
 

 STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU 

 PIEMĒROŠANAS NOTEIKUMI 

 2016./2017. AKADĒMISKAJAM GADAM  

 RĪGĀ 
 

 

NT 0006-01 

Pielikums Nr.1 

Atlaides veids un studiju programmas 
Atlaides apjoms Atlaides 

ilgums 

Kas var saņemt 

atlaidi? 

Nosacījumi un kritēriji 

Skaits % Atlaides piešķiršanai Atlaides saglabāšanai 

1.RISEBA finansētās budžeta vietas** 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 2 vietas 100% 

Visam studiju 

periodam ar 

noteikumu, ka 

atzīmes par 

iepriekšējo 

semestri nav 

zemākas par 

8 ballēm 

Bakalaura studiju 

programmu pilna 

laika dienas nodaļas 

reflektanti, kas ir 

atzīti par 

uzvarētājiem  

konkursā “RISEBA 

finansētas budžeta 

vietas” 

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jāreģistrējas pamatstudijām, izmantojot e-

pakalpojumu portālu www.latvija.lv/studijas 

3.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

4. Atestāta atzīmes profilējošos priekšmetos 

nav zemākas par 8 ballēm; 

5. Atbilstoši RISEBA budžetu vietu skaitam un 

VUPP noteikumiem par konkursa uzvarētājiem 

katrā studiju programmā tiek atzīti reflektanti 

ar lielāko punktu skaitu. 

 

1. Atzīmes par  iepriekšējo semestri 

nav zemākas par 8 ballēm; 

2. Nedrīkst mainīt studiju 

programmu; 

3. Semestra beigās nav akadēmisko 

parādu.  

 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 
1 vieta 100% 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  
(bakalaura studiju programma) 

3 vietas 100% 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

2 vietas 100% 

Eiropas biznesa studijas  
(bakalaura studiju programma) 

2 vietas 100% 

Arhitektūra  
(bakalaura studiju programma) 

1 vieta 100% 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

 

2 vieta 100% 

2. Atlaide „Arhitektūra” 

Arhitektūra  
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra  
(maģistra studiju programma) 

Nav 

ierobežots 
20% 

Visam studiju 

periodam  

 

Bakalaura studiju 

programmas 

„Arhitektūra” 

reflektanti vai  

maģistra studiju 

programmas 

„Arhitektūra” 

reflektanti 

 

1.Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jābūt LR pilsonim vai pastāvīgajam 

iedzīvotājam. 

 

 

1.Nedrīkst mainīt studiju programmu. 

 

3. Atlaide „Jauna programma” 

Arhitektūra  
(maģistra studiju programma) 

 

Nav 

ierobežots 

 

720 

EUR 

 

Uz pirmo 

studiju gadu 

 

Maģistra studiju 

programmas 

„Arhitektūra” 

reflektanti 

 

 

1.Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu. 

 

 

1.Nedrīkst mainīt studiju programmu; 

2. Atlaide tiek zaudēta, ja tiek 

izmantots studiju pārtraukums. 

 

 

http://www.latvija.lv/studijas
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4. Atlaide „Labas sekmes” 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  
(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

30 vietas 

Līdz 

25% 

 

 

Vienam 

semestrim, 

sākot ar  

2. semestri 

Bakalaura studiju 

programmu pilna 

laika dienas nodaļas 

studējošie, kam 

atzīmes par 

iepriekšējo semestri 

nav zemākas par  

8 ballēm. 

1. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

2. Atzīmes par iepriekšējo semestri  nav zemākas par 8 ballēm; 

3. Atzīmes iegūtas, studiju kursu pārbaudījumus nokārtojot ar pirmo reizi (pārkārtotie 

vērtējumi netiek ņemti vērā);  

4. Nav akadēmisko parādu; 

5. Nav finansiālo parādu; 

6. Atbilstoši RISEBA studiju maksas atlaižu konkursam par  uzvarētājiem tiek atzīti 

studējošie ar lielāko punktu skaitu. Eiropas biznesa studijas  
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

Līdz 

15% 

 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  
(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
 (bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

 

10 vietas 
10% 

 

Vienam 

semestrim, 

sākot ar  

2. semestri 

Bakalaura studiju 

programmu pilna un 

nepilna laika vakara 

nodaļas studējošie, 

kam atzīmes par 

iepriekšējo semestri 

nav zemākas par 8 

ballēm.  

