
 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽAS MAKSAS 

PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

Piemērojams ar 2021.gada 1.decembri 

 

Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

ar PVN 

(EUR) 

1. Dienesta viesnīcas īres maksa:     

1.1. LU RMK studentiem :     

1.1.1. vienvietīga istaba  istaba mēnesī 90.00 0,00* 90.00 

1.1.2. gultasvieta divvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

   65.00 0,00* 65.00 

1.1.3. gultasvieta trīsvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

45.00 0,00* 45.00 

1.1.4. par gultasvietas saglabāšanu mēnesī 10.00 0,00* 10.00 

1.1.5. īslaicīga gultasvietas īre 
personai  

diennaktī 
12.00 0,00* 12.00 

Piezīme: cenrāža 1.1.1. un 1.1.2. punkts piemērojams  LU RMK  apmaiņas programmās studējošiem 

ārvalstu studentiem;  1.1.4.punkts piemērojams LU RMK studentiem prombūtnes (apmaiņas 

programma, prakse)  laikā 

1.2. 
Citu koledžu un augstskolu 

studentiem  
    

1.2.1. vienvietīga istaba istaba mēnesī 125.00 0.00* 125.00 

1.2.2. gultasvieta divvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

100.00 0,00* 100.00 

1.2.3. gultasvieta trīsvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

80.00 0,00* 80.00 

1.3. Koledžas darbiniekam:     

1.3.1. vienam darbiniekam istaba mēnesī 76.00 0.00* 76.00 

1.4. Citām personām:     

1.4.1. vienvietīga istaba istaba mēnesī 150.00 0.00* 150.00 

1.4.2. gultasvieta divvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

110.00 0.00* 110.00 

    
PVN 

12% 
 

1.4.3. īslaicīga gultasvietas īre 
personai  

diennaktī 
13.39 1.61 15.00 
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(EUR) 

PVN 
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Cena 

ar PVN 

(EUR) 

1.4.4. 
īslaicīga gultasvietas īre grupām 

(sākot no 4 personām) 

personai  

diennaktī 
8.93 1.07 10.00 

1.5 
ārpus mācību laika (jūlijā, augustā) 

īres maksa LU RMK studentiem: 
    

1.5.1. vienvietīga istaba istaba mēnesī 100.00 0,00* 100.00 

1.5.2. gultasvieta divvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

75.00 0,00* 75.00 

1.5.3. gultasvieta trīsvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

55.00 0,00* 55.00 

1.6. 

ārpus mācību laika (jūlijā, augustā) 

īres maksa citu koledžu un 

augstskolu studentiem 

    

1.6.1. vienvietīga istaba istaba mēnesī 135.00 0.00* 135.00 

1.6.2. gultasvieta divvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

110.00 0,00* 110.00 

1.6.3. gultasvieta trīsvietīgā istabā 

viena 

gultasvieta 

mēnesī 

90.00 0,00* 90.00 

2. 
Citi dienesta viesnīcas 

pakalpojumi 
  

PVN 

21% 
 

2.1.   veļas mašīnas izmantošana 

viens 

mazgāšanas 

cikls 

 

1.24 

 

0.26 

 

1.50 

2.2. veļas žāvētāja izmantošana 

viens 

žāvēšanas 

cikls  

1.24 0.26 1.50 

2.3. 
dienesta viesnīcas, autostāvvietas 

caurlaides izgatavošana studentam  
1 gb. 1.65 0.35 2.00 

2.4. atslēgas atjaunošana 1gb. 8.26 1.74 10.00 

2.5. veļas komplekta iznomāšana 
viens 

komplekts 
3.55 0.75 4.30 

2.6. 
veļas komplekta iznomāšana ar maiņu 

3x mēnesī 
Mēnesī 3.72 0.78 4.50 

2.7. 
Mīkstā inventāra iznomāšana (sega, 

spilvens, pleds) vienreizēja iemaksa 
1gb. 1.40 0.30 1.70 

3. Kancelejas pakalpojumi:   
PVN 

21% 
 

3.1. kopēšana (A4 formāts) : viena lapa 0.07 0,01 0.08 

3.2. brošēšana ar spirāli : viena vienība 0.83 0.17 1.00 

3.3. lapas drukāšana ar printeri: viena lapa 0.07 0,01 0.08 

3.4. krāsaina  izdruka viena lapa 0.41 0.09 0.50 



Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

ar PVN 

(EUR) 

