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LATVIJAS UNIVERSITĀTES P. STRADIŅA MEDICĪNAS KOLEDŽAS  

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  
Jūrmalā 

Piemērojams ar 2021.gada 1.jūliju 

 

Nr. 

p.k. 
Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

 EUR 

21% 

PVN 

EUR 

Cena 

EUR 

(ar PVN) 

1. Dienesta viesnīcas īres maksa 

1.1. LU PSK studējošiem (korpuss 3;7) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
40.00 - 40.00 

1.2. 
LU PSK studējošiem (korpuss 5, 4 gultas 

vietas) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
50.00 - 50.00 

1.3. 
LU PSK studējošiem (korpuss 5, 2 gultas 

vietas) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
60.00 - 60.00 

1.4. 
LU PSK studējošiem iekļaujot gultas veļu 

(korpuss 3;7) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
52.60 - 52.60 

1.5. 
LU PSK studējošiem iekļaujot gultas veļu 
(korpuss 5, 4 gultas vietas) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
62.60 - 62.60 

1.6. 
LU PSK studējošiem iekļaujot gultas veļu 

(korpuss 5, 2 gultas vietas) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
70.60 - 70.60 

1.7. 
Studentiem apmaiņas programmas laikā, 

iekļaujot gultas veļu (korpuss 3) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
92,60 - 92.60 

1.8. 
Studentiem apmaiņas programmas laikā, 

iekļaujot gultas veļu (korpuss 5) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
112.60 - 112.60 

1.9. LU PSK darbiniekam (korpuss 3;7) istaba mēnesī 65.00 - 65.00 

1.10. LU PSK darbiniekam, iekļaujot gultas veļu  istaba mēnesī 77.60 - 77.60 

1.11. Īslaicīga gultas vietas īre (līdz 7 diennaktīm): 

1.11.1. 
LU PSK studējošiem un studentiem apmaiņas 

programmas laikā (korpuss 3;7) 
viena gultas 

vieta diennaktī 
5.00 - 5.00 

1.11.2. 
LU PSK studējošiem un studentiem apmaiņas 

programmas laikā (korpuss 5) 
viena gultas 

vieta diennaktī 
7.00 - 7.00 

1.11.3. 
Studiju programmu īstenošanā iesaistītiem 
sadarbības organizāciju darbiniekiem 

studējošo apmācību periodā (korpuss 3;7) 

viena gultas 

vieta diennaktī 
4.00 - 4.00 

1.11.4. 
Studiju programmu īstenošanā iesaistītiem 
sadarbības organizāciju darbiniekiem 

studējošo apmācību periodā (korpuss 5) 

viena gultas 

vieta diennaktī 
5.00 - 5.00 
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1.11.5. 
Citām personām Dienesta viesnīcā korpuss 3 

(iekļaujot gultas veļas komplekta lietošanu) 
viena gultas 

vieta diennaktī 
16.07 1.93 18.00 

1.11.6. 
Citām personām Dienesta viesnīcā korpuss 5 

(iekļaujot gultas veļas komplekta lietošanu) 
viena gultas 

vieta diennaktī 
22.32 2.68 25.00 

1.11.7. 
Citām personām Dienesta viesnīcā korpuss 7 
(iekļaujot gultas veļas komplekta lietošanu) 

viena gultas 
vieta diennaktī 

8.93 1.07 10.00 

2. Dienesta viesnīcas īres maksa jūlijā, augustā: 

2.1. 
LU PSK studējošiem un studentiem apmaiņas 
programmas laikā (korpuss 7) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
60.00 - 60.00 

2.2. 
LU PSK studējošiem un studentiem apmaiņas 
programmas laikā, iekļaujot gultas veļu 

(korpuss 7) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
72.60 - 72.60 

2.3. 
LU PSK studējošiem, darbiniekiem un 
studentiem apmaiņas programmas laikā jūlijā, 

augustā (korpuss 5) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
250.00 - 250.00 

2.4 

LU PSK studējošiem, darbiniekiem un 
studentiem apmaiņas programmas laikā jūlijā, 

augustā 

 (korpuss 3) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
200.00 - 200.00 

2.5. 

