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NOLIKUMS
„Par Rīgas Stradiņa universitātes studiju maksas atlaidēm”
Izdots saskaņā ar
Augstskolu likuma 4. panta trešās daļas 4.punktu,
kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Satversmes
3.6. punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums „Par Rīgas Stradiņa universitātes studiju maksas atlaidēm” nosaka kārtību un
apmēru, kādā Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk tekstā – RSU) tiek noteiktas, piešķirtas un
piemērotas studiju maksas atlaides studējošajiem visos studiju līmeņos, izņemot Ārvalstu
studiju nodaļā studējošos, kur atlaides tiek noteiktas ar Mācību prorektora rīkojumu, kas satur
arī attiecīgos kritērijus.
1.2. Studiju maksas atlaižu mērķis ir materiāli stimulēt sekmīgākos un aktīvākos RSU
studējošos izglītības un sporta jomās, kā arī materiāli atbalstīt studējošos sociāli pamatotas
nepieciešamības gadījumā.
1.3. RSU ir sekojošas studiju maksas atlaides:
1.3.1. Izcilo studentu (sk. šī nolikuma 2.1. punkta sadaļu);
1.3.2. Darbinieku (t. sk. arī darbinieku bērnu) (sk. 2.2. punktu);
1.3.3. Ģimenes (sk. 2.3. punktu);
1.3.4. Sporta izcilības (sk. 2.4. punktu);
1.3.5. RSU absolventu (sk. 2.5. punktu);
1.3.6. Perspektīvā maģistranta (sk. 2.6. punktu);
1.3.7. Sociālā atlaide (skat. 2.7.punktu).
1.4. Studējošais ir atbildīgs par RSU informēšanu par viņa atbilstību saņemt attiecīgo atlaidi.
1.5. Studiju maksas atlaides var tikt piešķirtas uz laiku līdz vienam akadēmiskajam gadam, ja
šajā nolikumā par konkrēto atlaidi nav norādīts cits tās piešķiršanas termiņš. Studējošais var
atkārtoti pretendēt uz atlaides piešķiršanu citos akadēmiskajos gados un semestros.
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1.6. Visas atlaides tiek finansētas no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem.
1.7. Visu nolikumā norādīto atlaižu piešķiršana studējošajiem tiek apstiprināta ar Mācību
prorektora rīkojumu.
1.8. RSU noteiktās studiju maksas atlaides savstarpēji nesummējas, un katram studējošajam
iespējams saņemt tikai vienu izvēlēto studiju maksas atlaides veidu.
1.9 . Informāciju par iespējām saņemt atlaidi var iegūt Studentu servisā, attiecīgajā fakultātē,
RSU mājaslapā un studējošo portālā "Universum.
1.10. Ja persona, kura ir tiesīga saņemt studiju maksas atlaidi jau ir samaksājusi studiju maksu
par attiecīgo akadēmisko gadu vai tās daļu, tad RSU jau iemaksātās studiju maksas daļu, kas
atbilst konkrētajai atlaidei, šai personai uz tās attiecīgā iesnieguma pamata izmaksā atpakaļ 1
mēneša laikā no šī iesnieguma saņemšanas. Ja persona iesniedz iesniegumu laikā, kad jau ir
uzsācies tās nākošais studiju periods – tad šī izveidojusies pārmaksa tiek novirzīta tekošās
studiju maksas nosegšanai.
1.11. Atlaides piešķiršana tiek pārtraukta, izbeidzoties tās piešķiršanas pamatojumam.
1.12. Atlaide nevar tikt piešķirta par iepriekšējiem studiju semestriem.
1.13. Atlaide tiek aprēķināta no noteiktās studiju maksas.
1.14.Iesniedzot citu personu identificējošo dokumentu kopijas, piem. radinieka dzimšanas
apliecību u.tml. ir nepieciešams šī radinieka paraksts ar atšifrējumu un radinieka pašrocīga
rakstiska norāde, kas apstiprina šī radinieka piekrišanu viņa personas datu saturošā konkrētā
dokumenta iesniegšanai RSU personas datu apstrādei (skat. arī - 2.1.3.1.punktu, 2.2.3.punktu
