemaņu pilnveidi, kā projektu 

vadība, laika plānošana u.c.). 

1 nodarbība 

(45 min.),                 

1 dalībnieks 

7,14 1,50 8,64 

2.4. Dalība neformālās izglītības 

apmācību nodarbībā eksperta 

līmenī (piemēram, IT prasmes, 

dārzkopība, valodas, veselību, 

psiholoģiju, personības iemaņu 

pilnveidi, kā projektu vadība, laika 

plānošana u.c.). 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

7,99 1,68 9,67 

2.5. Dalība neformālās izglītības 

apmācību nodarbībā eksperta 

līmenī ar ārēja eksperta līdzdalību 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

10,14 2,13 12,27 



 

          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 

(euro) 

Cena ar 

PVN 

(euro) 

(piemēram, IT prasmes, 

dārzkopība, valodas, veselību, 

psiholoģiju, personības iemaņu 

pilnveidi, kā projektu vadība, laika 

plānošana u.c.). 

2.6. Dalība neformālās izglītības 

apmācību nodarbībā eksperta 

līmenī ar augsti kvalificēta  ārēja 

eksperta līdzdalību (piemēram,            

IT prasmes, dārzkopība, valodas, 

veselību, psiholoģiju, personības 

iemaņu pilnveidi, kā projektu 

vadība, laika plānošana u.c.). 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

15,12 3,18 18,30 

 

2.7. Individuāla konsultācija IKT rīku 

izmantošanā mācību procesā un 

darba organizēšanā, IKT 

kompetences līmeņa novērtēšanā.  

1 konsultācija 

(45 min.),  

1 persona 

13,98 2,94 16,91 

2.8. Individuālā karjeras konsultācija 

iedzīvotājiem. Konsultācijas par 

izglītības iespējām, personības 

izpēte ar mērķi noteikt profesionālo 

virzienu, konsultācijas personīgā 

portfolio izstrādē. 

1 konsultācija 

(45 min.),  

1 persona 

10,98 2,31 13,29 

2.9. Dalība praktiskajā meistarklasē. 

Meistarklase praktisku iemaņu 

apguvei par dažādām neformālās 

izglītības tēmām pieaugušajiem. 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

7,00 1,47 8,46 

2.10. Dalība praktiskajā meistarklasē 

ar ārēja eksperta līdzdalību. 

Meistarklase praktisku iemaņu 

apguvei par dažādām neformālās 

izglītības tēmām pieaugušajiem. 

1 nodarbība 

(45 min.), 

 1 dalībnieks 

7,99 1,68 9,67 

2.11. Dalība praktiskajā meistarklasē, 

izmantojot izejmateriālus. 

Meistarklase praktisku iemaņu 

apguvei par dažādām neformālās 

izglītības tēmām pieaugušajiem. 

Dalības maksā ietverti 

meistarklasē nepieciešamie 

materiāli. 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

9,99 2,10 12,09 

2.12. Dalība praktiskajā meistarklasē, 

izmantojot izejmateriālus, ar ārēja 

eksperta līdzdalību. Meistarklase 

praktisku iemaņu apguvei par 

dažādām neformālās izglītības 

tēmām pieaugušajiem. Dalības 

maksā ietverti meistarklasē 

1 nodarbība 

(45 min.),  

1 dalībnieks 

11,99 2,52 14,11 
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nepieciešamie materiāli. 

 

3. Pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta pakalpojumi 

3.1. Dalība profesionālās attīstības 

meistarklasē vai kursos 

pedagogiem vai izglītības nozares 

darbiniekiem par dažādām 

izglītības atbalsta un izglītības 

nozares aktuālajām tēmām 

(Diferenciācija, individualizācija un 

personalizācija mācību procesā, 

efektīva mācīšanās un mācīšana, 

atbalsta sistēmas veidošana, 

metakognikācija mācību procesā, 

pašvadītas mācīšanās process, 

stratēģijas un to izmantošana 

mācību stundās, starpdisciplinārā 

pieeja u.c.). 

1 nodarbība  

(45 min.), 

1 dalībnieks 

7,00 1,47 8,46 

3.2. Dalība profesionālās attīstības 

seminārā pedagogiem vai 

izglītības nozares darbiniekiem. 

Seminārs ir informatīvs pasākums 

ar mērķi, pilnveidot interesenta 

zināšanas par noteiktu tēmu. 

