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Ministru kabineta noteikumi Nr.851
Rīgā 2013.gada 17.septembrī (prot. Nr.49 32.§)

Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti sask aņā ar Lik uma par budžetu un finanšu vadību
5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Valsts izglītības satura centrs sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.294 " Noteikumi par Valsts
izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 53.nr.).

4. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības
periodā veic latos, piemēro Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumus Nr.294 " Noteikumi par Valsts izglītības
satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi".

5. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis

Pielikums
Ministru kabineta
2013.gada 17.septembra noteikumiem Nr.851

Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

1.

Informatīvo kursu organizēšana valsts
valodas apguves kursu organizētājiem un
pedagogiem

2.

Atzinuma sniegšana par valsts valodas
kursu organizētāju un pedagogu izveidotajām
latviešu valodas apguves kursu programmām

Mērvienība

Cena bez
PVN (euro)

PVN
(euro)*

Cena ar
PVN (euro)

viena programmstunda
vienam kursa klausītājam

4,13

0,00

4,13

viena programma

21,34

0,00

21,34
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(pieaugušajiem) atbilstoši valsts valodas
prasmes pārbaudes prasībām
3.

Valsts valodas prasmes noslēguma
pārbaudes organizēšana ne mazāk kā 10
cilvēku grupai pēc privāto tiesību juridiskas
personas (to apvienības) vai publiskas
personas rakstiska pieprasījuma un
apkopotu pārbaudes rezultātu sniegšana šī
pakalpojuma pieprasītājam

viens pārbaudes
pretendents

14,23

0,00

14,23

4.

Individuālo konsultāciju sniegšana par valsts
valodas prasmes pārbaudi

viens pārbaudes
pretendents

2,85

0,00

2,85

5.

Diagnosticējošo valsts valodas prasmes pārbaudes darbu izveide

5.1.

10–15 cilvēku grupai

viens pārbaudes
pretendents

9,53

0,00

9,53

5.2.

2–9 cilvēku grupai

viens pārbaudes
pretendents

12,72

0,00

12,72

5.3.

vienam cilvēkam

viens pārbaudes
pretendents

21,02

0,00

21,02

6.

Valsts pārbaudes darbu materiālu sagatavošana augstskolām (kopēšana, iesaiņošana, piegāde, vērtēšana)

6.1.

mutiskā daļa

viens eksaminējamais

1,14

0,00

1,14

6.2.

rakstiskā daļa

viens eksaminējamais

2,56

0,00

2,56

7.

Datubāzes sagatavošana augstskolām studentu atlases procesam

7.1.

attiecīgā gada valsts pārbaudes darbu
eksāmenu datubāzes Microsoft Access
formāta sagatavošana un nodošana

1422,87

0,00

1422,87

7.2.

valsts pārbaudes darbu rezultātu atlasīšana
no datubāzes un nodošana elektroniskā
veidā

2,85

0,00

2,85

8.

Mācību sasniegumu elektroniskā datu apstrāde no papīra datu nesējā

8.1.

anketas izveidošana

viena datubāze

viens eksaminējamais

8.1.1. 50–100 datu lauku

viena A4 formāta lapa

56,91

0,00

56,91

8.1.2. vairāk nekā 100 datu lauku

viena A4 formāta lapa

71,14

0,00

71,14

8.2.1. 50–100 datu lauku

viena A4 formāta lapa

0,04

0,00

0,04

8.2.2. vairāk nekā 100 datu lauku

viena A4 formāta lapa

0,06

0,00

0,06

8.2.

8.3.

skenēšana un datu verificēšana

Statistical Pack age for the Social Sciences, Microsoft Access, Microsoft Excel datu datnes sagatavošana

8.3.1. mazāk par 1000 ierakstiem

viena datne

35,57

0,00

35,57

8.3.2. 1000–10000 ierakstu

viena datne

71,14

0,00

71,14

8.3.3. 10001–20000 ierakstu

viena datne

106,72

0,00

106,72

8.3.4. vairāk nekā 20000 ierakstu

viena datne

142,29

0,00

142,29

viena izziņa

2,85

0,00

2,85

9.

Informācijas sniegšana par valsts pārbaudes darbu rezultātiem

9.1.

izziņa par nokārtotiem valsts pārbaudes
darbu eksāmeniem (rezultātu atlasīšana un
izziņas sagatavošana)

9.2.

sertifikāta nosūtīšana (pa pastu)

viens sertifikāts

3,56

0,00

3,56

9.3.

rakstiskas informācijas sagatavošana
(atlasot datus no datubāzes) par valsts
valodas prasmes pārbaudes pretendentu
rezultātiem pēc privāto tiesību juridiskas
personas (to apvienības) vai publiskas
personas rakstiska pieprasījuma

viens pārbaudes
pretendents

2,85

0,00

2,85

10.

Pārbaudes darba (kontroldarba, ieskaites,
eksāmena) satura sagatavošana pēc
pieprasījuma

viens pārbaudes darbs

2988,03

0,00

2988,03

11.

Dokumentu atkārtota izsniegšana (valsts valodas prasmes apliecības dublikāts, sertifikāta dublikāts)

11.1. dokumenta sagatavošana un izsniegšana

viens dokuments

3,56

0,00

3,56

11.2. dokumenta sagatavošana un nosūtīšana pa
pastu

viens dokuments

4,98

0,00

4,98

12.

Interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba speciālistu un nometņu vadītāju tālākizglītības kursi un

2/3

semināri
12.1. 15–19 cilvēku grupa

viena akadēmiskā stunda
vienai personai

1,68

0,00

1,68

12.2. 20–25 cilvēku grupa

viena akadēmiskā stunda
vienai personai

1,54

0,00

1,54

12.3. 26–30 cilvēku grupa

viena akadēmiskā stunda
vienai personai

1,39

0,00

1,39

12.4. 31–35 cilvēku grupa

viena akadēmiskā stunda
vienai personai

1,25

0,00

1,25

12.5. 36–40 cilvēku grupa

viena akadēmiskā stunda
vienai personai

1,11

0,00

1,11

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto
daļu.
Izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis
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