un 2.3.1.punktu).
2. Studiju maksas atlaižu veidi, to apmēra
un skaita noteikšana
2.1. Izcilo studentu studiju maksas atlaide
2.1.1. Atlaides apmēra un skaita noteikšana
2.1.1.1. Studiju maksas atlaižu apjomu nākamajam rudens vai pavasara semestrim fakultātes
dekāns saskaņo ar Finanšu departamentu.
2.1.1.2. Ņemot vērā atlaidēm plānotos finanšu līdzekļus, fakultātes dome vismaz divu nedēļu
laikā no pavasara semestra sākuma, savukārt attiecībā uz rudens semestri - vismaz divas
nedēļas pirms šī semestra sākuma izvērtē un nosaka:
2.1.1.2.1. studiju posmu, kurā studējošajiem piešķiramas atlaides (pirmā vai vēlāku studiju
semestru studējošajiem);
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2.1.1.2.2. atlaižu apmēru un piešķiršanas termiņu ; atlaides apmērs studējošajam var sasniegt
100% no studiju maksas attiecīgajam studiju semestrim;
2.1.1.2.3. maksimālo studējošo skaitu, kuriem var piešķirt atlaides; kā arī konkrētos atlaižu
saņēmējus;
2.1.1.2.4. atlaižu pretendentu izvērtēšanas termiņu.
2.1.1.3. Fakultātes dekāns iesniedz Mācību departamentam attiecīgos fakultātes domes
protokolus ar piešķirtajām atlaidēm, ievērojot šī nolikuma 2.1.1.2.punktā noteiktos termiņus.
2.1.1.4 . Atlaižu skaits un apmērs katrā RSU fakultātē attiecīgajā akadēmiskajā gadā tiek
noteikts ar RSU Mācību prorektora rīkojumu, kuru sagatavo Mācību departaments.
2.1.1.5. Atlaižu vietu skaits, kas piešķirts studiju programmai konkrētā uzņemšanas gadā,
saglabājas nemainīgs arī nākamajos studiju gados – otrajā, trešajā utt., atbilstoši studiju
ilgumam konkrētajā studiju programmā. Atlaižu vietu skaits nākamajos studiju gados var tikt
samazināts, ja būtiski mainās studējošo skaits un ja tas nepasliktina studentu skaita un atlaižu
vietu proporciju.
2.1.1.6. Atlaižu piešķiršanas termiņš katram konkrētam studējošajam ir viens semestris,
kuram noslēdzoties uz atlaidi var pretendēt jebkurš attiecīgajā studiju gadā un programmā
studējošais.
2.1.2.Atlaides kritēriji
2.1.2.1. Pirmā semestra studējošajiem visos studiju līmeņos mācību maksas atlaides nosaka
pēc RSU uzņemšanas rezultātu reitinga Uzņemšanas komisijas atbildīgais sekretārs, kura
lēmumu apstiprina Mācību prorektors ar rīkojumu .
2.1.2.2. Studijas jau uzsākušajiem studentiem ir piemērojami sekojošā prioritārā secībā šajā
punktā uzskaitītie kritēriji – sekmība un zinātniskā darbība. Zinātniskā darbība tiek vērtēta
atbilstoši vērtēšanas brīdī spēkā esošajiem “Zinātniskās darbības vērtēšanas kritērijiem”
(pielikums no valsts budžeta līdzekļiem izmaksājamo stipendiju piešķiršanas kārtību
regulējošā RSU nolikuma).
2.1.2.3. Uz studiju maksas atlaidi nevar pretendēt studējošie, kuriem ir studiju maksas parādi
vai kuriem gala vērtējums kādā no iepriekšējā semestrī apgūtajiem studiju kursiem ir zemāka
par „7”. Tiek ņemta vērā pirmajā pārbaudījuma reizē saņemtā atzīme. Šī prasība nav
attiecināma uz šī nolikuma 2.1.2.1.punktā norādītajiem studējošajiem.
2.1.2.4. Studējošais, kurš ir atgriezies no ERASMUS apmaiņas brauciena, nākamajā semestrī
uz studiju maksas atlaidi nevar pretendēt.
2.1.2.5. Par atlaižu pareizu noteikšanu un piemērošanu ir atbildīgs fakultātes dekāns.
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2.1.3. Atlaides piešķiršanas kārtība
2.1.3.1. Fakultātes dome izvērtē studiju maksas atlaižu pretendentus atbilstoši

