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MĒRĶIS  

Nolikums izstrādāts, lai noteiktu skaidrus un saprotamus kritērijus RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas 

atlaižu un piemērošanas un piešķiršanas konkursa kārtībai.  

SAĪSINĀJUMI UN JĒDZIENI  

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

Komisija – RISEBA studiju maksas atlaižu piešķiršanas komisija;  

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

noteikti atbilstošākie pretendenti RISEBA budžeta vietu un studiju maksas atlaižu saņemšanai; 

Nolikums - RISEBA budžeta vietu un studiju maksas atlaižu piešķiršanas nolikums; 

Pielikums – Studiju maksas atlaides, kas ir Nolikuma pielikums attiecīgajam studiju gadam ko apstiprina 

katru gadu; 

RISEBA - Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”; 

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

pamatojoties uz Nolikumu. 

1. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA 

APRAKSTS 

RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu piešķiršanas nolikums reglamentē un skaidro: 

1.1.  Nolikums reglamentē uzņemšanas kartību, kādā reflektants var pretendēt uz Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” atlaidēm, budžeta vietām, un budžeta vietu rotācijas kārtību. 
1.2.  Studiju maksas atlaides  ir sastādītas atbilstoši Nolikumam un skaidro budžeta vietu, to rotācijas kārtību 

un studiju atlaižu piemērošanas kārtību;  
1.3.  Spēkā esošās budžeta vietas, Studiju maksas atlaižu veidi un to apjomi, piešķiršanas nosacījumi un 

kritēriji ir noteikti Pielikumā; 

1.4.  Pielikumu, katram studiju gadam, apstiprina RISEBA Senāts pēc Vadības grupas un/vai Komisijas 
iesniegtā priekšlikuma; 

1.5.  RISEBA budžeta vietu skaitu katru gadu 1.kursam nosaka Komisija saskaņā ar Senāta apstiprināto 
kārtību; 

1.6.  Priekšlikumus par Studiju maksas atlaižu veidiem, t.sk. atlaižu sertifikātiem, var ierosināt jebkura 
augstskolas RISEBA struktūrvienība, iesniedzot tos Komisijai; 

1.7.  Attiecīgā studiju gada budžetā tiek paredzēti līdzekļi RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu 

piešķiršanai;   
1.8.  Pamatojoties uz Senāta apstiprināto Nolikumu un tā Pielikumu, Komisija pieņem lēmumu par RISEBA 

budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu piešķiršanu.  
1.9.  RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu piešķiršanas Konkursa gaita un rezultāti ir atklāti; 
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1.10.  RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu piešķiršanas Konkursa gaita un rezultāti ir atklāti; 
1.11.  Studējošiem, kuri ir RISEBA darbinieki, piemērojamās studiju maksas atlaides reglamentē atsevišķs 

RISEBA normatīvais dokuments.    
1.12.  Visi ar RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu piešķiršanu saistītie dokumenti atrodas  

koplietošanas mapē (N:\Public\ATLAIDES_Kopsavilkums). 
 

2. STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 

2.1.  Studiju maksas atlaižu kategorijas un sadalījums: 

2.1.1.  Studiju maksas atlaides dalās pēc piešķiršanas kārtības sekojošos veidos: 
2.1.1.1.Studiju maksas atlaides, kuras tiek piešķirtas reflektantiem līguma slēgšanas brīdī; 
2.1.1.2.Studiju maksas atlaides, kuras tiek piešķirtas, balstoties uz Komisijas lēmumu. 

2.1.2.  Studiju maksas atlaides dalās pēc piešķiršanas perioda: 

2.1.2.1.uz visu studiju periodu; 
2.1.2.2.uz vienu studiju gadu; 
2.1.2.3.uz vienu semestri. 

2.1.3.  Studiju maksas atlaides dalās pēc studiju līmeņiem, programmām un formām. 

2.1.4.  Studiju maksas atlaides dalās pēc atlaides aprēķina veida: 
2.1.4.1.  Procentuāls apmērs; 
2.1.4.2.  Fiksēta summa. 

2.2.  Prasības personām, kas var pretendēt uz RISEBA budžeta vietām un Studiju maksas atlaidēm: 

2.2.1.  Iesniegt iesniegumu uz RISEBA budžeta vietām un Studiju maksas atlaidēm ir tiesības 

jebkuram studējošam, ja vien viņš atbilst konkrētās atlaides un budžeta vietas piemērošanas 

kritērijiem (skat. Pielikums); 

2.2.2.  Pretendēt uz RISEBA 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 eksāmena noteiktajā termiņā. Gadījumā, ja studējošais 
pārliek gala pārbaudījumu ar mērķi uzlabot atzīmi, tad, izskatot jautājumu par RISEBA budžeta 
vietu vai Studiju maksas atlaidi, šāda atzīme netiek ņemta vērā.  

