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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” (turpmāk – Nolikums)
nosaka to, kādas Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) tiek piešķirtas studiju maksas
atlaides studējošajiem visos studiju līmeņos un to piemērošanas kārtību. Studiju maksas
atlaides studējošajiem, kuri studē veselības aprūpes studiju programmās, kas tiek īstenotas
angļu valodā, nosaka ar RSU rektora vai tā pilnvarota prorektora rīkojumu.
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 noteiktas šādas studiju maksas atlaides:
1.3.1. Uzņemšanas studiju maksas atlaide;
1.3.2. Izcilo studentu studiju maksas atlaide;
1.3.3. RSU darbinieku studiju maksas atlaide;
1.3.4. Ģimenes studiju maksas atlaide;
1.3.5. Sporta izcilības studiju maksas atlaide;
1.3.6. RSU absolventu studiju maksas atlaide;
1.3.7. Perspektīvā maģistranta studiju maksas atlaide;
1.3.8. Sociālā atbalsta studiju maksas atlaide.
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
Nolikumā par konkrēto atlaidi nav norādīts cits tās piešķiršanas termiņš. Studējošais var
atkārtoti pretendēt uz atlaides piešķiršanu citos akadēmiskajos gados un semestros.
1.6. Visas atlaides tiek finansētas no RSU pašu pelnītajiem līdzekļiem.
1.7. Visu Nolikumā norādīto atlaižu piešķiršana studējošajiem tiek apstiprināta ar RSU rektora
vai tā pilnvarota prorektora rīkojumu.
1.8. RSU noteiktās studiju maksas atlaides savstarpēji nesummējas, un katram studējošajam
iespējams saņemt tikai vienu studējošā izvēlēto studiju maksas atlaides veidu.
1.9. Informāciju par iespējām saņemt studiju maksas atlaidi var iegūt Studentu servisā, attiecīgajā
fakultātē, RSU mājaslapā un studējošo portālā.
1.10. Ja persona, kura ir tiesīga saņemt studiju maksas atlaidi, jau ir samaksājusi studiju maksu
par attiecīgo akadēmisko gadu vai tā daļu, tad RSU jau iemaksātās studiju maksas daļu, kas
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atbilst konkrētajai atlaidei, šai personai uz tās attiecīgā iesnieguma pamata izmaksā atpakaļ
viena mēneša laikā no šī iesnieguma saņemšanas Studentu servisā. Ja persona iesniedz
iesniegumu laikā, kad jau ir uzsācies tās nākošais studiju periods, tad šī izveidojusies
pārmaksa tiek novirzīta studiju maksas nosegšanai par nākošo studiju periodu.
1.11. Atlaides piešķiršana tiek pārtraukta, izbeidzoties apstākļiem, kas pamatoja tās piešķiršanu,
vai ja studējošajam tiek piemērots disciplinārsods.
1.12. Atlaide netiek piešķirta:
1.12.1. ja studējošais sodīts ar disciplinārsodu, un kopš disciplinārsoda piemērošanas ir
pagājis mazāk kā viens gads;
1.12.2. ja studiju maksu sedz saskaņā ar RSU un trešās personas noslēgtu līgumu, izņemot
uzņemšanas studiju maksas atlaidi ar nosacījumu, ka trešās personas apmaksāto
studējošo studijām nav nepieciešamības veidot atsevišķu grupu.
1.12.3. par iepriekšējiem studiju semestriem.
1.13. Atlaide tiek aprēķināta no studiju maksas.
1.14. Iesniedzot Studentu servisā pieteikumu studiju maksas atlaides piešķiršanai, Studentu
servisa darbinieks studējošā iesniegumā fiksē uzrādītā dokumenta orģināla nosaukumu,
numuru un izsniegšanas datumu, ja studiju maksas atlaides kritēriji paredz, ka atlaides
piešķiršanai nepieciešami personu identificējoši vai sociālo statusu pamatojoši dokumenti.
2. Studiju maksas atlaižu veidi, to apmēra un skaita noteikšana
2.1. Uzņemšanas studiju maksas atlaide
Atlaides apmēru (maksimālo procentuālo apjomu no studiju maksas) un minimālo
studējošo skaitu, kuriem var piešķirt atlaides studiju programmai konkrētā uzņemšanas
gadā, nosaka Senāts. Šo minimālo studējošo skaitu var palielināt ar rektora rīkojumu,
pēc RSU Uzņemšanas komisijas ierosinājuma.
2.1.2. Atlaides piešķiršanas kritēriji:
2.1.2.1. pirmā semestra studējošajiem visos studiju līmeņos atlaides kritērijs ir RSU
uzņemšanas rezultātu reitings;
2.1.2.2. uz studiju maksas atlaidi nevar pretendēt reflektanti vai studējošie, kuriem ir studiju
maksas parādi citās studiju programmās;
2.1.2.3. studējošais, kam bija piešķirta uzņemšanas studiju maksas atlaide, un kurš ir
atgriezies no starpvalstu apmaiņas programmas brauciena, saglabā studiju maksas
atlaidi;
2.1.2.4. studējošo studiju maksai, kuri studiju programmā bija imatrikulēti līdz
2020./2021.akadēmiskajam gadam un atsāk studijas pēc eksmatrikulācijas, tiek
piemērota šī studiju maksas atlaide.
2.1.3. Atlaides piešķiršanas kārtība:
2.1.3.1. studiju maksas atlaidi piešķir uz visu konkrētā atlaides saņēmēja studiju periodu;
2.1.3.2. studiju maksas atlaidi piešķir ar RSU rektora vai tā pilnvarota prorektora rīkojumu,
kuru sagatavo Studentu servisa vadītājs.
2.1.3.3. neizmantotās studiju maksas atlaides nepārceļ uz citām studiju programmām vai
semestriem vai nepiemēro citām personām, izņemot Nolikuma 2.1.3.4.2.punktā
paredzētajā gadījumā.
2.1.3.4. ja persona, kurai nolemts piešķirt studiju maksas atlaidi:
2.1.1.
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2.1.4.