3.5. 
arhīva dokumentu  sagatavošana un 

izsniegšana: 
    

3.5.1. arhīva izziņa piecu darba dienu laikā 1 gb. 5.00 0.00** 5.00 

3.5.2. 
akadēmisko izziņu (sekmju izrakstu) 

sagatavošana divu darba dienu laikā 

viens 

komplekts 
20.00 0,00** 20.00 

3.5.3. 
akadēmisko izziņu (sekmju izrakstu) 

sagatavošana  divu nedēļu laikā 

viens 

komplekts 
10.00 0,00** 10.00 

3.5.4. 

akadēmisko izziņu (sekmju izrakstu) 

sagatavošana angļu valodā divu darba 

dienu laikā 

viens 

komplekts 
30.00 0.00** 30.00 

3.5.5. 

akadēmisko izziņu (sekmju izrakstu) 

sagatavošana angļu valodā divu 

nedēļu laikā 

viens 

komplekts 
20.00 0,00** 20.00 

3.5.6. 
Diploma noraksta sagatavošana divu 

nedēļu laikā 

viens 

komplekts 
10.00 0,00** 10.00 

3.5.7. 
Diploma noraksta sagatavošana divu 

dienu laikā 

viens 

komplekts 
20.00 0,00** 20.00 

3.5.8. 
Akadēmiskā izziņa no LAIS 

( sākot no 2017. gada ) 

viens 

dokuments 
0.70 0,00** 0.70 

3.5.9. dokumentu kopijas izgatavošana 
viens 

dokuments 
4.00 0,00** 4.00 

3.6. 
diploma un  tā pielikuma dublikāta 

izgatavošana 

viens 

komplekts 
25.00 0,00** 25.00 

3.7. 
iestāšanās dokumentu pieņemšana un 

reģistrēšana 

viens 

reflektants 
10.00 0,00** 10.00 

3.8. 
atkārtota studenta apliecības 

izgatavošana 
viens gab. 7.00 0.00** 7.00 

4. 
Ar mācību procesu saistītie 

pakalpojumi: 
    

4.1. 
atkārtots vai kavēts Valsts 

kvalifikācijas eksāmens 
    

4.1.1. 
kvalifikācijas darba izstrāde un 

aizstāvēšana 

viens 

kvalifikācijas 

darbs 

70.00 0,00** 70.00 

4.1.2. 
kvalifikācijas eksāmena rakstiskais 

pārbaudījums 

viens 

pārbaudījums 
70.00 0,00** 70.00 

4.2. 
maksājumi par akadēmisko parādu 

kārtošanu 

viens 

pārbaudījums 
10.00 0,00** 10.00 

4.3. 

maksājums par kavētu kvalifikācijas 

darba, klīniskās prakses dokumentu 

nodošanu 

1darba diena 5.00 0,00** 5.00 

4.4. studiju kursa atzīšana 
viens studiju 

kurss 
10.00 0,00** 10.00 



Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

ar PVN 

(EUR) 

4.5. 

iepriekšējā izglītībā iegūtu studiju 

rezultātu atzīšana 

 

vienai personai 50.00 0,00** 50.00 

4.6. 
profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšana  
vienai personai 60.00 0,00** 60.00 

4.7. 

studiju kursa apraksta sagatavošana 

latviešu valodā 

 

viens studiju 

kurss 
20.00 0,00** 20.00 

4.8. 
studiju kursa apraksta sagatavošana 

angļu valodā 

viens studiju 

kurss 
30.00 0,00** 30.00 

4.9. 

ārvalstu institūciju pieprasītas 

informācijas par studiju procesu 

sagatavošana  angļu valodā 

viens 

eksemplārs 
20.00 0,00** 20.00 

4.10. Tālākizglītības kursi   
PVN 

21% 
 

4.10.1. 

Tālākizglītības kursi teorētiskās 

nodarbībās (ne mazāk kā 12 

personas) 

viena stunda 

vienai personai 

(1TIP***) 

3,85 0,81 4,66 

4.10.2. 