 
3. RISEBA BUDŽETA VIETAS 

3.1.  Vispārīga informācija: 

3.1.1.  RISEBA budžeta vietas dod iespēju reflektantiem Konkursa kārtībā uzsākt studijas augstskolā 
ar atlaidi 100 procentu apmērā no noteiktās studiju maksas. 

3.1.2.  RISEBA budžeta vietas nav valsts finansētas, bet RISEBA subsidētas budžeta vietas ar mērķi 
piesaistīt spējīgākos reflektantus, motivēt studējošos mācīties izcili, rezultātā paaugstinot 
kvalitāti studiju programmās.  

3.1.3.  RISEBA budžeta vietas tiek piešķirtas atbilstoši attiecīgā studiju gada RISEBA budžetā šim 

mērķim paredzētajiem līdzekļiem. 
3.1.4.  Pretendentu atlasi uz RISEBA budžeta vietām veic ar rektora rīkojumu izveidota Komisija.  
3.1.5.  RISEBA budžeta vietas tiek piešķirtas uz vienu studiju semestri un pārskatītas ik semestri. 
3.1.6.  Informācija par piešķirtajām budžeta vietām ir atklāta. 

3.2.  Kārtība, kādā tiek noteikts RISEBA budžeta vietu skaits: 
3.2.1.  Komisijai līdz katra studiju gada 15.februārim noteikt budžeta vietu skaitu nākamā studiju gada 

uzņemšanai katrai pilnā laikā īstenotai bakalaura studiju programmai, sadalot pa plūsmām; 
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3.2.2.  RISEBA budžeta vietu skaita noteikšanai ņemt vērā studējošo skaitu attiecīgajās programmās 

un to plūsmās pilna laika grupās 1.kursa 2.semestrī uz 1.februāri un budžeta vietu skaitu 

aprēķināt šādi: 

Studējošo skaits  Budžeta vietu 

skaits 

Līdz 25 1 

26-50 2 

51-75 3 

76 un vairāk 4 
3.2.3.  Studiju departamenta vadītājai līdz katra studiju gada 20.februārim sagatavot rīkojumu par 

budžeta vietu skaitu katras pamatstudiju programmas 1.kursā nākamā studiju gada uzņemšanā ; 

3.2.4.  Atbilstoši rīkojumam Komisijas sekretārs gatavo jaunu Pielikumu nākamajam studiju gadam; 

3.2.5.  1.kursā piešķirto RISEBA budžeta vietu skaits turpmāk saglabājas visā studiju laikā. 

3.3.  Prasības personām, kas var pretendēt uz RISEBA budžeta vietām: 

3.3.1.  RISEBA budžeta vietu pirmreizēja piešķiršana reflektantiem: 

3.3.1.1.  Lai pretendētu uz RISEBA budžeta vietu pirmreizēju piešķiršanu bakalaura līmeņa 
dienas nodaļas studiju programmās, 1.kursā, ir jāizpilda visi zemāk noteiktie kritēriji: 

3.3.1.1.1. Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība iegūta Latvijas 
Republikā. 

3.3.1.1.2. Vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos 
nav zemāka par 8 ballēm. 

3.3.1.1.3. Centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu 
uzņemšanu kritērijiem (skat. RISEBA Uzņemšanas noteikumus). 

3.3.1.1.4. Pieteikšanās budžeta vietām notiek, izmantojot e-pakalpojumu 
www.latvija.lv. 

3.3.1.1.5. Konkursa uzvarētāji ir RISEBA budžeta vietu skaitam atbilstošs reflektantu 
skaits, kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka. 

3.3.1.2.  Konkursa uzvarētāju saraksts tiek automātiski paziņots no www.latvija.lv sistēmas, 
reflektantam saņemot SMS un elektronisko vēstuli. 

3.3.1.3.  Iegūtos konkursa rezultātus RISEBA apstiprina ar rektora rīkojumu.  
3.3.1.4.  Ar Konkursa uzvarētājiem tiek noslēgta vienošanās pie studiju līguma par  finansēto 

RISEBA budžeta vietu pirmajam studiju semestrim. 