1.Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

2.Atzīmes par iepriekšējo semestri  nav zemākas par 8 ballēm; 

3.Atzīmes iegūtas, studiju kursu pārbaudījumus nokārtojot ar pirmo reizi (pārkārtotie 

vērtējumi netiek ņemti vērā);  

4.Nav akadēmisko parādu; 

5.Nav finansiālo parādu; 

6.Atbilstoši RISEBA studiju maksas atlaižu konkursam par uzvarētājiem tiek atzīti 

studējošie ar lielāko punktu skaitu. 
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5. Atlaide „Radinieki”      

5.1. Radinieki, kas studē bakalaura 

studiju programmu pilna laika dienas 

nodaļā 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  
(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 

Līdz  

25% Vienam 

semestrim ar 

iespēju 

pagarināt 

Abi (visi) pilna laika 

dienas nodaļas 

reflektanti un 

studējošie, kuri  ir 

radinieki 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības;  

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu (reflektantiem); 

3. Jābūt samaksātam studiju maksas pirmajam 

maksājumam (reflektantiem); 

4. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

5. Jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti 

(vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi un māsas).  

 

1.Semestra beigās nav akadēmisko 

un finanšu parādu;  

2. Ja kāds no radiniekiem izmanto 

studiju pārtraukumu, tad atlaidi 

zaudē arī otrs radinieks; 

3.Ja kāds no radiniekiem tiek 

eksmatrikulēts, tad atlaidi zaudē arī 

otrs radinieks.  

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

Līdz  

15% 

5.2. Radinieki, kas studē RISEBA 

studiju programmās 
(bakalaura; maģistra un doktora studiju programmas) 

Nav 

ierobežots 
10% 

Vienam 

semestrim ar 

iespēju 

pagarināt 

Visu studiju 

programmu 

reflektanti un 

studējošie, kuri ir 

radinieki 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu (reflektantiem); 

3. Jābūt samaksātam studiju maksas pirmajam 

maksājumam (reflektantiem); 

4. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

5. Jāiesniedz radniecību apliecinoši dokumenti 

(vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi un māsas). 

1.Semestra beigās nav akadēmisko 

un finanšu parādu; 

 2.Ja kāds no radiniekiem izmanto 

studiju pārtraukumu, tad atlaidi 

zaudē arī otrs radinieks; 

3.Ja kāds no radiniekiem tiek 

eksmatrikulēts, tad atlaidi zaudē arī 

otrs radinieks.  

5.3. Radinieku atlaide „Victoria”  
(Profesionālās vidusskolas „Victoria” programmas; 

RISEBA studiju programmas) 

Nav 

ierobežots 
5% 

Vienam 

semestrim ar 

iespēju 

pagarināt 

Augstskolas studiju 

programmu un 

profesionālās 

vidusskolas 

„Victoria” reflektanti 

un studējošie, kuri ir 

radinieki 
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6. Atlaide “Absolvents” 

5.1. Maģistra studiju programmas: 

Uzņēmējdarbības vadība 

Projekta vadība 

Personāla vadība 

Audiovizuālā mediju māksla 

Starptautiskās finanses  

Starptautiskais bizness  

Sabiedrisko attiecību vadība 

Vadības psiholoģija un supervīzija 

Biznesa stratēģiskā vadība 

Vadība un administrēša (MBA) 

Nav 

ierobežots 

 

15%*** 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

Reflektanti, kas ir 

absolvējuši RISEBA 

bakalaura vai 

maģistra studiju 

programmas 

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 

RISEBA absolvēšanu. 

 

6.2. Maģistra studiju programmas: 
Veselības vadība 

Nav 
ierobežots 

 
15%*** 

Pirmajam 
studiju 
gadam 

Reflektanti, kas ir 
absolvējuši RISEBA 
vai Rīgas Stradiņa 

Universitātes 
bakalaura vai 

maģistra studiju 
programmas 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu; 
3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 
RISEBA vai Rīgas Stradiņa Universitātes 
absolvēšanu. 

 

6.3. Maģistra studiju programmas: 
Arhitektūra 

Nav 
ierobežots 

 

720,- 
EUR*** 

Pirmajam 
studiju 
gadam 

Reflektanti, kas ir 

absolvējuši RISEBA 

bakalaura studiju 

programmas 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 
RISEBA absolvēšanu. 

