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STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU NOLIKUMS 
 

MĒRĶIS  

Nolikums izstrādāts, lai noteiktu skaidrus un saprotamus kritērijus RISEBA studiju maksas 

atlaižu konkursa kārtībai.  

 
SFĒRA  

Reflektanti un studējošie, studiju procesā iesaistītie RISEBA darbinieki Rīgā un Daugavpils 

filiālē.  

 
SAĪSINĀJUMI UN JĒDZIENI  

Studiju maksas atlaide – atlaide studiju maksai, kas tiek piemērota reflektantiem un 

studējošiem, pamatojoties uz šo Nolikumu, kā arī RISEBA studiju maksas atlaižu piemērošanas 

noteikumiem NT 0006; 

Budžeta vieta – RISEBA finansētas studijas augstskolā ar piešķirtu atlaidi 100% apmērā; 

Komisija – RISEBA studiju maksas atlaižu piešķiršanas komisija;  

Konkurss – RISEBA studiju maksas atlaižu un budžeta vietu piešķiršanas konkurss, kurā 

objektīvi tiek noteikti atbilstošākie pretendenti RISEBA studiju maksas atlaižu un budžeta vietu 

saņemšanai; 

Noteikumi –  RISEBA studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi NT 0006 (1.pielikums 

attiecīgajam studiju gadam). 

 

APRAKSTS 

1. Vispārējā informācija 

1.1. Šis nolikums reglamentē pieteikšanos uz konkursu, tā norises gaitu un kritērijus, kā arī 

Komisijas darba organizāciju;  

1.2. RISEBA budžeta vietu un studiju maksas atlaižu veidi, apmēri, nosacījumi un kritēriji ir 

noteikti Noteikumos, kurus apstiprina augstskolas Senāts pēc augstskolas Vadības 

grupas un/vai Komisijas iesniegtā priekšlikuma; 

1.3. Priekšlikumus par studiju atlaižu veidiem, t.sk. atlaižu sertifikātiem, var ierosināt 

jebkura augstskolas RISEBA struktūrvienība, iesniedzot tos Komisijai; 

1.4. Attiecīgā studiju gada budžetā tiek paredzēti līdzekļi studiju maksas atlaižu 

piešķiršanai;   

1.5. Pamatojoties uz Senāta apstiprinātajiem Noteikumiem un tā pielikumu, Komisija 

pieņem lēmumu par budžeta vietu un atlaižu piešķiršanu. Pēc Komisijas lēmuma 

pieņemšanas tiek sagatavots  rīkojums par piešķirtajām budžeta vietām un studiju 

maksas atlaidēm;  

1.6. RISEBA studiju maksas atlaižu piešķiršanas konkursa gaita un rezultāti ir atklāti; 

1.7. Studējošiem, kuri ir augstskolas darbinieki, piemērojamās studiju maksas atlaides 

reglamentē atsevišķs RISEBA normatīvais dokuments.    

 

2. Atlaižu kategorijas un sadalījums 

2.1. Studiju atlaides dalās pēc piešķiršanas kārtības sekojošos veidos: 

2.1.1. Studiju atlaides, kuras tiek piešķirtas reflektantiem līguma slēgšanas brīdī; 

2.1.2. Studiju atlaides, kuras tiek piešķirtas, balstoties uz Komisijas lēmumu. 
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2.2. Studiju atlaides dalās pēc piešķiršanas perioda: 

2.2.1. uz visu studiju periodu; 

2.2.2. uz visu studiju gadu; 

2.2.3. uz vienu semestri. 

2.3. Studiju atlaides dalās pēc studiju līmeņiem, programmām un formām. 

 

3. Prasības personām, kas var pretendēt uz RISEBA studiju maksas atlaidēm un 

budžeta vietām: 

3.1. Iesniegt pieteikumu uz RISEBA budžeta vietām un atlaidēm ir tiesības jebkuram 

studējošam, ja vien viņš atbilst konkrētās atlaides piemērošanas kritērijiem (skat. 

Noteikumus); 

3.2. Pretendēt uz budžeta vietu vai studiju maksas atlaidi, kur viens no kritērijiem ir 

studējošā atzīmes, var tikai tie studējošie, kuri atzīmi ir ieguvuši studiju kursu gala 

pārbaudījumus nokārtojot ar pirmo reizi. Gadījumā, ja studējošais pārliek gala 

pārbaudījumu ar mērķi uzlabot atzīmi, tad, izskatot jautājumu par budžeta vietu vai 

studiju maksas atlaidi, šāda atzīme netiek ņemta vērā.  

4. RISEBA budžeta vietas un vērtēšanas kritēriji  

4.1. Izvērtējot reflektantu sekmes, komisija ņem vērā tos centralizēto eksāmenu un atestāta 

priekšmetu novērtējumus (atzīmes), kas noteikti attiecīgā akadēmiskā gada RISEBA 

uzņemšanas noteikumos;  

4.2. RISEBA studentu budžeta vietas Komisija piešķir, izvērtējot: 

4.2.1. pretendenta atbilstību šajā Nolikumā un Noteikumos minētajām prasībām; 

4.2.2. pretendenta sekmes;  

4.2.3. izpildītas finansiālas saistības. 

