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Pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 

22.03.2012. lēmumam Nr.4/3 

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumi 

Nr.p.k. Pakalpojums Vienība Maksa Ls bez 

PVN 

1.1. 
Telpas noma izglītības iestādes 

maksas pulciņam 
1 stunda 

Minimālā maksa 

1.43  

1.2. Klases telpas noma 1 stunda 
Minimālā maksa 

2.46 

1.3. 
Skolas sporta zāles noma* 

(ģērbtuve, duša) 
1 stunda 

Minimālā maksa 

9.43  

1.4. Skolas aktu zāles noma 1 stunda 
Minimālā maksa 

5.74 

1.5. Skolas datorklases noma 1 stunda 
Minimālā maksa 

7.79 

1.6. 
Skolas sporta stadiona noma 

(ģērbtuve, duša) 
1 stunda 

Minimālā maksa 

13.52 

1.7. Dzērienu automāta nomas vieta mēnesī 
Minimālā maksa 

21.93 

1.8. 
Pārtikas produktu automāta nomas 

vieta 
mēnesī 

Minimālā maksa 

8.16 

1.9. 

Kopēšanas tehnikas izmantošana 

(materiālu kopēšana, kas nav saistīta 

ar izglītības programmu realizēšanu): 

  

1.9.1 A4 formāta lapa uz vienas puses - 0.04 

1.9.2. A4 formāta lapa uz abām pusēm - 0.08  

1.9.3. A3 formāta lapa uz vienas puses - 0.08  

1.9.4. A3 formāta lapa uz abām pusēm - 0.16  

1.10. 
Apmācība izglītības iestādes pagarinātās 

dienas grupā 
mēnesī 8.20 

   1.11. 

 

* Pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņi sporta nodarbībām zāli izmanto 

bez maksas 

 

 

2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 6.vidusskola” maksas 

pakalpojumi 

2.1. Visa peldbaseina kompleksa noma 1 stunda 49.18 

2.2. Peldbaseina viena celiņa noma  1 stunda 12.30 

2.3. 
Peldbaseina viena celiņa noma 8 

bērniem ar trenera pakalpojumiem 
1 stunda 8.20 

2.4. 
Individuālais peldbaseina 

apmeklējums pieaugušajam  
1 stunda 1.89 

2.5. 
Individuālais peldbaseina 

apmeklējums bērnam  
1 stunda 1.23 

2.6. 
Abonements pieaugušajam – 10 

apmeklējumi, katrs 1 stundu 
10 stundas 14.75 

2.7. 
Abonements bērnam – 10 

apmeklējumi, katrs 1 stundu 
10 stundas 7.38 

2.8. Fēna izmantošana - 0.29 
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2.9. Peldbriļļu izmantošana - 0.16 

2.10. Pleznu izmantošana - 0.16 

2.11.  

 

Peldēšanas nodarbības pašvaldības izglītības iestādēm, kas paredzētas 

izglītības iestādes licenzētajās un akreditētajās programmās, bez maksas. 

 

 

3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Rotaļa” maksas pakalpojumi 

3.1. 

Peldbaseina telpu noma (baseins, 

dušas, fēns) peldētapmācības 

veikšanai 

1 stunda 12.30 

3.2. 

Ģimenes (2 vecāki un 1-2 bērni) 

baseina apmeklējums (komplekss: 

baseins, pirts, burbuļvanna, 

inventārs, fēns) 

1 stunda 8.20 

3.3. 

Baseina apmeklējums – vecāks un 

1 bērns vecumā līdz 7 gadiem 

(komplekss: baseins, pirts, 

burbuļvanna, inventārs, fēns) 

30 minūtes 4.10 

3.4. 

Peldbaseina telpu noma 

(komplekss: baseins, pirts, 

burbuļvanna, inventārs, fēns) 

1 stunda 32.79 

3.5. 

Konferenču zāles noma un 

tehniskā aprīkojuma noma (tāfele, 

kodoskops, ekrāns, multimediju 

sistēma, video un audio tehnika) 

1 stunda 4.92 

3.6. 

Atbalsta dienestu speciālista 

konsultācija (logopēds, psihologs, 

speciālais skolotājs, fizioterapeits 

vai masieris) 

30 minūtes 3.28 

3.7. 