 

6.4. Pamatstudiju programmas: 
Uzņēmējdarbības vadība  
Biznesa vadība digitālā vidē  

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 
menedžments  
Audiovizuālo mediju māksla 
Eiropas biznesa studijas   
Biznesa psiholoģija 

Nav 
ierobežots 

10% 
Pirmajam 

studiju 
gadam 

Reflektanti, kas ir 
absolvējuši 

profesionālās 
vidusskolas 

„Victoria” mācību  
programmas 

 

 
1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu; 
3. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina 
profesionālās vidusskolas „Victoria” 
absolvēšanu. 

 

Arhitektūra 

 
480,- 
EUR 

6.5. Doktora studiju programma: 
Biznesa vadība 

Nav 
ierobežots 

10% 
Pirmajam 

studiju 
gadam 

Reflektanti, kuri 
absolvējuši RISEBA 

maģistra studiju 
programmas 

1.Jāaizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 
2.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu; 
3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 
RISEBA maģistra studiju programmas 
absolvēšanu. 
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7. Atlaide „RISEBA goda Absolvents” 

7.1. Maģistra studiju programmas: 

Uzņēmējdarbības vadība 

Projekta vadība 

Personāla vadība 

Audiovizuālā mediju māksla 

Starptautiskās finanses  

Starptautiskais bizness  

Sabiedrisko attiecību vadība 

Veselības vadība 

Vadības psiholoģija un supervīzija 

Biznesa stratēģiskā vadība 

Vadība un administrēša (MBA) 

 

Nav 

ierobežots 

 

25%*** 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

Reflektanti, kas 

ar izcilību ir 

absolvējuši 

bakalaura 

studiju 

programmu un ir 

saņemts 

RISEBA goda 

diploms  

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 

RISEBA bakalaura studiju programmas 

absolvēšanu. 

4. Jāuzrāda RISEBA izsniegts goda diploms, kas 

apliecina bakalaura studiju programmas apguvi ar 

izcilību. 

 

 

7.2. Maģistra studiju programmas: 

Arhitektūra 

Nav 

ierobežots 

 

1200 

EUR*** 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

Reflektanti, kas 

ar izcilību ir 

absolvējuši 

bakalaura 

studiju 

programmu un ir 

saņemts 

RISEBA goda 

diploms  

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 

RISEBA bakalaura studiju programmas 

absolvēšanu. 

4. Jāuzrāda RISEBA izsniegts goda diploms, kas 

apliecina bakalaura studiju programmas apguvi ar 

izcilību. 

 

 

7.3. Doktora studiju programma: 
Biznesa vadība 

Nav 

ierobežots 

 

25%*** 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

Reflektanti, kas 

ar izcilību ir 

absolvējuši 

maģistra studiju 

programmu un ir 

saņemts 

RISEBA goda 

diploms  

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda diploma oriģināls, kas apliecina 

RISEBA maģistra studiju programmas absolvēšanu; 

4. Jāuzrāda RISEBA izsniegts goda diploms, kas 

apliecina maģistra studiju programmas apguvi ar 

izcilību. 
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8. Atlaide „Studentu sasniegumi” (studiju/radošie/pētnieciskie/zinātniskie) 

Visās studiju programmās  
(bakalaura; maģistra; doktora studiju programmās) 

10 vietas 
Līdz 

100% 

Komisijas 

lēmums: 

vienam 

semestrim/ 

vienam 

studiju 

gadam 

 

Visu studiju 

programmu 

studējošie 

 

1. Pretendentus uz šo atlaidi izvirza rektors, 

prorektori, departamentu vadītāji,  mācībspēki, 

programmu direktori, studējošo pašpārvalde un citu 

augstskolas struktūrvienību vadītāji. 

2. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai, 

pievienojot sasniegumu apliecinošus dokumentus; 

3. Studējošajam nav akadēmisko parādu; 

4. Studējošajam nav finansiālo parādu. 

 

9. Atlaide  “Jauniešu akadēmija” 

Uzņēmējdarbības vadība        
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  
(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 

100,- 

EUR 

Pirmajam 

semestrim 

Pilna laika 

dienas nodaļas 

reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3.Jāiesniedz sertifikāts par “Jauniešu akadēmijā” 

apgūtiem studiju kursiem 80% apmērā.  