2.1.3.4.1. no tās saņemšanas atsakās vai neuzsāk studijas, tad Studentu serviss vērtē
atlaides piešķiršanas iespēju nākamajam atbilstošākajam pretendentam;
2.1.3.4.2. tiek eksmatrikulēta viena mēneša laikā pēc studiju uzsākšanas, tad
Studentu serviss vērtē atlaides piešķiršanas iespēju nākamajam
atbilstošākajam pretendentam.
Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.

2.2. Izcilo studentu studiju maksas atlaide
Atlaides apmēru (atlaižu apjomu nākamajam rudens vai pavasara semestrim)
fakultātes dekāns vai pilnvarota persona saskaņo ar Finanšu departamentu un
apstiprina fakultātes domē. Pirmā semestra studējošajiem atlaižu apjoms tiek noteikts
vienlaicīgi ar rīkojumu par plānoto studiju vietu skaitu attiecīgā akadēmiskā gada
uzņemšanā.
2.2.2. 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:
2.2.2.1. studiju posmu, kurā studējošajiem piešķiramas atlaides (pirmā vai vēlāku studiju
semestru studējošajiem);
2.2.2.2. atlaižu apmēru un piešķiršanas termiņu; atlaides apmērs studējošajam var sasniegt
100% no studiju maksas attiecīgajam studiju semestrim;
2.2.2.3. maksimālo studējošo skaitu, kuriem var piešķirt atlaides; kā arī konkrētos atlaižu
saņēmējus;
2.2.2.4. atlaižu pretendentu izvērtēšanas termiņu.
2.2.3. Fakultātes dekāns iesniedz Studentu servisam attiecīgos fakultātes domes protokolus
ar piešķirtajām atlaidēm, ievērojot Nolikuma 2.2.2. punktā noteiktos termiņus.
2.2.4. Atlaižu vietu skaits un apmērs katrā RSU fakultātē attiecīgajā akadēmiskajā gadā tiek
noteikts ar RSU rektora vai tā pilnvarota prorektora rīkojumu, kuru sagatavo Studentu
serviss.
2.2.5. Atlaižu vietu skaits, kas piešķirts studiju programmai vai paredzēts uz konkrēto
studējošo skaitu vairāku programmu, bet viena studiju virziena ietvaros, saglabājas
nemainīgs visas programmas vai attiecīgā studiju virziena programmu īstenošanas
laikā atbilstoši studiju ilgumam. Izvērtējot finansiālās iespējas, atlaižu vietu skaits
nākamajos studiju gados var tikt samazināts, ja būtiski mainās studējošo skaits un, ja
tas nepasliktina studentu skaita un kopējā atlaižu apjoma proporciju.
2.2.6. Atlaižu piešķiršanas termiņš katram konkrētam studējošajam ir viens semestris, kuram
noslēdzoties uz atlaidi var pretendēt jebkurš attiecīgajā studiju gadā, fakultātē un
studiju programmā vai studiju virzienā studējošais.
2.2.1.

