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APSTIPRINĀTS 

Rektora rīkojums Nr. 19/1.1-11/61 

PR0038, 25.03.2019. 

 

 

BBUUDDŽŽEETTAA  VVIIEETTUU  PPIIEEŠŠĶĶIIRRŠŠAANNAASS  UUNN  RROOTTĀĀCCIIJJAASS  KKĀĀRRTTĪĪBBAA  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums reglamentē uzņemšanas kartību, kādā reflektants var pretendēt studijām 

Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā “RISEBA” (turpmāk-RISEBA) budžeta 

vietām, un budžeta vietu rotācijas kārtību.  

1.2. RISEBA budžeta vietas dod iespēju reflektantiem konkursa kārtībā uzsākt studijas 

augstskolā ar atlaidi 100 procentu apmērā no Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem 

iedzīvotājiem noteiktās studiju maksas, ieskaitot atlaidi. 

1.3. RISEBA budžeta vietas nav valsts finansētas, bet RISEBA augstskolas subsidētas 

budžeta vietas ar mērķi piesaistīt spējīgākos reflektantus, motivēt studējošos 

mācīties izcili, rezultātā paaugstinot kvalitāti studiju programmās.  

1.4. RISEBA budžeta vietas tiek piešķirtas atbilstoši attiecīgā studiju gada augstskolas 

budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem. 

1.5. RISEBA budžeta vietu skaitu un sadalījumu starp studiju programmām apstiprina 

Senāts. 

1.6. Pretendentu atlasi uz RISEBA budžeta vietām veic ar rektora rīkojumu izveidota 

Atlaižu piešķiršanas komisija.  

1.7. RISEBA budžeta vietas tiek piešķirtas uz vienu studiju semestri un pārskatītas ik 

semestri. 

1.8. Informācija par piešķirtajām budžeta vietām ir atklāta. 

 

2. RISEBA budžeta vietu pirmreizēja piešķiršana 

2.1. Lai pretendētu uz RISEBA budžeta vietu pirmreizēju piešķiršanu bakalaura līmeņa 

dienas nodaļas studiju programmās, ir jāizpilda visi 2.1.1. - 2.1.3. punktā noteiktie 

kritēriji: 

2.1.1. vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība iegūta Latvijas 

Republikā. 

2.1.2. vidējā atzīme atestātā izvēlētās studiju programmas profilējošos priekšmetos 

nav zemāka par 8 ballēm. 

2.1.3. Centralizēto eksāmenu rezultāti atbilst RISEBA studiju programmu 

uzņemšanu kritērijiem (skat. RISEBA Uzņemšanas noteikumus). 

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

2.3. Konkursa uzvarētāji ir RISEBA budžeta vietu skaitam atbilstošs reflektantu skaits, 

kuru vidējā atzīme atestātā ir bijusi augstāka. 

2.4. Konkursa uzvarētāju saraksts tiek automātiski paziņots no www.latvija.lv sistēmas, 

reflektantam saņemot SMS un elektronisko vēstuli. 

2.5. Iegūtos konkursa rezultātus RISEBA apstiprina ar rektora rīkojumu.  

2.6. Ar konkursa uzvarētājiem tiek noslēgta vienošanās pie studiju līguma par RISEBA 

finansēto budžeta vietu pirmajam studiju semestrim. 

 

3. RISEBA budžeta vietu rotācija 

3.1. Tiesības pretendēt uz RISEBA budžeta vietu nākamajā studiju semestrī ir visiem 

bakalaura līmeņa pilna laika dienas nodaļas studējošiem, kuriem iepriekšējā 

semestra vidējā atzīme nav zemāka par 9 ballēm un neviena gala atzīme nav 

zemāka par 8 ballēm.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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3.2. 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. Pretendējot uz budžeta vietu, tiek ņemta vērā pirmreizēji iegūtā atzīme.  