Tālākizglītības kursi teorētiskās un 

praktiskās nodarbībās ar specifisku 

aprīkojumu (ne mazāk kā 12 

personas) 

 viena stunda 

vienai personai 

(1TIP) 

5,90 1,24 7,14 

4.11. 
ārstniecības personu profesionālās 

kvalifikācijas atbilstības pārbaude 

viens 

pārbaudījums 
57.85 12.15 70.00 

4.12. 
Telpu, aprīkojuma īre semināriem un 

citiem pasākumiem: 
    

4.12.1. auditorija 

telpa ar 

aprīkojumu 

stundā/dienā 

4.96 

/33.06  

1.04 / 

6.94 

6.00 / 

40.00 

4.12.2. mācību telpa 

telpa ar 

aprīkojumu 

stundā/dienā 

3.30 / 

20.66 

0.70 / 

4.34 

4.00 / 

25.00 

5. Veselības aprūpes pakalpojumi:     

5.1. 
 

Apkakles zonas masāža (20 min) 
viena 

procedūra 
18,00 0,00*** 18,00 

5.2. 
Muguras kakla – krūšu daļas un 

abu roku masāža (45 min) 
viena 

procedūra 
24,00 0,00*** 24,00 

5.3. Muguras masāža  (25 min) 
viena 

procedūra 
20,00 0,00*** 20,00 

5.4. Muguras masāža  (40 min) 
viena 

procedūra 
26,00 0,00*** 26,00 

https://vcbaltezers.lv/pakalpojumi/masaza/apkakles-zonas-masaza/


Nr.p.k. Maksas pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena 

bez PVN 

(EUR) 

PVN 

(EUR) 

Cena 

ar PVN 

(EUR) 

5.5. Krūšu kurvja masāža (30 min) 
viena 

procedūra 
19,00 0,00*** 19,00 

5.6. 
Jostas, krustu daļas masāža  

(20 min) 
viena 

procedūra 
15,00 0,00*** 15,00 

5.7. 
Vienas kājas un jostas-krustu 

masāža (30 min) 
viena 

procedūra 
20,00 0,00*** 20,00 

5.8. 
Vienas kājas un muguras masāža 

(60 min) 
viena 

procedūra 
28,00 0,00*** 28,00 

5.9. 
Abu kāju un muguras masāža 

(60 min) 
viena 

procedūra 
40,00 0,00*** 40,00 

5.10. 
Vienas rokas un pleca masāža 

(15 min) 
viena 

procedūra 
9,00 0,00*** 9,00 

5.11. Zemūdens masāža (20 min) 
viena 

procedūra 
22.00 0,00*** 22.00 

5.12. Zemūdens masāža (40 min) 
viena 

procedūra 
30,00 0,00*** 30,00 

Piezīme: cenrāža 5.sadaļa: ja pakalpojumu veic students klīniskās prakses laikā, piemēro 25% atlaidi no 

cenas; ja pakalpojumu veic students mācību prakses laikā, piemēro 65% atlaidi no cenas; LU RMK 

darbiniekam sniegtam pakalpojumam piemēro 25% atlaidi 

6. 
Reprezentācijas priekšmeti 

cenu nosaka, pievienojot uzcenojumu 10% apmērā no preces iepirkuma cenas 

 

* PVN nepiemēro saskaņā ar likuma “ Par pievienotās vērtības nodokli” 52.panta 1.daļas 25 a.punktu  

** PVN nepiemēro saskaņā ar likuma “ Par pievienotās vērtības nodokli” 52.panta 1.daļas 12.punktu 

*** PVN nepiemēro saskaņā ar likuma “ Par pievienotās vērtības nodokli” 52.panta 1.daļas 3.punktu 

****TIP- tālākizglītības punkti 

 

 

 

https://vcbaltezers.lv/pakalpojumi/masaza/jostas-krustu-dalas-masaza/
https://vcbaltezers.lv/pakalpojumi/udens-proceduras/zemudens-masaza/
https://vcbaltezers.lv/pakalpojumi/udens-proceduras/zemudens-masaza/