LU PSK studējošiem, darbiniekiem un 

studentiem apmaiņas programmas laikā 

(korpuss 5) 

viena gultas 

vieta diennaktī 
15.00 - 15.00 

2.6. LU PSK darbiniekiem (korpuss 3;7) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
100.00 - 100.00 

2.7. 
LU PSK darbiniekiem, iekļaujot gultas veļu 

(korpuss 3;7) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
112.60 - 112.60 

2.8. 
Studiju programmu īstenošanā iesaistītiem 

sadarbības organizāciju darbiniekiem 
viena gultas 

vieta diennaktī 
13.39 1.61 15.00 

2.9. 
Studiju programmu īstenošanā iesaistītiem 

sadarbības organizāciju darbiniekiem 
viena gultas 

vieta mēnesī 
133.93 16.07 150.00 

2.10. 
Citām personām (līdz 4 personām istabā) 
korpuss 3 

viena gultas 

vieta diennaktī 
14.29 1.71 16.00 

2.11. 
Citām personām (līdz 4 personām istabā) 

korpuss 7 
viena gultas 

vieta diennaktī 
8.93 1.07 10.00 

2.12. Citām personām: 

2.12.1. Rezervācijas depozīts* 
viena gultas 

vieta 
53.57 6.43 60.00 

2.12.2. 1 personai istabā korpuss 3 (jūnijā, jūlijā) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
357.14 42.86 400.00 

2.12.3. 
papildus persona istabā korpuss 3 (jūnijā, 

jūlijā) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
80.36 9.64 90.00 

2.12.4. 1 personai istabā korpuss 3 (augustā) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
267.86 32.14 300.00 

2.12.5. papildus persona istabā korpuss 3 (augustā) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
62.50 7.50 70.00 

2.12.6. 
līdz 4 personām istabā, korpuss 5 (jūnijā, 
jūlijā) 

viena gultas 

vieta mēnesī 
446.43 53.57 500.00 

2.12.7. līdz 4 personām istabā, korpuss 5 (augustā) 
viena gultas 

vieta mēnesī 
401.79 48.21 450.00 
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2.12.8. līdz 4 personām istabā, korpuss 5 
viena gultas 

vieta diennaktī 
22.32 2.68 25.00 

2.12.9 līdz 2 personām istabā, korpuss 5 
viena gultas 

vieta mēnesī 
491.07 58.93 550.00 

2.12.10. līdz 2 personām istabā, korpuss 5 
viena gultas 

vieta diennaktī 
26.79 3.21 30.00 

2.12.11. papildus persona istabā korpuss 5 
viena gultas 

vieta mēnesī 
80.36 9.64 90.00 

2.12.12. 
papildus persona istabā (līdz 6 gadu 

vecumam) korpuss 3; 5 
viena gultas 

vieta mēnesī 
26.79 3.21 30.00 

2.12.13. 
korpuss 5, 3.stāvs, (6 gultas vietas + 2 

papildvietas) ledusskapi un gultasveļu. 
stāvs mēnesī 1785.71 214.29 2000.00 

 * Rezervācijas depozīts netiek atmaksāts, ja rezervācija tiek anulēta. 

3. Citi dienesta viesnīcas pakalpojumi: 

3.1. Veļas mašīnas izmantošana (līdz 4 kg veļas) 
viens 

mazgāšanas 

cikls 
2.48 0.52 3.00 

3.2. Durvju atslēgas atjaunošana 1gb. 4.13 0.87 5.00 

3.3. 
Veļas komplekta izmantošana līdz 10 
diennaktīm 

viens 

komplekts 
3.47 0.73 4.20 

3.4. Papildus elektroiekārtu lietošana: 

3.4.1. Ledusskapis 
mēnesī par 

vienību 
6.61 1.39 8.00 

3.4.2. Televizors 
mēnesī par 

vienību 
3.47 0.73 4.20 

3.5. 
Soda nauda par elektrisko sildītāju, 
ledusskapju un televizoru patvaļīgu lietošanu 

no istabā 

dzīvojošiem  
40.00 - 40.00 

4. Bibliotēkas pakalpojumi:  

4.1. 
Melnbaltā kopēšana (A4 formāts vienpusēji) no 

bibliotēkas fondiem 
viena lappuse  0.04 - 0.04 

4.2. 
Melnbaltā kopēšana (A3 formāts, vienpusēji) 
no bibliotēkas fondiem 

viena lappuse  0.06 - 0.06 

4.3. 