2.2.7.
2.2.8.

Atlaižu piešķiršanas izvērtēšanai nav jāveido pieteikšanās; konkursā tiek ņemti vērā
visi aktīvie studējošie.
Studiju maksas atlaižu gradācijas (t.i., pieejamā piešķiramā atlaižu apjoma dalīšanas
mazākās vienībās) principi sociālo zinātņu fakultātēs tiek izveidoti un mainīti ar
fakultātes domes lēmumu, neparedzot gradējamās atlaides, kuru apmērs ir mazāks par
25% no studiju maksas attiecīgajam semestrim, izņemot gadījumus, kad uz šo atlaižu
vietu pretendē vairāk par vienu studējošo.
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2.2.9. Atlaides piešķiršanas kritēriji:
2.2.9.1. Pirmā semestra studējošajiem visos studiju līmeņos studiju maksas atlaides nosaka
pēc RSU uzņemšanas rezultātu reitinga Uzņemšanas komisija, kuras lēmumu
apstiprina ar RSU rektora vai tā pilnvarotā prorektora rīkojumu.
2.2.9.2. Studējošajiem, kuri turpina studijas 2. un vēlākos semestros atlaide ir piemērojama
prioritāri pēc turpmāk Nolikumā norādītās secības:
2.2.9.2.1. iepriekšējā semestra studiju kursu gala vērtējumu vidējā svērtā atzīme;
2.2.9.2.2. zinātniskā darbība atbilstoši vērtēšanas brīdī spēkā esošajiem
“Zinātniskās darbības vērtēšanas kritērijiem” (pielikums no valsts
budžeta līdzekļiem izmaksājamo stipendiju piešķiršanas kārtību
regulējošā RSU nolikuma);
2.2.9.2.3. aktivitāte RSU atpazīstamības veicināšanā vai dalība ar universitāti
saistītās ārpusstudiju aktivitātēs (sertifikāti, diplomi, apliecinājumi).
2.2.9.3. Uz studiju maksas atlaidi nevar pretendēt studējošais, kuram ir studiju maksas
parādi vai kuram gala vērtējums kādā no iepriekšējā semestrī apgūtajiem studiju
kursiem ir zemāka par „7”. Tiek ņemts vērā pirmajā pārbaudījuma reizē saņemtais
vērtējums. Šī prasība nav attiecināma uz Nolikuma 2.2.9.1. punktā norādītajiem
studējošajiem.
2.2.9.4. Uz studiju maksas atlaidi var pretendēt studējošais, kurš ir atgriezies no starpvalstu
apmaiņas programmas brauciena un ir kārtojis studiju kursa gala pārbaudījumus vai
šim studējošajam var pielīdzināt visus studiju kursu gala pārbaudījumus saskaņā ar
studiju programmas plānu.
2.2.9.5. Par atlaižu pareizu noteikšanu un piemērošanu ir atbildīgs fakultātes dekāns.
2.2.10. Atlaides piešķiršanas kārtība
2.2.10.1. Fakultātes dome izvērtē studiju maksas atlaižu pretendentus atbilstoši Nolikuma
2.2.9.2. punktā noteiktajiem kritērijiem. Gadījumā, ja studējošajiem ir vienāds
sekmības vidējais vērtējums, pretendējot uz atlaidi, pirms domes sēdes attiecīgie
pretendenti no fakultātes puses tiek elektroniski aicināti līdz domes sēdei iesniegt
fakultātē dokumentāli savu zinātnisko darbību un sociālo aktivitāti apstiprinošos
dokumentus. Gadījumos, kad visi kritēriji pretendentiem ir vienādi – atlaide tiek
proporcionāli sadalīta tās saņēmējiem atbilstoši pieejamajam konkrētās atlaides
apjomam.
2.2.10.2. Fakultātes dekāns iesniedz Studentu servisam fakultātes domes lēmumu par studiju
maksas atlaižu piešķiršanu konkrētiem studējošajiem. RSU rektors vai tā pilnvarots
prorektors atlaides piešķiršanu apstiprina ar rīkojumu.
2.2.10.3. Ja neviens studējošais neatbilst Nolikuma 2.2.9.2. punktā noteiktajiem kritērijiem,
tad attiecīgajā semestrī studiju maksas atlaides nepiešķir. Neizmantotās studiju
maksas atlaides arī nepārceļ uz citām studiju programmām vai semestriem.
2.2.10.4. Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.
2.3. Darbinieku studiju maksas atlaide
RSU darbiniekiem, kuri studē RSU un kuri nodarbināti RSU pedagoga amatā (saskaņā
ar pedagogu profesiju un amatu sarakstu), un kuru pēdējais darba stāžs RSU nav īsāks
par 10 mēnešiem, kā arī spēkā esošā darba līguma termiņš ir vismaz 10 mēneši, atlaide
var tikt noteikta:
2.3.1.1. rezidentiem medicīnā – 10 % apmērā no studiju maksas;
2.3.1.2. pārējās studiju programmās – 20 % apmērā no studiju maksas.