abiem

nolikuma 2.1.2.2.punktā noteiktajiem kritērijiem. Ja pirms domes sēdes notiekošajā
pretendentu ranžējumā pēc sekmības tiek konstatēti pretendenti ar vienādiem vidējiem
vērtējumiem, tad attiecīgie pretendenti no fakultātes puses tiek elektroniski aicināti – līdz
domes sēdei iesniegt fakultātē dokumentāli savu zinātnisko darbību apstiprinošos
dokumentus. Gadījumos, kad abi kritēriji pretendentiem ir vienādi - stipendijas saņēmēju
nosaka ar lozi, ko izdara domes noteiktajā kārtībā.
2.1.3.2. Pamatojoties uz Fakultātes domes ieteikumu, fakultātes dekāns iesniedz Mācību
prorektoram priekšlikumu par studiju maksas atlaižu piešķiršanu konkrētiem studējošajiem.
Mācību prorektors atlaides piešķiršanu apstiprina ar rīkojumu.
2.1.3.3. Ja neviens studējošais neatbilst šī nolikuma 2.1.2.2.punktā noteiktajiem kritērijiem,
tad attiecīgajā semestrī studiju maksas atlaides nepiešķir. Neizmantotās studiju maksas
atlaides arī nepārceļ uz citām studiju programmām vai semestriem.
2.1.3.4. Ja persona, kurai nolemts piešķirt studiju maksas atlaidi, no tās saņemšanas atsakās
vai tiek eksmatrikulēta, tad Fakultātes dome vērtē atlaides piešķiršanas iespēju tekošā
semestra mēnešos nākamajam atbilstošākajam pretendentam (skat. arī

2.1.3.1. -

2.1.3.2.punktus).
2.2. Darbinieku studiju maksas atlaide
2.2.1. RSU darbiniekiem, kuri ieņem RSU pedagoga amatu (saskaņā ar pedagogu profesiju
un amatu sarakstu) un kuri studē RSU, studiju maksas atlaide tiek noteikta 20 % apmērā.
2.2.2. RSU darbiniekiem, kuri neieņem RSU pedagoga amatu un kuri studē RSU, lai iegūtu
amata pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas, studiju maksas atlaide tiek
noteikta 20 % apmērā (t.i., kompensācija mācību izdevumu segšanai - Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 26.p. izpratnē).
2.2.3. RSU darbinieku (t.i., gan pedagogu, gan arī nepedagogu) bērniem, kuri par fizisko
personu līdzekļiem studē RSU, studiju maksas atlaide atlaide tiek noteikta 20 % apmērā.
2.2.4. Studiju maksas atlaides piemērošana tiek pārtraukta no brīža, kad attiecīgā persona
zaudē RSU darbinieka statusu.
2.2.5. Studiju maksas atlaide netiek piemērota, ja studējošais atsāk studijas pēc
eksmatrikulācijas, kuras iemesls bijis tas, ka studējošais RSU noteiktajos termiņos nav
nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus studiju uzdevumus.
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2.2.6. Darbiniekiem, kuri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju Atvērtās universitātes
ietvaros un šāda pilnveidošana ir nepieciešama viņu tiešo darba pienākumu veikšanai, var tikt
noteikta studiju maksas atlaide līdz 100%, par to noslēdzot vienošanos pie darba līguma. Šādu
vienošanos sagatavo Personāla departaments.
2.2.7. Darbinieku studiju atlaides tiek piešķirtas ar Mācību prorektora rīkojumu, pamatojoties
uz darbinieka iesniegumu (Darbinieku bērnu atlaides gadījumā- darbinieka iesniegumam ir
jāpievieno radniecību apliecinošu dokumentu kopijas ar attiecīgajām norādēm un parakstiem,
kuras iesniedzot ir uzrādāmi oriģināli – skat.arī 1.4.punktu).
2.3. Ģimenes studiju maksas atlaide
2.3.1. Atlaide 10% apmērā no studiju maksas var tikt piešķirta ar Mācību prorektora
rīkojumu, pamatojoties uz studējošā iesniegumu un tam pievienoto
apliecību kopijām (kuras iesniedzot ir uzrādāmi oriģināli)

attiecīgo dzimšanas

sekojošiem RSU studējošā

radiniekiem – mātei, tēvam, īstajām māsām, īstajiem brāļiem, pusmāsām un pusbrāļiem
(turpmāk tekstā - Radinieks), kuri par fizisko personu līdzekļiem studē RSU, kā arī Atvērtajā
universitātē studējošajiem.
2.3.2. Vairāku attiecīgo radinieku gadījumā šajā punktā norādīto atlaidi nepiemēro pirmajam
no studijas uzsākušajiem radiniekiem, t.sk. arī gadījumā, kad vienlaicīgi RSU un Atvērtajā
universitātē studē radinieki - gan RSU, gan Atvērtajā universitātē nevienam no pirmajiem
studijas uzsākušajiem radiniekiem.
2.4. Sporta izcilības studiju maksas atlaide
2.4.1.Pretendenta iesniegumu, kas iesniegts RSU Sporta klubā, izskata un izvērtē komisija,
kuru sasauc un vada