3.4. Atkārtoti kārtojot kādu no studiju kursā paredzētiem pārbaudījumiem, ar mērķi 

uzlabot iegūto vērtējumu, budžeta vietas aprēķinā tiek ieļauta pirmreizēji iegūtā 

atzīme un atkārtoti kārtotie pārbaudījumi netiek ņemti vērā.  

3.5. Ja diviem vai vairākiem studentiem ir vienāds augstākais vidējais vērtējums, 

budžeta vietu saņem studējošais, kuram iepriekšējā semestrī ir piešķirta budžeta 

vieta. Ja budžeta vieta iepriekš nav bijusi piešķirta nevienam no pretendemtiem, tās 

apmērs tiek sadalīts vienādi starp studējošajiem, kuriem ir vienāds augstākais 

vidējais vērtējums. 

3.6. Studējošais, kurš vēlas pretendēt uz budžeta vietu rotācijas kārtībā, līdz katra gada 

5.februārim un 5.septembrim raksta iesniegumu RISEBA Atlaižu komisijai par 

budžeta vietas piešķiršanu nākamajam studiju semestrim un iesniedz to RISEBA 

Studiju departamentā (skat.iesnieguma paraugu 1. pielikumā). Studējošie, kuri nav 

iesnieguši iesniegumus noteiktajos termiņos, nevar pretendēt uz budžeta vietām. 

3.7. Studējošais, kuram ir finanšu parādi par iepriekšējo periodu, nevar pretendēt uz 

budžeta vietu. 

3.8. Atlaižu piešķiršanas komisija līdz katra gada 12.februārim un 12.septembrim 

izskata eksāmenu sesijas rezultātus un pieņem lēmumu par RISEBA budžeta vietu 

piešķiršanu nākamajam semestrim.  

3.9. Nepieciešamības gadījumā Atlaižu piešķiršanas komisija ir tiesīga pieprasīt 

papildus  dokumentus. 

3.10. Atlaižu komisija rezultātus nodod Studiju departamentam, kas informē studējošos 

par piešķirtajām vai zaudētajām budžeta vietām konkrētajā studiju semestrī. 

3.11. Bezstrīdus kārtībā RISEBA budžeta vieta netiek pagarināta, ja studējošais neizpilda 

studiju līguma saistības, studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības vai pārkāpj 

Augstskolas Iekšējās kārtības noteikumus un pretendents vairs neatbilst nolikumā 

izvirzītajām prasībām. 

3.12. RISEBA budžeta vieta tiek anulēta studiju pārtraukuma laikā. Studējošais pēc 

atgriešanās no studiju pārtraukuma var pretendēt uz budžeta vietu atbilstoši 

vispārējai budžeta vietu rotācijas kārtībai 3.7. punktā noteiktajos termiņos.   

3.13. Budžeta vietu rotācija notiek vienas studiju programmas 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 budžeta vietas piešķiršanu nākamajā semestrī. 
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RISEBA                                    Par budžeta vietas piešķiršanu (pēc rotācijas)                              VI 043 

 

 

 

RISEBA atlaižu komisijai 

 
Vārds, uzvārds 
Personas kods 

Programmas kods 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

IESNIEGUMS 

par budžeta vietas piešķiršanu. 

 

 

 

Lūdzu izvērtēt budžeta vietas piešķiršanu  20     . / 20     . studiju gada        . semestrim. 

 

 

Pamatojums: 

 

Visas atzīmes iepriekšējā studiju semestrī nav zemākas par 8 ballēm un vidējā atzīme par semestri 

nav zemāka par 9 ballēm. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Datums: _______________    Studējošā paraksts: _________________  
            

                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

SASKAŅOTS  Grāmatvedības  SAŅEMTS 

Programmas direktors  piezīmes  Studiju departamentā 
     
    (datums) 

    Nr. 18/__.__7/__ 
 

(V.Uzvārds) 
    

(paraksts)  (paraksts)   
    (paraksts) 

(datums)  (datums)   

 

 

 

 