2.3.1.
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2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

RSU darbiniekiem, kuru pēdējais darba stāžs RSU nav īsāks par 12 mēnešiem, kuri
studē RSU un kuri neieņem RSU pedagoga amatu, atlaide var tikt noteikta 20 %
apmērā no studiju maksas.
RSU darbinieku (t.sk. RSU pedagogu) bērniem, kuri par fizisko personu līdzekļiem
studē RSU, atlaide tiek noteikta 20 % apmērā no studiju maksas. Šī atlaide netiek
piemērota rezidentiem medicīnā.
Atlaides piemērošana tiek pārtraukta no brīža, kad attiecīgā persona (RSU darbinieks)
zaudē RSU darbinieka statusu.
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.
Darbiniekiem, kuri pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju Atvērtās universitātes
ietvaros un šāda pilnveidošana ir nepieciešama viņu tiešo darba pienākumu veikšanai,
var tikt noteikta atlaide līdz 100%, par to noslēdzot vienošanos pie darba līguma. Šādu
vienošanos sagatavo Personāla departaments.
Darbinieku atlaides tiek piešķirtas ar RSU rektora vai tā pilnvarota prorektora
rīkojumu, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu. Darbinieka bērna atlaides gadījumā,
studējošais iesniedzot iesniegumu Studentu servisā uzrāda radniecību apliecinošu
dokumentu.
Studiju maksas atlaide tiek piešķirta no iesnieguma saņemšanas mēneša.

2.4. Ģimenes studiju maksas atlaide
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.
2.4.4.

Atlaide 10 % apmērā no studiju maksas var tikt piešķirta ar RSU rektora vai tā
pilnvarota prorektora rīkojumu, pamatojoties uz studējošā iesniegumu un uzrādot
radniecību apliecinošus dokumentus šādiem RSU studējošā radiniekiem – mātei,
tēvam, īstajām māsām, īstajiem brāļiem, pusmāsām un pusbrāļiem, kuri par fizisko
personu līdzekļiem studē RSU, kā arī Atvērtajā universitātē studējošajiem.
Vairāku attiecīgo radinieku gadījumā 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.
Studiju maksas atlaide tiek piešķirta uz 1 semestri.
Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.