Infrastruktūras departamenta direktors, iekļaujot komisijas sastāvā

Mācību departamenta direktoru, RSU Sporta kluba un RSU studējošo pašpārvaldes vadītājus.
2.4.2.Nolikuma 2.4.1. punktā norādītās komisijas lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz
detalizētiem komisijas izstrādātajiem kritērijiem, kas publicēti RSU mājaslapā, apstiprina
Infrastruktūras departamenta direktors un iesniedz Mācību prorektoram lēmuma pieņemšanai
par atlaides piešķiršanu konkrētiem studentiem – sportistiem. Mācību prorektors atlaides
piešķiršanu apstiprina ar rīkojumu .
2.4.3. Atlaide var tikt noteikta līdz 100 % apmērā no studiju maksas. Atlaide var tikt piešķirta
uz studējošā daļējas vai pilnas programmas apguves laiku.
2.4.4. Ja studējošajam šī atlaide tiek piešķirta uz laika posmu, kas ilgāks par sešiem
kalendārajiem mēnešiem, tad Nolikuma 2.4.1. punktā norādītā komisija veic atlaides
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saņēmēja atbilstības izvērtēšanu konkrētajai atlaidei pēc šajā punktā norādītā laika posma,
skaitot to no atlaides piešķiršanas brīža.
2.4.5. Viena akadēmiskā gada ietvaros ar Mācību prorektora rīkojumu