Interešu izglītības pulciņa 

apmeklējums bērnam līdz 7 gadu 

vecumam  (drāma, tēlotājdarbība, 

kustību terapija vai vokāls) 

mēnesī 5.00 

3.8. 
Skola mazulim līdz 3 gadu 

vecumam kopā ar vecākiem 
30 minūtes 2.46 

 

 

4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas mākslas skola” maksas 

pakalpojumi 

4.1. 
Dalības maksa interešu izglītības 

programmā 
mēnesī 5.00 

4.2. Dalības maksa vasaras nometnē  dienā 5.00 – 8.00  

4.3.  

Atbrīvot no maksas par 4.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Jelgavas 

pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām piešķirts trūcīgas 

ģimenes statuss, finansējumu paredzot no pašvaldības sociālā budžeta. 

4.4. 

Atbrīvot no maksas 75% apmērā par 4.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu 

Jelgavas administratīvajā teritorijā deklarētās daudzbērnu ģimenes (ģimene, 

kurā ir trīs vai vairāk bērni), finansējumu paredzot no pašvaldības sociālā 

budžeta. 
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5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas bērnu un jauniešu centrs 

„Junda”” maksas pakalpojumi 

5.1. Dalības maksa interešu grupā:   

5.1.1. valodu apguve mēnesī 2.00 – 5.00 

5.1.2. deju studijas mēnesī 3.00 – 5.00 

5.1.3. muzikālā daiļrade mēnesī 2.00 – 5.00 

5.1.4. tehniskā jaunrade mēnesī 2.00 – 5.00 

5.1.5. 
dalība bērnu un jauniešu centra 

„Junda” klubos 

mēnesī 
1.00 – 3.00 

5.1.6. kompleksā pirmskolas izglītība mēnesī 5.00 

5.1.7. vizuālā un lietišķā māksla mēnesī 2.00 – 5.00 

5.1.8. vides izglītība mēnesī 2.00 – 5.00 

5.1.9. sabiedriskās zinības mēnesī 2.00 – 5.00 

5.2. Dalība nometnē:   

5.2.1.  dienā 5.00 – 6.00 

5.2.2.  diennaktī 11.00 – 12.00 

5.3 Brīvlaiku akcijas 1 diena / 

personai 

0.82 – 4.10 

5.4. Zāles noma Pasta ielā 32 1 stunda  12.30 

5.5. Deju zāles noma Skolas ielā 2 1 stunda  4.10 

5.6. Nodarbību telpas noma  1 stunda 2.46 

5.7. Tērpa noma 1 

tērps/diennaktī 

 0.82 – 8.20 

5.8. Nometnes „Lediņi” pakalpojumi: 

5.8.1. nometnes teritorijas izmantošana 

(ugunskura vieta, batuts, trases, 

šūpoles, labierīcības) 

 

1 stunda/ 

personai  

 

 

0.41 

 

 

5.8.2. nometnes teritorijas izmantošana 

pasākumu organizēšanai 

(ugunskura vieta, batuts, trases, 

šūpoles, labierīcības) 

 

 

1 stunda 

 

 

24.59 

5.8.3. Nodarbību telpu noma:   

5.8.3.1.  dienā 2.46 

5.8.3.2.  diennaktī 8.20 

5.8.4. baseina īre (ģērbtuve, duša, 

labierīcības) 

1 stunda/ 

personai  

0.82 

5.8.5. gultas vieta 1 nakts/ 

personai  

4.10 

5.8.6. gultas veļa 1 nakts/ 

personai  

0.41 

5.8.7. kamīnzāle ar apskaņošanu 1 stunda 8.20 

5.8.8. virtuves (plīts, ledusskapja u.c. 

aprīkojuma) un ēdamzāles 

izmantošana pasākumam 

 

1 stunda 

 

4.10 

5.8.9. rūķu ciems (pasākums +dāvana)  personai 4.92 

5.9. Ieejas biļetes cena iestādes 

organizētos koncertos 

1 biļete / 

personai 

0.41- 3.28  

5.10. Atbrīvot no maksas par 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajiem pakalpojumiem 

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām piešķirts 

trūcīgas ģimenes statuss, finansējumu paredzot no pašvaldības sociālā budžeta. 
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5.11. Atbrīvot no maksas 75% apmērā par 5.1.apakšpunktā minētajiem 

pakalpojumiem Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās 

daudzbērnu ģimenes (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni), finansējumu 

paredzot no pašvaldības sociālā budžeta. 