1 nodarbība  

(45 min.), 

1 dalībnieks 

5,99 1,26 7,25 

3.3. Dalības maksa pedagogu 

profesionālās pilnveides kursos 

ar augsti kvalificēta lektora 

piedalīšanos ar pieaicinātu 

vieslektoru (Diferenciācija, 

individualizācija un personalizācija 

mācību procesā, efektīva 

mācīšanās un mācīšana, atbalsta 

sistēmas veidošana, 

metakognikācija mācību procesā, 

pašvadītas mācīšanās process, 

stratēģijas un to izmantošana 

mācību stundās, starpdisciplinārā 

pieeja u.c.). 

1 nodarbība  

(45 min.), 

1 dalībnieks 

15,18 3,19 18,36 

3.4. Konsultācija izglītības iestādēm 

un pedagogiem metodiskā darba 

organizēšanā izglītības iestādē, 

sadarbības grupu veidošanā, 

skolas kā mācīšanās kopienas 

aktivizēšanā. Mācīšanās 

konsultanta konsultācija. 

1 konsultācija 

(60 min.),  

1 izglītības 

iestāde 

12,98 2,73 15,71 

3.5. Mācību programmu izstrāde 

vienai 40 - 45 minūšu nodarbībai. 

1 mācību 

programma  

34,98 7,34 42,30 
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Var tikt izstrādātas garākas mācību 

programmas,  kombinējot 

pakalpojumu. 

1 nodarbībai 

3.6. Diagnosticējošo un 

pirmseksāmenu darbu izstrāde. 1 darbs 

24,97 5,24 30,22 

3.7. Stundu vērošana (vērošana, 

analīze un rekomendāciju 

sniegšana) - pirmsskolas un 

vispārējās izglītības iestādēs ārpus 

Liepājas valstspilsētas. 

1 stundas 

vērošana 

 

 

14,99 3,15 18,12 

4. Zinātnes un izglītības inovāciju centra pakalpojumi 

4.1. 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 

4.2. 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 

4.3. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Materiālapstrādes 

iekārtas" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC). 

1 reize,  

1 personai 2 h 

(120 minūtes) 

8,26 1,74 10,00 

4.4. Nodarbības  interešu izglītības 

programmā  "Dabaszinību 

eksperimenti un pētījumi" 

Zinātnes un izglītības inovāciju 

centrā (ZIIC). 

1 reize,  

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4,13 0,87 5,00 

4.5. Nodarbības  interešu izglītības 

programmā "Informācijas 

tehnoloģiju rīki" Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC). 

1 reize,  

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4,13 0,87 5,00 

4.6. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Programmvadāmās 

ierīces" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC). 

1 reize,  

1 personai 1 h 

(60 minūtes) 

4,13 0,87 5,00 

4.7. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "STEM talantu 

akadēmija" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC). 

1 personai 

mēnesī  

16 h mēnesī 

jeb 4 stundas 

nedēļā 

14,88 3,12 18,00 

4.8. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Makeblock 

robotika" Zinātnes un izglītības 

1 personai 

mēnesī  

8 h mēnesī jeb 

8,26 1,74 10,00 
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inovāciju centrā (ZIIC). 2 stundas 

nedēļā 

 
 

4.9. Nodarbības  interešu izglītības 

programmā "Vides pētnieku 

klubs" Zinātnes un izglītības 

inovāciju centrā (ZIIC). 

1 personai 

mēnesī  

8h mēnesī jeb 

2 stundas 

nedēļā 
 

8,26 1,74 10,00 

4.10. Nodarbības programmā "STEAM 

tematiskā diena" Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC). 

1 reize,  

1 personai,            

4 h 

(240 minūtes) 
 

8,26 1,74 10,00 

4.11. Nodarbības programmā 

"Zinātnes teātris" Zinātnes un 

izglītības inovāciju centrā (ZIIC). 

2 h 

(120 minūtes), 

pasākums 

grupai,            

15 personas 
 

99,17 20,83 120,00 

4.12. Nodarbības interešu izglītības 

programmā "Vides pārvaldība". 

1 reize                   

1 personai, 1h 

(60 minūtes) 

3,30 0,70 4,00 

4.13. Nodarbības Latvijas Skolas 

somas ietvaros. 

1 reize                    

1 personai, 1h 

(60 minūtes) 

3,30 0,70 4,00 

4.14. Darbnīcas publiskos pasākumos 

(darbnīcas satura izstrāde un 

nodrošināšana izbraukumos). 

1 darbnīca,  

3h                     

(180 minūtes) 

99,17 20,83 120,00 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                                         Gunārs Ansiņš 

 