3.3.2.  RISEBA budžeta vietu rotācija, pagarināšana un piešķiršana: 

3.3.2.1.  Tiesības pretendēt uz RISEBA budžeta vietu nākamajā studiju semestrī (sākot ar 1.kursa 

2.semestri) ir visiem bakalaura līmeņa pilna laika dienas nodaļas studējošiem, kuri 
izpilda Pielikumā minētos nosacījumus.   

3.3.2.2.  Studējošā vidējā atzīme par iepriekšējo semestri tiek aprēķināta no studiju kursos 
iegūtiem gala vērtējumiem. Ja studējošais kārtojis pārbaudījumus atrodoties ERASMUS 

vai citā apmaiņas programmā, tiek ņemtas vērā attiecīgajā augstskolā saņemtās gala 
atzīmes.  

3.3.2.3.  Pretendējot uz RISEBA budžeta vietu, tiek ņemta vērā pirmreizēji iegūtā atzīme. 
Atkārtoti kārtojot kādu no studiju kursā paredzētiem pārbaudījumiem, ar mērķi uzlabot 

iegūto vērtējumu, RISEBA budžeta vietas aprēķinā tiek ieļauta pirmreizēji iegūtā atzīme 
un atkārtoti kārtotie pārbaudījumi netiek ņemti vērā.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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3.3.2.4.  Ja diviem vai vairākiem studentiem ir vienāds augstākais vidējais vērtējums, RISEBA 
budžeta vietu saņem studējošais, kuram iepriekšējā semestrī ir piešķirta RISEBA 
budžeta vieta. Ja RISEBA budžeta vieta iepriekš nav bijusi piešķirta nevienam no 
pretendentiem, tās apmērs tiek sadalīts vienādi starp studējošajiem, kuriem ir vienāds 

augstākais vidējais vērtējums. 
3.3.2.5.   Studējošais, kurš vēlas pretendēt uz RISEBA budžeta vietu rotācijas kārtībā, līdz katra 

gada 5.februārim un 5.septembrim raksta iesniegumu Komisijai par RISEBA budžeta 
vietas piešķiršanu nākamajam studiju semestrim un iesniedz to RISEBA Studiju 

departamentā. Studējošie, kuri nav iesnieguši iesniegumus noteiktajos termiņos, nevar 
pretendēt uz budžeta vietām. 

3.3.2.6.  Komisija līdz katra gada 15.februārim un 15.septembrim izskata pretendentu iepriekšējā 
semestra vidējās atzīmes un pieņem lēmumu par RISEBA budžeta vietu piešķiršanu 

nākamajam semestrim.  
3.3.2.7.  Nepieciešamības gadījumā Komisija ir tiesīga pieprasīt papildus  dokumentus. 
3.3.2.8.  Komisija rezultātus nodod Studiju departamentam, kas informē studējošos par 

piešķirtajām vai zaudētajām RISEBA budžeta vietām konkrētajā studiju semestrī. 

3.3.2.9.  Bezstrīdus kārtībā RISEBA budžeta vieta netiek pagarināta, ja studējošais neizp ilda 
studiju līguma saistības, studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības vai pārkāpj 
RISEBA Iekšējās kārtības noteikumus un pretendents vairs neatbilst nolikumā 
izvirzītajām prasībām. 

3.3.2.10.RISEBA budžeta vieta tiek anulēta studiju pārtraukuma laikā. Studējošais pēc 
atgriešanās no studiju pārtraukuma var pretendēt uz RISEBA budžeta vietu atbilstoši 
vispārējai budžeta vietu rotācijas kārtībai 3.3.2.5. punktā noteiktajos termiņos.   

3.3.2.11.RISEBA budžeta vietu rotācija notiek vienas studiju programmas un plūsmas attiecīgā 

kursa (1.kursa, 2.kursa utt.) līmenī, neatkarīgi no specializācijas vai kvalifikācijas. 
Mainot studiju programmu, studējošais zaudē tiesības uz piešķirto RISEBA budžeta 
vietu un var atkal pretendēt uz RISEBA budžeta vietas piešķiršanu nākamajā semestrī. 