5.12. Atbrīvot no maksas par 5.8.1. līdz 5.8.8. (ieskaitot) apakšpunktā minētajiem 

pakalpojumiem Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētos bērnus ar 

īpašām vajadzībām, finansējumu paredzot no pašvaldības sociālā budžeta. 

 

6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas amatu vidusskola„ 

 maksas pakalpojumi  

Mācību frizētavas pakalpojumi 

6.1.  Matu krāsošana: 

6.1.1. saknes  - 2.79 

6.1.2. īsie mati - 4.59 

6.1.3. pusgari mati - 5.25 

6.2. Matu krāsošana ar klienta matu 

krāsu: 

  

6.2.1. saknes - 0.82 

6.2.2. īsie mati - 1.31 

6.2.3. pusgari mati - 1.64 

6.3. Matu balināšana: 

6.3.1. saknes  - 1.97 

6.3.2. īsie mati - 2.46 

6.4. Matu balināšana ar cepurīti: 

6.4.1. īsie mati - 1.97 

6.4.2. pusgari mati - 2.30 

6.5. Matu balināšana ar foliju - 1.23-3.11 

6.6. Ķīmiskie ilgviļņi ar griešanu un 

veidošanu 

- 2.05-3.69 

6.7. Sieviešu matu griezumi: 

6.7.1. pamatgriezums - 0.33 

6.7.2. kombinētais griezums - 0.57 

6.7.3. modeļgriezums - 0.82 

6.7.4. griezums ar karstajām šķērēm - 2.46 

6.8. Vīriešu matu griezumi: 

6.8.1. pamatgriezums - 0.33 

6.8.2. modeļgriezums - 0.82 

6.8.3 griezums ar karstajām šķērēm - 1.64 

6.8.4. bārdas aplīdzināšana  - 0.33 

6.9. Matu veidošana ar lokšķērēm:   

6.9.1. pusgari mati - 2.21 

6.9.2 gari mati - 2.46 

6.10. Matu taisnošana ar taisnotāju:   

6.10.1. pusgari mati - 1.48 

6.10.2. gari mati - 1.64 

6.11. Matu veidošana ar fēnu: 

6.11.1. īsie mati - 0.57 

6.11.2. pusgari mati - 0.74 

6.11.3. gari mati - 0.82 

6.11.4. matu veidošana ar fēnu vīriešiem - 0.33 

6.12. Matu uztīšana uz ruļļiem: 

6.12.1. īsie mati - 0.49 

6.12.2. pusgari mati - 0.66 
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6.12.3. gari mati - 0.82 