2.5. Sporta izcilības studiju maksas atlaide
Studējošais, kurš vēlas pretendēt uz atlaidi iesniedz iesniegumu RSU Sporta klubā.
Iesniegumu izskata un izvērtē komisija, kuru sasauc un vada Infrastruktūras
departamenta direktors (turpmāk – Komisija). Komisijas sastāvā ir pārstāvji no RSU
Sporta kluba, Studiju departamenta un RSU Studējošo pašpārvaldes.
2.5.2. Komisija lemjot par atlaides piešķiršanu ņem vērā, ka:
2.5.2.1. RSU absolventi, kas turpina sekmīgi studēt RSU un iepriekšējā termiņā jau ir bijuši
šīs studiju maksas atlaides sarakstā, saglabā savu vietu šīs konkrētās atlaides
saņēmēju sarakstā;
2.5.2.2. prioritāte uz atlaidi ir to sporta veidu studējošajiem, kuri trenējas pie RSU Sporta
kluba treneriem;
2.5.2.3. prioritāte uz atlaidi ir komandas sporta veidu pārstāvjiem, kuri ir kandidāts vai
dalībnieks Latvijas izlasē;
2.5.1.
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2.5.2.4. prioritāte uz atlaidi ir individuālajiem sportistiem, kas ir dalībnieki Latvijas izlasē;
2.5.2.5. pie izciliem sasniegumiem sportā ir pieskaitāmi arī konkrētā studējošā – sportista
vairāku godalgoto vietu iegūšana, popularizējot RSU Latvijā vai ārpus tās
notiekošās sacensībās.
2.5.3. Komisijas lēmumu apstiprina Infrastruktūras departamenta direktors un iesniedz
Studentu servisam lēmuma pieņemšanai par atlaides piešķiršanu konkrētiem
studējošajiem – sportistiem. Atlaides tiek piešķirtas ar RSU rektora vai tā pilnvarota
prorektora rīkojumu.
2.5.4. Atlaide var tikt noteikta līdz 2500 EUR akadēmiskajā gadā jeb 1250 EUR semestrī,
bet ne vairāk kā studiju maksas apmērā. Atlaidi piešķir uz studiju programmas apguves
laiku. Komisija veic atlaides saņēmēja atbilstības izvērtēšanu konkrētajai atlaidei ik
pēc semestra.
2.5.5. Kopējais akadēmiskajā gadā vienlaicīgi atlaidi saņēmušo skaits, t.i., ņemot vērā
iepriekšējos akadēmiskajos gados piešķirtās atlaides, ir ierobežots līdz 30 (trīsdesmit)
personām.
2.5.6. Gadījumā, ja iepriekšējā akadēmiskajā gadā piešķirtas atlaides ieguvējam zūd
atbilstība tās saņēmēja statusam, attiecīgā atlaides vieta RSU tiek saglabāta, un tā
atbilstoši Nolikuma 2.5.1.punktā noteiktajā kārtībā var tikt piešķirta citam
studējošajam. Šajā gadījumā piešķirtā atlaide ir iekļaujama akadēmiskā gada kopējo
vienlaicīgi saņēmušo atlaidi skaitā.
2.5.7. Gadījumā, ja atlaides saņēmējs studiju procesā tiek pārcelts uz valsts budžeta finansētu
studiju vietu, bet vēlāk pēc semestra viņš tiek pārcelts atpakaļ uz maksas studijām, tad
šajā gadījumā viņam piešķirtā atlaide ir iekļaujama akadēmiskā gada kopējo
vienlaicīgi saņēmušo atlaidi skaitā.
2.5.8. Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.
2.6. RSU absolventu studiju maksas atlaide
2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

Atlaide var tikt noteikta 10 % apmērā no studiju maksas visiem RSU absolventiem
(t.sk. arī Rīgas Medicīnas institūta, Latvijas Medicīnas akadēmijas un RSU Sarkanā
Krusta medicīnas koledžas absolventiem) atkārtoti uzsākot studijas jebkura līmeņa
RSU studiju programmā, t. sk. arī studijām Atvērtās universitātes ietvaros.
Atlaidi ir iespējams saņemt ik reizi, atkārtoti izvēloties studijas RSU.
Piešķirto atlaidi ņem vērā pirms studiju līgumu noslēgšanas, aprēķinot studiju maksas
apmēru, atlaides piešķiršanu izvērtē Uzņemšanas komisija.
Ar RSU rektora vai tā pilnvarotā prorektora rīkojumu apstiprina atlaižu saņēmēju
sarakstu uz visu konkrētā atlaides saņēmēja studiju periodu.
Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.

2.7. Perspektīvā maģistranta studiju maksas atlaide
2.7.1.

2.7.2.