4. RISEBA BUDŽETA VIETU UN STUDIJU MAKSAS ATLAIŽU VĒRTĒŠANAS 

KRITĒRIJI 

4.1.  Izvērtējot reflektantu sekmes, RISEBA budžeta vietas un Studiju maksas atlaides piešķiršanai Komisija 

ņem vērā tos centralizēto eksāmenu un atestāta priekšmetu novērtējumus (atzīmes), kas noteikti 
attiecīgā akadēmiskā gada RISEBA uzņemšanas noteikumos;  

4.2.  RISEBA budžeta vietas un Studiju maksas atlaides Komisija piešķir, izvērtējot: 
4.2.1.  pretendenta atbilstību šajā Nolikumā un Pielikumā minētajām prasībām; 

4.2.2.  pretendenta sekmes; 
4.2.3.  izpildītas finanšu saistības; 
4.2.4.  citus pretendenta iesniegtos dokumentus. 

4.3.  RISEBA budžeta vietas un Studiju maksas atlaides Komisija nepiešķir, ja: 

4.3.1.  Pretendentam ir finanšu parādi par iepriekšējo periodu 
4.3.2.  Pretendentam ir akadēmiskie parādi 

4.4.  RISEBA budžeta vieta un Studiju maksas atlaide tiek piešķirta uz Pielikumā norādīto periodu ar 
nosacījumu, ka ir izpildītas visas Studiju nolikuma prasības un līgumsaistības ar augstskolu; 

4.5.  RISEBA budžeta vieta un Studiju maksas atlaide tiek zaudēta, ja studējošais: 
4.5.1.  vairs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; 
4.5.2.  maina studiju programmu, ja atlaide nav spēkā abām studiju programmām; 
4.5.3.  maina studiju formu, ja atlaide nav spēkā abām studiju formām; 
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4.5.4.  izmanto studiju pārtraukumu; 
4.5.5.  neizpilda studiju līguma par augstākās izglītības iegūšanu saistības; 
4.5.6.  neizpilda studiju plānu (akadēmiskās saistības); 
4.5.7.  pārkāpj RISEBA Iekšējās kārtības noteikumus, Ētikas kodeksu, Bibliotēkas lietošanas  

noteikumus un citus iekšējos normatīvos aktus. 
4.6.  Ja studējošais 4.5. 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 RISEBA budžeta vietas paredzētajām prasībām.  

5. KOMISIJAS SASTĀVS UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

5.1.  Komisijas sastāvs, Komisijas priekšsēdētājs un tā vietnieks tiek apstiprināts ar rektora rīkojumu, kurā 
tiek iekļauti RISEBA administrācijas un vadības pārstāvji. Pavisam Komisijā ir 5 pārstāvji; 

5.2.  Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda vietnieks; 

5.3.  Komisija sēdes organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kurš ir atbildīgs par Komisijas uzdevumu 
savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi; 

5.4.  Komisijas sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz 3 Komisijas locekļu; 
5.5.  Komisijas sēdes ir atklātas, izņemot gadījumus, kad Komisijas locekļi, vadoties no izskatāmā jautājuma 

specifikas, nolemj kādu jautājumu izskatīt slēgtā sēdē; 
5.6.  Komisija pieņem lēmumus ar klātesošo Komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Ja klātesošo 

Komisijas locekļu balsu sadalījums ir vienāds, lēmuma pieņemšanu nosaka Komisijas priekšsēdētāja 
balss; 

5.7.  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; 

5.8.  Ja kāds no Komisijas locekļiem nepiekrīt komisijas lēmumam, tad viņam ir tiesības lūgt, lai protokolā 

tiek fiksēts viņa viedoklis; 
5.9.  Komisijas sēde tiek protokolēta. Par Komisijas lietvedību, t.sk. sēžu protokolēšanu, atbildīgs ir 

Komisijas sekretārs; 
5.10.  Komisija tiek sasaukta ne retāk kā reizi semestrī; 

5.11.  Nepieciešamības gadījumā Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta papildus informāciju un 
dokumentus. 
 
6. ADMINISTRĒŠANA UN DARBA ORGANIZĀCIJA 

6.1.  Kārtība kādā RISEBA budžeta vietas un Studiju maksas atlaižu veidi tiek apstiprināti un publicēti:  

6.1.1.  Pēc Pielikuma apstiprināšanas RISEBA Senātā 10 darba dienu laikā Komisijas sekretārs 

nodrošina Pielikuma tulkojumu studiju programmu īstenošanas valodās; 

6.1.2.  Komisijas sekretārs nodod Pielikumu studiju programmu īstenošanas valodās  Mārketinga un 

Komunikācijas nodaļas vadītājam ievietošanai mājas lapā; 

6.2.  Kārtība, kādā reflektanti un studējošie tiek informēti par iespēju pieteikties RISEBA budžeta vietas un 

Studiju maksas atlaides saņemšanai: 