Melnbaltā izdruka (A4 formāts, vienpusēji) no 

bibliotēkas fondiem un mācību materiāli no 
interneta 

viena lappuse  0.10 - 0.10 

5. Kancelejas pakalpojumi: 

5.1. Izziņas izsniegšana studējošiem viena izziņa 1.82 0.38 2.20 

5.2. Arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana: 

5.2.1. 
Akadēmiskās izziņas sagatavošana trīs dienu 

laikā 
viena izziņa 12.40 2.60 15.00 

5.2.2. 
Akadēmiskās izziņas sagatavošana divu nedēļu 
laikā  

viena izziņa 8.26 1.74 10.00 

5.2.3. Arhīva izziņas sagatavošana viena izziņa 8.26 1.74 10.00 

5.2.4. Arhīva izziņas sagatavošana ar pielikumu viena izziņa 16.53 3.47 20.00 

5.2.5. 
Informācijas sagatavošana par studiju 

programmas apjomu un saturu pēc fiziskas 
viens 

komplekts 
24.79 5.21 30.00 
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personas pieprasījuma iesniedzot ārvalstu 

institūcijas apstiprinātu veidlapu 

5.2.6. 
Studiju kursa apraksts (par vienu studiju 

programmas kursu) 
viens apraksts 2.48 0.52 3.00 

5.2.7. 
Dokumentu kopijas izgatavošana pēc fiziskas 
personas pieprasījuma 

viens 
komplekts 

4.13 0.87 5.00 

5.2.8. 
Dokumenta noraksta, izraksta izgatavošana pēc 

fiziskas personas pieprasījuma 
viens 

komplekts 
8.26 1.74 10.00 

5.2.9. 
Dokumentu izsniegšana no arhīva (diploms, 

atestāts, apliecība, u.c.) 
viens 

komplekts 
4.13 0.87 5.00 

5.2.10. 
Diploma un tā pielikuma dublikāta 

izgatavošana  
viens 

komplekts 
20.66 4.34 25.00 

5.2.11. Diploma pielikuma dublikāta izgatavošana 
viens 

komplekts 
8.26 1.74 10.00 

5.2.12. Diploma vāki 
viens 

komplekts 
4.13 0.87 5.00 

6. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi: 

6.1. 
Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu 
(t.sk. prakses un kursa darbi) par vienu 

kredītpunktu 

viens 

pārbaudījums 
10.00 - 10.00 

6.2. 
Maksājumi par studiju kursa apguvi pēc 
individuāla plāna: 

 

6.2.1. 
Vispārizglītojošā studiju kursā par vienu 
kredītpunktu 

viens 
pārbaudījums 

30.00 - 30.00 

6.2.2. 

Nozares studiju kursā par vienu kredītpunktu 

ja ir studiju maksa un tā studiju gadā 
nepārsniedz 1500.00 EUR 

viens 

pārbaudījums 
45.00 - 45.00 

6.2.3. 

Nozares studiju kursā par vienu kredītpunkti 

ja studiju maksa studiju gadā pārsniedz 
1500.00 EUR 

viens 

pārbaudījums 
60.00 - 60.00 

6.3. 
Maksājums par kavētu kvalifikācijas darba 

nodošanu 
par kavēto 

dienu 
5.00 - 5.00 

6.4. 
Atkārtota Kvalifikācijas darba 

priekšaizstāvēšana  
viens 

pārbaudījums 
10.00 - 10.00 

6.5. 
Laboratoriju izmantošana papildus studiju 

programmā plānotajam laikam 
par 1 akad. 

stundu 
15.00 - 15.00 

6.6. 
Maksa par kvalifikācijas “Biomedicīnas 
laborants” atbilstības pārbaudes kārtošanu 

viens 

pārbaudījums 
170.00 - 170.00 

6.7. 