 

 

10. Atlaide “Esi Līderis” 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  

(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 

100,- 

EUR 

Pirmajam 

semestrim  

Pilna laika 

dienas nodaļas 

reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāiesniedz apliecība par profesionālās 

pilnveides izglītību projektā „Esi līderis” 

(profesionālās pilnveides izglītības programma 

“Uzņēmējdarbības pamati”) un tās sekmīgu 

absolvēšanu. 
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11. Atlaide „Sports” 

Visās studiju programmās  
(bakalaura; maģistra studiju programmās) 

12 vietas 

 

 

Līdz 

15% 

Vienam 

semestrim 

ar iespēju 

pagarināt 

Reflektanti un 

studējošie, kuriem 

ir izcili panākumi 

sportā 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu (reflektantiem); 

3. Jābūt samaksātam studiju maksas pirmajam 

maksājumam (reflektantiem); 

4. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

5. Jāiesniedz (Latvijas izlases un/vai Olimpiskās 

vienības dalībnieks; Eiropas un/vai Pasaules 

čempionātu laureāts) apliecinoši dokumenti. 

 

 

1. Semestra beigās nav 

akadēmisko un finanšu parādu; 

2. Turpina aktīvu sportošanu un 

veicina RISEBA atpazīstamību. 

12. Atlaide „Sadarbības partneris” 

12.1. Personāla vadība 
 (maģistra studiju programma) 

 
1 vieta 100% 

Visam 

studiju 

periodam 

Maģistra studiju 

programmas 

„Personāla 

vadība” reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu;  

3. Jāiesniedz apliecinājums no Latvijas Personāla 

vadīšanas asociācijas valdes par atlaides 

piemērošanu. 

 

 

5 vietas 10% 

12.2.1. Starptautiskais bizness 

12.2.2. Starptautiskās finanses 

12.2.3. Veselības vadība 

12.2.4. Audio vizuālā mediju māksla 

12.2.5. Vadība un administrēšana (MBA) 
(maģistra studiju programmas) 

Nav 

ierobežots 
10% 

Visam 

studiju 

periodam 

Maģistra studiju 

programmas, kas 

tiek īstenotas 

angļu valodā  

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāiesniedz British Chamber of Commerce 

rekomendācijas vēstule, kas apliecina, ka reflektants  

vai uzņēmums, kurā viņš strādā, ir British Chamber of 

Commerce Latvijā biedrs. 

 

 

12.3.Projektu vadība 
(maģistra studiju programma) 

10 vietas 10% 

Visam 

studiju 

periodam 

Maģistra studiju 

programmas 

„Projektu vadība” 

reflektanti 

 

1.  Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu;  

3. Jāiesniedz rekomendācijas vēstule no Latvijas 

Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas par 

atlaides piemērošanu. 
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12.4.Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

10 vietas 10% 

Visam 

studiju 

periodam 

Bakalaura studiju 

programmas 

„Biznesa 

psiholoģija” 

reflektanti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu;  

3. Jāiesniedz rekomendācijas vēstule no Latvijas 

Organizāciju psihologu biedrības par atlaides 

piemērošanu. 

 

12.5.Sabiedrisko attiecību vadība 
(maģistra studiju programma) 

10 vietas 10% 
Visam 
studiju 

periodam 

Maģistra studiju 
programmas 
„Sabiedrisko 

attiecību vadība” 
reflektanti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu;  
3. Jāiesniedz rekomendācijas vēstule no Latvijas 
asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem par 
atlaides piemērošanu. 

 

12.6.Starptautiskās finanses 
(maģistra studiju programma) 

Nav 
ierobežots 

10% 
Visam 
studiju 

periodam 

Maģistra studiju 
programmas 

„Starptautiskās 
finanses” 

reflektanti, kuru 
darbavieta ir 

finanšu iestāde, ar 
kuru RISEBA ir 

noslēgusi 
sadarbības 

līgumu. 

 
1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu;  
4. Starp RISEBA un reflektanta darbavietu ir noslēgts 
sadarbības līgums; 
3. Jāiesniedz no darbavietas izziņa vai 
rekomendācijas vēstule. 