6.2.1.  Studiju programmas administratori līdz katra gada 15.augustam (1.semestrim) un 15.janvārim 

(2.semestrim) informē studējošos, ka iesniegumus par atlaides saņemšanu var iesniegt līdz katra 

gada 5.septembrim (1.semestrim) un 5.februārim (2.semestrim);  

6.2.2.  Uzņemšanas komisija pieteikšanās procesa laikā informē reflektantus par iespēju pieteikties 

RISEBA budžeta vietas vai Studiju maksas atlaides saņemšanai. 
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6.3.  Kārtība, kādā tiek pieņemti un reģistrēti iesniegumi par RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas 

atlaižu piešķiršanu: 

6.3.1.  Studējošais iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu attiecīgajam studiju programmas 

administratoram. Reflektants iesniedz Komisijai adresētu iesniegumu uzņemšanas komisija i 

(izņemot par atlaidēm, kuras tiek piešķirtas līguma slēgšanas brīdī); 

6.3.2.  Uzņemšanas komisijas darbinieks nodod reflektanta iesniegumu attiecīgajam studiju 

programmas administratoram; 

6.3.3.  Attiecīgās programmas studiju administrators līdz katra gada 10.septembrim (1.semestrim) un 

10.februārim (2.semestrim): 

6.3.3.1.  pieņem un reģistrē reflektanta vai studējošā iesniegumu par RISEBA budžeta vietu 

vai Studiju maksas atlaides piešķiršanu, saskaņā ar savas nodaļas nomenklatūru;  

6.3.3.2.  vizē iesniegumu, norādot vai studējošajam ir akadēmiskie parādi uz pārbaudes 

brīdi;  

6.3.3.3.  ievada datus par pretendentu kopējā RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas 

atlaižu tabulā; 

6.3.3.4.  ja iesniegums par RISEBA budžeta vietas vai Studiju maksas atlaides piešķiršanu 

attiecas uz vairākām studiju programmām, tad to vizē visi attiecīgo programmas 

studiju administratori; 

6.3.3.5.  nodod iesniegumus attiecīgajam grāmatvedības darbiniekam. 

6.3.4.  Grāmatvedības darbinieks līdz katra gada 12.septembrim (1.semestrim) un 12.februārim 

(2.semestrim): 

6.3.4.1.  pārbauda DVS Namejs iesniegumu, norādot vai, RISEBA budžeta vietas un Studiju 

maksas atlaides pretendentam, ir finanšu parādi uz 1.septembri (1.semestrim) un 

1.februāri (2.semestrim); 

6.3.4.2.   ievada datus par pretendentu kopējā RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu 

tabulā. 

6.3.5.  Studiju administratori reģistrē DVS Namejā iesniegumu ar pielikumiem un uzsāk uzdevumu 

plūsmu,  

6.3.6.  Studiju departamenta vadītājs pārbauda kopējo RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu 

tabulā ievadīto datu esamību;  

6.4.  Kārtībā, kādā tiek noformētas piešķirtās RISEBA budžeta vietas un Studiju maksas atlaides: 

6.4.1.  Komisija līdz katra gada 15.septembrim (1.semestrim) un 15.februārim (2.semestrim) izvērtē 

pretendentu iesniegumu apkopojumu un pieņem lēmumu par RISEBA budžeta vietu un Studiju 

maksas atlaižu piešķiršanu, atbilstoši RISEBA noteiktajiem kritērijiem; 

6.4.2.  Komisijas sekretārs 2 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes: 

6.4.2.1.  Veic ierakstu par Komisijas lēmumu pie attiecīgā iesniegumu DSV Namejā; 

6.4.2.2.  ievada kopējā RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu tabulā pieņemtos 

lēmumus – piemēroto studiju atlaižu apmērus; 

6.4.2.3.  sagatavo rektora rīkojumu par RISEBA budžeta vietu un Studiju maksas atlaižu 

piešķiršanu, kuru ievieto koplietošanas mapē. 
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6.4.3.  Attiecīgās programmas studiju administrators saņem atgriezenisko saiti DSV Namejā un paziņo 

reflektantam vai studējošajam Komisijas lēmumu 2 darba dienu laikā; 

6.4.4.  Grāmatvedības darbinieks 2 darba dienu laikā veic nepieciešamos ierakstus informācijas sistēmā  

un veic studiju maksas pārrēķinu. 

 

PIELIKUMI 

RISEBA budžeta vietas un studiju maksas atlaides katram studiju gadiem, sākot ar 2022./2023.studiju gadu. 