Maksa par kvalifikācijas “Skaistumkopšanas 

speciālists kosmetoloģijā” atbilstības 
pārbaudes kārtošanu 

viens 

pārbaudījums 
200.00 - 200.00 

6.8. 
Studiju kursa pārkārtošana par vienu 
kredītpunktu 

viens 
pārbaudījums 

10.00 - 10.00 

6.9. 
Valsts noslēguma pārbaudījuma atkārtota 

kārtošana 
viena daļa 150.00 - 150.00 

6.10. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu novērtēšana un 

atzīšana 

viens 

komplekts 
70.00 - 70.00 
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6.11. 
Iepriekšējās izglītības LU PSK novērtēšana un 

atzīšana 
viens 

komplekts 
50.00 - 50.00 

6.12. Iestāšanās dokumentu reģistrēšanas maksa 
viens 

komplekts 
5.00 - 5.00 

6.13. 
Atjaunošanās studijām mēneša laikā pēc 

eksmatrikulācijas no LU PSK  
par pieteikumu 50.00 - 50.00 

7. Citi pakalpojumi: 

7.1. 
Telpu ar aprīkojumu īre semināriem un citiem 

pasākumiem 
viens m2 stundā 0.21 0.04 0.25 

7.2. Materiālu kopēšana:  

7.2.1. Melnbaltā kopēšana (A4 formāts vienpusēji) viena lappuse  0.06 0.01 0.07 

7.2.2. Melnbaltā kopēšana (A3 formāts, vienpusēji) viena lappuse  0.07 0.01 0.08 

7.3. Materiālu izdruka 

7.3.1 Melnbaltā izdruka (A4 formāts, vienpusēji) viena lappuse 0.10 0.02 0.12 

7.3.2. Krāsainā izdruka (A4 formāts, vienpusēji) viena lappuse 0.83 0.17 1.00 

7.4. Materiālu skenēšana: 

7.4.1. 

Skenēšana (BMP, JPG, TIFF, PDF) un 

informācijas saglabāšanu zibatmiņā vai 
nosūtot uz e-pasta adresi 

viena lappuse 0.21 0.04 0.25 

7.4.2. 

Skenēšana ar teksta atpazīšanu (MS Word 

dokuments) un informācijas saglabāšanu 
zibatmiņā vai nosūtot uz e-pasta adresi 

viena lappuse 0.29 0.06 0.35 

7.5. Brošēšana ar spirāli: viena vienība 2.37 0.63 3.00 

8. Suvenīri: 

8.1 
Pildspalva ar plastmasas korpusu  

(apdrukāta ar koledžas simboliku) 
viena vienība 0.58 0.12 0.70 

8.2 
Pildspalva ar metāla korpusu  

(gravējumā koledžas simbolika) 
viena vienība 0.83 0.17 1.00 

8.3 
Parastais zīmulis 

(apdrukāts ar koledžas simboliku) 
viena vienība 0.33 0.06 0.40 

8.4 
Rakstāmpiederumu komplekts kastītē 
(ar koledžas simboliku) 

viens 

komplekts 
4.05 0.85 4.90 

8.5 
Pierakstu A5 klade 

(ar koledžas logo) 
viena vienība 2.98 0.62 3.60 

8.6 
Audumu maisiņš 

(ar koledžas simboliku) 
viena vienība 5.70 1.20 6.90 

8.7 
Krūze 

(ar koledžas logo) 
viena vienība 4.54 0.95 5.50 

8.8 
Termokrūze 
(ar koledžas simboliku) 

viena vienība 11.16 2.34 13.50 

8.9 
Ūdenspudele 

(ar koledžas simboliku) 
viena vienība 4.88 1.02 5.90 

8.10 
USB  

(ar koledžas simboliku) 
viena vienība 4.05 0.85 4.90 

8.11 
Sejas aizsargmaska 

(ar koledžas logo vai simboliku) 
viena vienība 4.88 1.02 5.90 
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8.12 
Jaka ar kapuci unisex 

(koledžas nosaukums vienas krāsas drukā)  
viena vienība 24.80 5.20 30.00 

8.13 

Džemperis unisex 

(koledžas nosaukums un LU PSK burtu 

simbolika vienas krāsas drukā) 

viena vienība 17.36 3.64 21.00 

8.14 

Džemperis sieviešu modelis  

(koledžas nosaukums un LU PSK burtu 

simbolika vienas krāsas drukā) 

viena vienība 20.67 4.33 25.00 

8.15 

Džemperis vīriešu modelis 

(koledžas nosaukums un LU PSK burtu 

simbolika vienas krāsas drukā) 

viena vienība 20.67 4.33 25.00 

8.16 
T-krekls unisex 

(koledžas logo vienas krāsas drukā) 
viena vienība 11.57 2.43 14.00 

 

 

 

 

 