 

12.7.Starptautiskās finanses 
(maģistra studiju programma) 

Nav 
ierobežots 

10% 
Visam 
studiju 

periodam 

Maģistra studiju 
programmas 

„Starptautiskās 
finanses” 
reflektanti  

 

 
1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības;  
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 
iegūšanu;  
3. Jāiesniedz LR Grāmatvežu asociācijas 
rekomendācijas vēstule, kas apliecina, ka reflektants 
vai uzņēmums, kurā viņš strādā, ir  LR Grāmatvežu 
asociācijas biedrs. 

 

13. Studējošo pašpārvalde 

Bakalaura un maģistra studiju 

programmas 

Vietu 

skaits 

ierobežots 

ar atlaižu 

kopsummu 

200% 

Līdz 

25% 

Vienam 

semestrim 

ar iespēju 

pagarināt 

SP valdes 

sastāvā esošie 

studējošie vai 

studējošie, kas 

aktīvi organizē SP 

pasākumus  un 

cita veida 

aktivitātes 

 

1. Jāiesniedz Atlaižu komisijai  SP valdes lēmums par  

SP valdes loceklim vai aktīvam  studējošam  

piešķiramās atlaides apjomu, kas pamatots ar 

konkrētām aktivitātēm. 

2.  SP tiek piešķirta studiju maksas atlaižu kopsumma 

200% apmērā, kas tiek sadalīta starp atlaides 

pretendentiem, ar nosacījumu, ka vienam studējošam 

atlaides apjoms ir robežās no 5% līdz 25%. 

3. Prioritāte atlaides piešķiršanā ir SP valdes 

locekļiem. 

 

1. Semestra beigās nav 

akadēmisko un finanšu parādu. 
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14.Atlaide „Sociālais atbalsts” 

Bakalaura un maģistra studiju 

programmas 

15 vietas 
Līdz 

25% 

Vienam 

semestrim, 

ar iespēju 

pagarināt 

Pilna laika dienas 

un pilna laika 

vakara nodaļu 

reflektanti un 

studējošie 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu (reflektantiem); 

3. Jābūt samaksātam studiju maksas 

pirmajam maksājumam (reflektantiem); 

4. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai; 

5. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

atlaides nepieciešamību. Atlaide tiek 

piemērota bāreņiem, ja studējošam nav algots 

darbs (ienākumi) un vecums ir līdz 24 gadiem, 

kā arī citos vienreizēja rakstura gadījumos. 

 

1. Semestra beigās nav akadēmisko 

un finanšu parādu. 

 

 

15.  Atlaide „Tālmācība” 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija  
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 
10% 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

 

Reflektanti, kas ir 

absolvējuši 

Rīgas 1. Tālmācības 

vidusskolu 

 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu tālmācības studiju formā; 

3. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina 

Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu absolvēšanu. 

 

 

16.  Atlaide „Sadarbības skola” 

16.1. Arhitektūra  
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 

480,- 

EUR 

gadā 

Visam 

studiju 

periodam 

(3,5 gadi) 

Bakalaura studiju 

programmas 

„Arhitektūra” pilna 

laika dienas nodaļas 

reflektanti 

 

1.Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina 

Rīgas Celtniecības koledžas  vai  Liepājas 

Dizaina un mākslas vidusskolas absolvēšanu.  

 

 

1.Nedrīkst mainīt studiju programmu. 

 

16.2. Arhitektūra  
(bakalaura studiju programma) 

Nav 

ierobežots 

480,- 

EUR 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

Bakalaura studiju 

programmas 

„Arhitektūra” pilna 

laika dienas nodaļas 

reflektanti 

 

1.Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2.Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāuzrāda atestāta oriģināls, kas apliecina 

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas vai 

Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas, 

vai  Rīgas Amatniecības vidusskolas 

absolvēšanu. 

 

 

1.Nedrīkst mainīt studiju programmu. 

. 
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17. Atlaide „Profesionāls sporta dejotājs” 

Visās studiju programmās  
(bakalaura; maģistra studiju programmas) 

Nav 

ierobežots 
10% 

Pirmajam 

studiju 

gadam 

 ar iespēju 

pagarināt 

Reflektanti un 

studējošie, kuri ir 

profesionāli sporta 

dejotāji ar derīgu 

starta grāmatiņu / 

WDSF ID karti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

(reflektantiem); 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jābūt samaksātam studiju maksas 

pirmajam maksājumam (reflektantiem); 

4. Jāiesniedz iesniegums Atlaižu komisijai;; 

5. Jāuzrāda sacensību  starta grāmatiņa 

(pirmo profila lapu un pēdējo lapu ar veiktajām 

gada iemaksām) vai  jāuzrāda WDSF ID karte. 