4.3. RISEBA budžeta vieta tiek piešķirta uz Noteikumos norādīto termiņu; 

4.4. RISEBA budžeta vieta tiek zaudēta, ja studējošais: 

4.4.1. vairs neatbilst Nolikuma un Noteikumos izvirzītajām prasībām; 

4.4.2. izmanto studiju pārtraukumu; 

4.4.3. maina studiju programmu; 

4.4.4. maina studiju formu; 

4.4.5. neizpilda līguma par augstākās izglītības iegūšanu saistības; 

4.4.6. neizpilda studiju plānu (akadēmiskās saistības); 

4.4.7. pārkāpj augstskolas Iekšējās kārtības noteikumus, Ētikas kodeksu, Bibliotēkas 

izmantošanas noteikumus un citus augstskolas iekšējos normatīvos aktus. 

4.5. Ja studējošais 3.4. punktā minēto gadījumu rezultātā ir zaudējis RISEBA budžeta vietu, 

tad šo budžeta vietu nākamajā periodā ir tiesības saņemt citam studējošajam, kuram ir 

vislielākais punktu skaits starp tiem, kas atbilst budžeta vietai paredzētajām prasībām.  

5. Studiju maksas atlaides un vērtēšanas kritēriji 

5.1. Studiju maksas atlaides Komisija piešķir, izvērtējot: 

5.1.1. pretendenta atbilstību šajā Nolikumā un Noteikumos minētajām prasībām; 

5.1.2. pretendenta sekmes; 

5.1.3. izpildītas finansiālas saistības; 

5.1.4. citus pretendenta iesniegtos dokumentus, saskaņā ar Noteikumiem. 

5.2. Studiju maksas atlaide tiek piešķirta uz Noteikumos norādīto periodu ar nosacījumu, ka 

ir izpildītas visas Studiju nolikuma prasības un līgumsaistības ar augstskolu; 

5.3. Studiju maksas atlaide tiek zaudēta, ja studējošais: 

5.3.1. vairs neatbilst Nolikumā un Noteikumos izvirzītajām prasībām; 

5.3.2. maina studiju programmu, ja atlaide nav spēkā abām studiju programmām; 

5.3.3. maina studiju formu, ja atlaide nav spēkā abām studiju formām; 

5.3.4. neizpilda studiju līguma par augstākās izglītības iegūšanu saistības; 

5.3.5. neizpilda studiju plānu (akadēmiskās saistības); 
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5.3.6. pārkāpj augstskolas Iekšējās kārtības noteikumus, Ētikas kodeksu, Bibliotēkas 

izmantošanas noteikumus un citus augstskolas iekšējos normatīvos aktus. 

 

6. Komisijas sastāvs un darba organizācija 

6.1. Komisijas sastāvs, komisijas priekšsēdētājs un tā vietnieks tiek apstiprināts ar rektora 

rīkojumu, kurā tiek iekļauti augstskolas administrācijas un vadības pārstāvji. Pavisam 

komisijā ir pieci (5) pārstāvji; 

6.2. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda vietnieks; 

6.3. Komisija sēdes organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par 

Komisijas uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

6.4. Komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz trīs (3) Komisijas locekļu; 

6.5. Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad Komisijas locekļi, vadoties no 

izskatāmā jautājuma specifikas, nolemj kādu jautājumu izskatīt slēgtā sēdē; 

6.6. Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Ja klātesošo Komisijas locekļu balsu sadalījums ir vienāds, lēmuma pieņemšanu nosaka 

Komisijas priekšsēdētāja balss; 

6.7. Komisijas sēdes protokolē sekretārs, kuru ievēl no Komisijas locekļu vidus. Komisijas 

priekšsēdētājs nevar būt komisijas sekretārs. Protokolu un citus dokumentus (atskaites, 

pārskatus u.tml.) paraksta Komisijas vārdā Komisijas priekšsēdētājs; 

6.8. Ja kāds no komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam, tad viņam ir tiesības 

lūgt, lai protokolā tiek fiksēts viņa viedoklis; 

6.9. Par Komisijas lietvedību, t.sk. sēžu protokolēšanu, atbildīgs ir Komisijas sekretārs; 

6.10. Komisija tiek sasaukta ne retāk kā reizi semestrī; 

6.11. Nepieciešamības gadījumā Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta papildus 

informāciju un dokumentus. 

 
 

SAISTĪTIE DOKUMENTI 

1) RISEBA studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi NT 0006; 

2) RISEBA uzņemšanas noteikumi NT 0002.  

 
 

 

 
 
Sagatavoja 
E.Dubinska 