6.13. Vakara frizūra  - 2.87 

6.14. Bizīšu pīšana: 

6.14.1. viena afrikāņu bizīte - 0.82 

6.14.2. viena franču bizīte - 1.23 

6.15. Matu mazgāšana - 0.25 

6.16. Matu balzams – maska  - 0.41 

6.17. Matu putas - 0.16 

6.18. Matu želeja - 0.25-0.57 

6.19. Matu vasks - 0.08-0.57 

6.20. Matu laka - 0.16-0.49 

6.21. Fiksators - 0.08-0.25 

Ēdināšanas pakalpojumi 

6.22. Smalkmaizītes  50 g 0.08-0.20 

6.23. Pīrādziņi bez gaļas 30 – 60g 0.08-0.20 

6.24. Pīrādziņi ar gaļu  30 – 60 g 0.12-0.29 

6.25. Kūkas, tortes, ruletes, plātsmaizes 1 kg 1.64-4.10 

6.26. Cepumi 1 kg 0.82-4.10 

6.27. Salāti bez gaļas  1 kg 0.82-2.46 

6.28. Salāti ar gaļu  1 kg 1.64-3.28 

6.29. Kafija 150 g 0.20-0.41 

6.30. Tēja 200 ml 0.12-0.20 

6.31. Sula 200 ml 0.20 

6.32. Dzērieni  200 ml 0.08-0.16 

6.33. Komplekso pusdienu piedāvājums:   

6.33.1. Zupa, pamatēdiens, dzēriens - 1.23-1.39 

6.33.2. Zupa, pamatēdiens, dzēriens un 

deserts 

- 1.39-1.64 

6.33.3. Pamatēdiens, dzēriens un deserts - 1.07-1.23 

6.33.4. Zupa un deserts  - 0.57-0.66 

6.34. Zupa 200 ml 0.33-0.41 

6.35. Pamatēdiens (zivs) ar piedevām 

(kartupeļi, rīsi, griķi, dārzeņi un 

svaigie salāti) 

1 porcija 1.23-4.10 

6.36. Pamatēdiens (cūkgaļa) ar 

piedevām (kartupeļi, rīsi, griķi, 

dārzeņi un svaigie salāti) 

1 porcija 1.23-3.28 

6.37. Pamatēdiens (liellopu vai jēra gaļa) 

ar piedevām (kartupeļi, rīsi, griķi, 

dārzeņi un svaigie salāti) 

1 porcija 1.64-4.10 

6.38. Deserts 1 porcija 0.41-1.39 

6.39. Galdu uzklāšana, novākšana un 

apkalpošana 

1 stunda 8.20 

Citi pakalpojumi 

6.40. 

Profesionālās tālākizglītības 

programma „Ēdināšanas 

pakalpojumi” (iegūstamā 

kvalifikācija – pavārs) eksterņiem  

Mācību kurss 545.00 
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6.41. 

Profesionālās tālākizglītības 

programma „Frizieru pakalpojumi” 

(iegūstamā kvalifikācija – frizieris) 

eksterņiem  

Mācību kurss 505.00 

6.42. Degustācijas zāles  noma 1 stunda 2.46 

6.43. 

Maizes un miltu konditorejas 

izstrādājumu ražošanas darbnīcas 

noma skolas pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 

1 stunda 8.20 

6.44. 

Maizes un miltu konditorejas 

izstrādājumu teorijas klases un 

mācību laboratorijas noma skolas 

pedagoģiskajiem darbiniekiem 

1 stunda 4.10 

 

 

7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola” 

maksas pakalpojumi  

7.1. 

Laivas novietošana iestādes 

airēšanas bāzes sauszemes 

teritorijā 

mēnesī 
Minimālā maksa  

4.10 

7.2. 
Laivu novietošana iestādes 

airēšanas bāzes piestātnē: 
  

7.2.1. airu laiva mēnesī 
Minimālā maksa  

8.20  

7.2.2. motorlaiva mēnesī 
Minimālā maksa  

16.39  

7.2.3. kuteris mēnesī 
Minimālā maksa  

28.69  

7.3. 
Vingrošanas zāles noma 1 stunda Minimālā maksa  

2.05 

7.4. Cīņas zāles noma nodarbībām ar 

izglītojamajiem 

1 stunda Minimālā maksa  

2.87 

 

 

8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 4.vidusskola” maksas 

pakalpojumi 

8.1. 

Mūzikas instrumentu un 

apskaņošanas inventāra noma 

juridiskām personām: 

  

8.1.1. timpāni diennaktī 
Minimālā maksa 

81.97 

8.1.2. bungas diennaktī 
Minimālā maksa  

40.98 

8.1.3. elektriskās klavieres diennaktī 
Minimālā maksa  

40.98  

8.1.4. apskaņošanas aparatūra diennaktī 
Minimālā maksa 

81.97 

8.2. Koncertzāles noma (bez 

apskaņošanas aparatūras) 

1 stunda 32.79 

8.3. Koncertzāles noma (ar 

apskaņošanas aparatūru) 

1 stunda 40.98 
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9. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas 1. speciālā internātpamatskolas” 

maksas pakalpojumi 

9.1. 
Maksa par gultasvietu internātā 

citu izglītības iestāžu audzēkņiem: 
  

9.1.1.  diennaktī 3.28 

9.1.2.  mēnesī 12.30 

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes 

„Jelgavas izglītības pārvalde” vadītāja      G.Auza 

 