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 vidējais
vērtējums 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 svērtā atzīme.
Atlaidi piešķir ar RSU rektora vai tā pilnvarotā prorektora rīkojumu, pamatojoties uz
fakultātes domes lēmumu.
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2.8. Sociālā studiju maksas atlaide
Atlaide var tikt noteikta līdz 15 % apmēram no studiju maksas RSU studējošajiem.
Uz atlaidi nevar pretendēt studējošie, kuriem ir studiju maksas parādi.
Fakultātes dome var pieņemt lēmumu par atlaides piemērošanu RSU studējošajam, kas
uzrādījis Studentu servisā dokumenta 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 bērnus).
2.8.4. Fakultātes domei lēmuma pieņemšanā ir jāsaņem arī Finanšu departamenta piekrišana
par katru konkrēto šīs atlaides piemērošanas gadījumu konkrētās fakultātes budžeta
ievaros.
2.8.5. Atlaide var tikt piešķirta ar RSU rektora vai tā pilnvarotā prorektora rīkojumu, kas
pieņemts izvērtējot fakultātes domes lēmumu un Finanšu departamenta iepriekš
iesniegto piekrišanu domei.
2.8.6. Studiju maksas atlaide tiek piešķirta, pamatojoties uz studējošā iesniegumu, kurš
iesniegts Studentu servisā.
2.8.7. Studiju maksas atlaide tiek piemērota uz vienu studiju semestri
2.8.8. Studiju maksas atlaide tiek piešķirta no iesnieguma iesniegšanas mēneša līdz semestra
beigām.
2.8.9. Studiju maksas atlaide netiek piemērota rezidentiem medicīnā.
2.9. Papildus Nolikumā noteiktajam atlaidēm ar fakultātes domes lēmumu, iepriekš saskaņojot ar
Finanšu departamentu un Studiju departamentu, var tikt noteikta un ar RSU rektora vai
pilnvarotā prorektora rīkojumu piešķirta cita vieda atlaidi.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.

