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1.Vispārējie noteikumi 
 
1.1. Šis nolikums, atbilstoši Augstskolu likuma 45.pantam, nosaka, ka tiesības studēt 
augstskolā ir katram Latvijas Republikas pilsonim, kā arī personām, kurām ir Latvijas 
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā. 

1.2. Tiesības uzturēties Latvijas Republikā ir ārvalstu pilsonim, kuram ir derīga vīza vai 
uzturēšanās (termiņuzturēšanās) atļauja, kas dot tiesības uzturēties Latvijā studiju laikā. 
1.3. Ārvalstu pilsonis, pilna laika studijām RSEBAA, tiek uzņemts, ievērojot šādus 
noteikumus: 

1) ārvalstnieka vidējās izglītības dokumentiem jābūt saskaņotiem Akadēmiskās 

Izglītības centrā (Latvijas ENIC/NARIC), Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050, tālr. 7225155; 
2) ārvalstnieka zināšanām, tās pārbaudot vispārējā kārtībā, jāatbilst attiecīgās 
augstskolas uzņemšanas noteikumu prasībām; 
3) ārvalstniekam pietiekami labi jāprot valodas, kurās notiek mācības; 
4) studiju maksu ārvalstnieks RSEBAA maksā, atbilstoši līgumā norādītajai. 

 
2. Dokumentu noformēšanas kārtība 

 
2.1.  RSEBAA pārstāvis, kas pieņem dokumentus, pēc pases pārbauda reflektanta 
pilsonību. Pases kopiju (ar vīzas vai termiņuzturēšanas atļaujas uzlīmes kopiju) pievieno 
reflektanta iesniegumam. 
2.2.  Ja ārvalstnieks, iestājoties RSEBAA ir izteicis vēlmi saņemt termiņuzturēšanās 
atļauju Latvijas Republikā, augstskolas pārstāvis, pamatojoties uz noslēgto studiju līgumu, 
izskaidro reflektantam uzturēšanās atļaujas saņemšanas kārtību un pēc savstarpējas 
vienošanās palīdz nokārtot visas ar termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanu, reģistrēšanu un 
pagarināšanu saistītās formalitātes.  

 
3. Ārvalstnieka pienākumi un saistības 

 
3.1. Ārvalstniekam ir pienākums dokumentāli pierādīt, ka viņš Latvijas Republikā uzturas 
likumīgi. 
3.2. Ārvalstu studentam ir pienākums piecu dienu laikā informēt un iesniegt pierādījumus 
attiecīgās nodaļas metodiķim par izmaiņām apstākļos vai dokumentos, saistītos ar viņa 
uzturēšanos Latvijas Republikā (t.sk. par dokumentu atjaunošanu, pagarināšanu vai 

reģistrēšanu). Jauno dokumentu kopijas pievieno studenta personas lietai. 
3.3. Ārvalstnieks ir iepazīstināts ar uzturēšanās kārtības noteikumiem Latvijā un uzņemas 
saistības savlaicīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai saglabātu tiesības uzturēties 

Latvijas Republikā. 
3.4. Ja ārvalstu students nav ievērojis Latvijas Republikai saistošos starpvalstu līgumos 
noteiktos valsts robežas šķērsošanas nosacījumus vai pārkāpis normatīvajos aktos noteikto 
ārvalstnieka ieceļošanas un uzturēšanās kārtību, līgums par studijām RSEBAA zaudē spēku 
un students bez brīdinājuma tiek eksmatrikulēts no RSEBAA studējošo skaita.  
3.5. Ja ārvalstu students nav izpildījis, visus ar viņa likumīgo uzturēšanos saistītos 
nosacījumus, atbildību par turpmāko uzturēšanos Latvijas Republikā uzņemas pats ārvalstu 
students. 
3.6. Ja ārvalstu students ir zaudējis tiesības uzturēties Latvijas Republikā vai pārtraucis 
studijas augstskolā viņam valsts ir jāatstāj. 

 

4. Apmaksas kārtība 
 

4.1. Pieteikums studijām RSEBAA tiek izskatīts tikai tad, ja ārvalstnieks ir samaksājis 
izvēlētās studiju programmas gada studiju maksu un ir iemaksājis drošības naudu. 
4.2. Drošības naudas, kas saistīta ar ārvalstu studenta uzturēšanos Latvijas Republikā un 
izceļošanu no tās, vai, ja nepieciešams, ar viņa nogādāšanu atpakaļ mītnes zemē, apmēru 
katram ārvalstu studentam, individuāli, nosaka RSEBAA rektors. 



4.3. Ja studiju laikā, RSEBAA šādi izdevumi nebūs radušies, iemaksātā drošības nauda, 
studiju noslēgumā, tiks atmaksāta ārvalstu studentam pilnā apmērā. 
4.4. Par vīzas vai termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu 
izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem ārvalstu students maksā valsts nodevu 
noteiktajā apmērā un kārtībā. 
4.5. Gadījumos, kad termiņuzturēšanās atļauja tiek izsniegta pamatojoties uz studijām 
RSEBAA, noteikt maksu par termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas, reģistrēšanas un 
pagarināšanas formalitāšu kārtošanu augstskolas iekšējos dokumentos noteiktajā kārtībā. 

 