 

 

1. Semestra beigās nav akadēmisko 

un finanšu parādu; 

2. Turpina aktīvu startu sacensībās 

(ir derīga starta grāmatiņa/WDSF ID 

karte. 

18. Atlaide “Konkurss VārdZinis 2016” 

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

3 vietas 
100,- 

EUR 

Pirmajam 

semestrim 

Pilna laika dienas 

nodaļas reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3.Jāiesniedz  SIA «Skrivanek Baltic» diploms, 

kas apliecina “Konkurss VārdZinis 2016” 

iegūto 1.vietu, 2.vietu vai 3.vietu. 

 

 

19. Atlaide “Konkurss Izaugsmes forums 2016” 

Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  

(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

 

 

 

līdz  

15 vietām 

no  

100,- 

EUR 

līdz 

200,- 

EUR 

Pirmajam 

semestrim 

Pilna laika dienas 

nodaļas reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3.Jāiesniedz konkursa vidusskolēniem  

„Izaugsmes forums 2016” diploms, kas 

apliecina konkursā iegūto 1.vietu (atlaide – 

200 EUR) vai 2.vietu (atlaide – 150 EUR), vai 

3.vietu (atlaide – 100 EUR). 
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20. Atlaide “RISEBA reklāmas konkurss 2016” 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  

(bakalaura studiju programma) 

 

1 vietas 100% 

Visam 

studiju 

periodam 

Pilna laika dienas 

nodaļas reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3. Jāiesniedz diploms, kas apliecina RISEBA 

rīkotā skolēnu reklāmas konkursa „Labākas 

pasaules meklējumos“ galvenās balvas 

iegūšanu. 

 

 

 

 

 

 
1. Atzīmes par  iepriekšējo semestri 
nav zemākas par 8 ballēm; 
2. Nedrīkst mainīt studiju 

programmu; 

3. Semestra beigās nav akadēmisko 

parādu.  

 

21. Atlaide “Rīgas skolu telpu futbola čempionāts 2016” 
Uzņēmējdarbības vadība  
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa vadība digitālā vidē  

(bakalaura studiju programma) 

Sabiedrisko attiecību un reklāmas 

menedžments  

(bakalaura studiju programma) 

Audiovizuālo mediju māksla 
(bakalaura studiju programma) 

Biznesa psiholoģija 
(bakalaura studiju programma) 

Eiropas biznesa studijas   
(bakalaura studiju programma) 

Arhitektūra 
(bakalaura studiju programma) 

līdz  

30 vietām 

no  

100,- 

EUR 

līdz 

200,- 

EUR 

Pirmajam 

semestrim 

Bakalaura studiju 

programmu 

reflektanti 

 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības; 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu; 

3.Jāiesniedz „Rīgas skolu telpu futbola 

čempionāts 2016” diploms, kas apliecina 

iegūto 1.vietu (atlaide – 200 EUR) vai 2.vietu 

(atlaide – 150 EUR), vai 3.vietu (atlaide – 100 

EUR). 

 

 

* Ja vienam studējošam tiek piemērotas vairākas atlaides, tad to kopējā summa nedrīkst pārsniegt 25% no gada studiju maksas, izņemot Atlaide ”RISEBA finansēta budžeta vieta”, Atlaide “RISEBA reklāmas konkurss 

2016”, Atlaide „Studentu sasniegumi” (studiju/radošie/pētnieciskie/zinātniskie), izņemot divu atlaižu summu - Atlaide „Arhitektūra” un Atlaide „Sadarbības skola”, kā arī izņemot trīs atlaižu summu Atlaide „Arhitektūra”, 

„Jauna programma” un “Absolvents”/ “RISEBA goda absolvents”. 

** Atlaides “RISEBA finansēta budžeta vieta” vietu skaits ir noteikts1.kursam. 

*** Atlaide “Absolvents” un Atlaide “RISEBA goda absolvents” nesummējas. 

 
 

Prorektors studiju darbā                                                                                                         I. Kreituss 

 

 

Administratīvā un finanšu direktore                                                                                       E. Kalēja 

 