3. Ar studiju maksas atlaižu piešķiršanu saistīto studiju līgumu grozīšanas vai
noslēgšanas kārtība
3.1. Studējošais, kuram piešķirta Nolikumā noteiktā studiju maksas atlaide, izņemot uzņemšanas
studiju maksas atlaidi, viņam noteiktajā termiņā paraksta attiecīgu vienošanos par
grozījumiem studiju līgumā.
3.2. Studiju līguma grozījumos norāda atsauci uz RSU rektora vai tās pilnvarotā prorektora
rīkojumu, ar kuru piešķirta atlaide (izņēmumi - uzņemšanas, izcilo studentu studiju maksas
atlaide 1.semestra studējošajiem un absolventu studiju maksas atlaides).
3.3. Studiju līguma grozījumus sagatavo attiecīgie Studentu servisa 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 pirmo desmit darba dienu laikā nenoslēdz grozījumus studiju
līgumā, tad studiju maksas atlaide netiek piemērota un studējošajam ir pienākums maksāt
pilnu studiju maksu par attiecīgo semestri.
3.5. Studējošajam, kuram piešķirta uzņemšanas studiju maksas atlaide, izcilo studentu studiju
maksas atlaide 1.semestra studējošajiem un absolventu studiju maksas atlaide - piešķirto
atlaidi ņem vērā pirms studiju līgumu noslēgšanas, aprēķinot studiju maksas apmēru. Ja
atlaide piešķirta jau pēc studiju uzsākšanas, studējošais paraksta attiecīgu vienošanos par
grozījumiem studiju līgumā.
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4. Personas datu apstrāde
4.1. Personas datu apstrāde studiju maksas atlaides piešķiršanas procesā notiek ar mērķi izvērtēt
studējošā atbilstību Nolikuma prasībām, studiju maksas atlaides apmēra noteikšanai,
piešķiršanai.
4.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir Eiropas parlamenta un padomes regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
6.panta 1.punkta a) un b) apakšpunkts, 9.panta 2.punkta a) apakšpunkts.
4.3. Studiju maksas atlaides piešķiršanas procesā tiek apstrādāti šādi personas dati:
4.3.1. vārds, uzvārds, personas kods, studējošā apliecības numurs;
4.3.2. un t.sk. var tikt apstrādāti šādi personas dati atkarībā no studiju maksas atlaides veida:
4.3.2.1. pieprasītās studiju maksas atlaides veids un pamatojums, t.sk. veselības dati,
atsevišķos gadījumos, kad studiju maksas atlaide tiek piešķirta veselības stāvokļa
dēļ;
4.3.2.2. studiju programma, gads, sekmju un zinātniskās darbības vērtējums;
4.3.2.3. bankas dati;
4.3.2.4. informācija par ģimenes locekļiem un apgādājamiem, to vārds, uzvārds, dzimšanas
gads, radniecība, nodarbošanās vai mācību iestādes nosaukums, un citu ģimenes
locekļu personas dati, ja tādus satur studējošā iesniegtie dokumenti.
4.4. Studējošā iesniegtie personas dati ir pieejami RSU personālam, kas ir iesaistīts studiju
maksas atlaides piešķiršanas procesā, t.sk. komisijas locekļiem. Personas dati var tikt
izpausti izmeklēšanas un tiesu iestādēm, kā arī RSU darbību uzraugošajām un
kontrolējošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.5. Sniegtie studējošā iesniegti personas dati ir reģistrēti atbilstoši iekšējā normatīva akta
prasībām, tādējādi tiks nodrošinātas datu subjekta tiesības, pamatojoties uz Vispārīgā datu
aizsardzības regulas 15.pantu, uz tiesībām labot personas datus, pamatojoties uz 16.pantu,
uz tiesībām uz datu dzēšanu, pamatojoties uz 17.pantu, uz tiesībām ierobežot datu apstrādi,
pamatojoties uz 18.pantu, kā arī uz tiesībām uz datu pārnesamību pēc 20.panta.
4.6. Iesniegtie personas dati tiek uzglabāti personas lietā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai
kārtībai un termiņiem. Personas lieta tiek glabāta 75 (septiņdesmit piecus) gadus. Personas
dati par trešajam personām studiju maksas atlaides apmēra noteikšanai, piešķiršanai tiek
apstrādāti un glabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus. Dati un dokumenti, kuru turpmākai apstrādei
nav pamatojuma, pēc lēmuma pieņemšanas turpmāk netiek apstrādi, ja vien šādu datu ilgāka
uzglabāšana konkrētajā gadījumā nav noteikta vai atļauta ar normatīvajiem aktiem:
4.6.1. tas ir nepieciešams RSU tiesību aizsardzības īstenošanai saistībā ar prasījumiem,
pretenzijām vai prasībām;
4.6.2. ir pamatotas aizdomas par nelikumīgām darbībām, kuru dēļ veicama izmeklēšana;
4.6.3. personas dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības izskatīšanai.
4.7. Studējošajam ir RSU privātuma politikā noteiktās datu subjekta tiesības attiecībā uz saviem
personas datiem.
4.8. Iesniedzot pieteikumu studiju maksas atlaides saņemšanai studējošais apliecina savu
piekrišanu personas datu apstrādei noteikumos noteiktajā apjomā un kārtībā.
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4.9. Ja studējošais iesniedz dokumentus, kas satur informāciju un datus par trešajām personām
(fiziskām personām), studējošais apstiprina, ka ir informējis šīs personas par veikto personas
datu apstrādes mērķi.
5. Nobeiguma noteikumi
5.1.

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).

5.2.

Studiju maksu atlaides attiecināmas arī uz RSU Liepājas filiālē studējošajiem.

5.3.

Nolikums piemērojams attiecībā uz studiju maksas atlaidēm, par kurām komisija vai RSU
rektors vai tā pilnvarota prorektora (ja komisija nav paredzēta) pieņem lēmumu pēc tā
apstiprināšanas. Atlaidēm, kuras piešķirtas ar RSU rektora rīkojumu līdz Nolikuma spēkā
esošās redakcijas spēkā stāšanās brīdim, piemērojams regulējums, kas bija spēkā konkrēto
atlaižu piešķiršanas brīdī.

5.4.

Atlaižu piemērošana var tikt atcelta vai ierobežota no RSU puses vienpusēji, ievērojot ārējo
normatīvo aktu spēkā esošo reglamentāciju.
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