atlaide var tikt

piešķirta ne vairāk kā piecām jaunām personām.
2.4.6.Kopējais akadēmiskajā gadā vienlaicīgi šādu atlaidi saņēmušo skaits, t.i., ņemot vērā arī
jau citos akadēmiskajos gados atlaides saņēmējus, nav ierobežots.
2.4.7. Gadījumā, ja jau citā akadēmiskajā gadā piešķirtas atlaides ieguvējam zūd atbilstība tās
saņēmēja statusam, attiecīgā atlaides vieta RSU tiek saglabāta un tā var tikt piešķirta citam
studējošajam tajā pašā vai citā studiju programmā, piemērojot Nolikuma 2.4.1.punktā
paredzēto kārtību. Šajā gadījumā piešķirtā atlaide ir iekļaujama akadēmiskā gada kopējo
vienlaicīgi saņēmušo atlaidi skaitā (skat. arī 2.4.6.punktu).
2.4.8. Pie izciliem sasniegumiem sportā ir pieskaitāmi arī konkrētā studenta–sportista vairāku
godalgoto vietu iegūšana, popularizējot RSU Latvijā vai ārpus tās notiekošās sacensībās.
2.5. RSU absolventu studiju maksas atlaide
2.5.1. Atlaide var tikt noteikta 10% apmērā no studiju maksas visiem RSU absolventiem (t.
sk. arī Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas absolventiem) atkārtoti
uzsākot studijas jebkura līmeņa RSU studiju programmā, t. sk. arī studijām Atvērtās
universitātes ietvaros.
2.5.2. Atlaidi ir iespējams saņemt ik reizi, atkārtoti izvēloties studijas RSU.
2.5.3. Piešķirto atlaidi ņem vērā pirms studiju līgumu noslēgšanas, apēķinot studiju maksas
apmēru.
2.5.4. Atlaidi piešķir ar Mācību prorektora rīkojumu uz visu konkrētā atlaides saņēmēja
studiju periodu.
2.6. Perspektīvā maģistranta studiju maksas atlaide
2.6.1. Atlaide var tikt noteikta 10% apmērā no 1. studiju gada 1. semestra studiju maksas tiem
citu augstskolu absolventiem, kuri uzsāk studijas RSU maģistrantūras studiju programmā un
kuru iepriekšējās izglītības diplomdarba aizstāvēšanas vidējā atzīme iekļaujas vērtējuma
skalas augšējos 10%. (Piemēram, 9 vai 10 balles 10 ballu skalā vai 5 balles 5 ballu skalā.)
Vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemta vērā diploma pielikuma vidējā atzīme.
2.6.2. Atlaide tiek pieķirta ar Mācību prorektora rīkojumu, pamatojoties uz fakultātes domes
lēmumu.
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2.7. Sociālā atlaide
2.7.1. Atlaide var tikt noteikta līdz 15 % apmēram no studiju maksas RSU studējošajiem.
2.7.2. Uz šo atlaidi nevar pretendēt studējošie, kuriem ir studiju maksas parādi vai kuriem ir
atzīme, kas kādā no iepriekšējā semestrī apgūtajiem studiju kursiem ir zemāka par „7”. Tiek
ņemta vērā pirmajā pārbaudījuma reizē saņemtā atzīme. Šī prasība nav attiecināma uz šī
nolikuma 2.1.2.1.punktā norādītajiem studējošajiem.
2.7.3. Fakultātes dome var pieņemt lēmumu par konkrētās atlaides piemērošanu RSU
studējošajam, kas iesniedzis fakultātē dokumentu kopiju - uzrādot tā oriģinālu, kas apstiprina
studējošā attiecīgo sociālo statusu (t. i., invalīds; bārenis; palicis bez vecāku gādības;
studējošā ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss; studējošais ir no ģimenes, kurā
audzina trīs vai vairāk bērnu).
2.7.4. Fakultātes domei nolikuma 2.7.3.punktā norādītā lēmuma pieņemšanā ir jāsaņem arī
Finanšu departamenta piekrišana par katru konkrēto šīs atlaides piemērošanas gadījumu
konkrētās fakultātes budžeta ievaros..
2.7.5. Atlaide var tikt piešķirta ar Mācību prorektora rīkojumu, kas pieņemts izvērtējot
fakultātes domes lēmumu un Finanšu departamenta iepriekš iesniegto piekrišanu domei.
3. Ar studiju maksas atlaižu piešķiršanu saistīto
studiju līgumu grozīšanas kārtība
3.1. Studējošais, kuram piešķirta studiju maksas atlaide (skat. 1.3.1. – 1.3.7.punkti), viņam
noteiktajā termiņā paraksta attiecīgu vienošanos par grozījumiem savā studiju līgumā.
3.2. Studiju līguma grozījumos ir jābūt atsaucei uz šādu grozījumu izdarīšanas pamatojumu –
Mācību prorektora rīkojums.
3.3. Studiju līguma grozījumus sagatavo attiecīgie Mācību departamenta darbinieki, kuri par
piešķirto atlaidi un nepieciešamību parakstīt vienošanos pie studiju līguma informē studējošo,
nosūtot informāciju uz viņam piešķirto RSU e-pasta adresi
3.4. Ja studējošais katra semestra pirmā meneša laikā (savukārt,ja atlaide ir piešķirta semestra
vidū, tad – 2 nedēļu laikā no viņa informēšanas) nenoslēdz grozījumus studiju līgumā, tad
studiju maksas atlaide netiek piemērota un studējošajam ir pienākums maksāt pilnu studiju
maksu par attiecīgo semestri.
4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Šajā nolikumā paredzētās fakultāšu dekānu darbības var realizēt nodaļu dekāni (t. sk. arī
sadarbību ar attiecīgās fakultātes domi vai nodaļas padomi, kurai pēc dekāna atbilstoša
iesnieguma jāveic nolikumā norādītās darbības).
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4.2. Studiju maksu atlaides var tikt attiecinātas arī uz RSU Liepājas filiālē studējošajiem.
4.3. Nolikums piemērojams attiecībā uz studiju maksas atlaidēm, par kurām komisija vai
Mācību prorektors (ja komisija nav paredzēta) pieņem lēmumu pēc tā apstiprināšanas.
Atlaidēm, kuras piešķirtas ar rektora rīkojumu līdz šī nolikuma spēkā esošās redakcijas spēkā
stāšanās brīdim, piemērojams regulējums, kas bija spēkā konkrēto atlaižu piešķiršanas brīdī.
4.4. Atlaižu piemērošana var tikt atcelta vai ierobežota no RSU puses vienpusēji, ievērojot
ārējo normatīvo aktu spēkā esošo reglamentāciju.
4.5. Ar šī nolikuma apstiprināšanu RSU Senātā spēku zaudē Nolikums „Par Rīgas Stradiņa
universitātes studiju maksas atlaidēm” (RSU Senāta 16.06.2015. protokols Nr. 1-2./16.06.15).

Mācību prorektore

/paraksts/

Tatjana Koķe

