
 

 

 

 

  

Veidlapa Nr. SIUAN-4 

APSTIPRINĀTA 

 ar Rīgas Stradiņa universitātes rektora  

 2018. gada 20. februāra rīkojumu Nr. 5-1/32/2018 

 

IESNIEGUMS/RĪKOJUMS STUDIJU PROCESA JAUTĀJUMOS  

Nr. 13-8/___________  20___. gada ____________________  STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 

PIEŠĶIRŠANAI 
 

 APSTIPRINU 
 

Prorektors  

Datums    
 

INFORMĀCIJA PAR STUDĒJOŠO  SAŅEMTS RSU Studentu servisā 

Vārds, uzvārds: Jānis Bērziņš Fakultāte, studiju programma: MF, Medicīna  

Studējošā apliecības Nr.: 21-123456 E-pasts:               123456@rsu.edu.lv  

Deklarētā dzīvesvietas 

adrese: 
Dzirciema iela 16, Rīga 

Kontakttālrunis: 1234567  

Studiju gads: 1 
 

IESNIEGUMA SATURS   SASKAŅOTS 

1. Lūdzu piešķirt 2020./2021 . akadēmiskajā gadā studiju maksas atlaidi (vajadzīgo studiju maksas atlaides veidu atzīmēt ar X): 

 Darbinieku - pedagogu (t.sk. darbinieku bērnu) (20 % atlaide) 
 Ģimenes – māsa, brālis, pusmāsa, pusbrālis (10 % atlaide) 

 Absolventu (10 % atlaide) 

 Cits 
 

2. Uzrādīts radniecību apstiprinošs dokuments dzimšanas apliecības _____________________    

Nr.123456, izdošanas datums 01.01.2021.        

Fakultātes dekāns 

 

Paraksts, atšifrējums  

20___. gada ___._____________ 

 

 Apliecinu, ka ar nolikumu “Par Rīgas Stradiņa universitātes              

studiju maksas atlaidēm” iepazinos 

 Piekrītu sniegto personas datu apstrādei un uzglabāšanai, kas 

nepieciešama iesnieguma izvērtēšanai un studiju maksas atlaides 

piešķiršanai, administrēšanai un saistību izpildei 

 

1)  Studiju maksas atlaides var tikt piešķirtas uz laiku līdz vienam akadēmiskajam 

gadam, ja nolikumā “Par Rīgas Stradiņa universitātes studiju maksas atlaidēm” par 

konkrēto atlaidi nav norādīts cits tās piešķiršanas termiņš;  
2) RSU noteiktās studiju maksas atlaides savstarpēji nesummējas, iespējams saņemt 

tikai vienu izvēlēto studiju maksas atlaides veidu; 
3) Atlaides piešķiršana tiek pārtraukta, izbeidzoties tās piešķiršanas pamatojumam; 
4) Atlaide nevar tikt piešķirta par iepriekšējiem studiju semestriem. 

Finanšu departamenta direktors  

Paraksts, atšifrējums    
20___. gada ___._____________ 

 

Studējošā paraksts  ___J.Bērziņš____ Datums _01.01.2021._________ 
 

 

STUDĒJOŠO INFORMĀCIJAS UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS NODAĻA PERSONĀLA DEPARTAMENTS (aizpilda pēc nepieciešamības) 

1. Piešķirt 20__./20__. akadēmiskajā gadā studiju maksas atlaidi __ %: 

1.1. Studiju maksa (EUR) saskaņā ar noslēgto līgumu: __________; 

1.2. Studiju maksa ar atlaidi (EUR): ___________. 

2. Studiju maksas atlaide piešķirta uz laika periodu no ___.___.______. līdz ___.___.______. 
 

 

 

 

 

 
Atbildīgā darbinieka 

paraksts, atšifrējums, 

datums 

Apstiprinām, ka _____________________ ir RSU darbinieks. 
                                          (darbinieka vārds, uzvārds) 

Darba līgums noslēgts (vajadzīgo atzīmēt ar X):  

 uz nenoteiktu laiku; 
 uz noteiktu laiku līdz 20__. gada ___. ______________. 

 

 

PD speciālista paraksts, atšifrējums  20__. gada  ___.__________ 
 

Dokumentu pārvaldības un arhīva daļas darbiniekiem ar šo rīkojumu iepazīstināt:  Studējošo informācijas uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītāju A.Lielo      Bibliotēkas direktori I.Aploku 

             Stipendiju un kredītu administratori S.Liepiņu      Debitoru grāmatvedi D.Grīnvaldi 

             Studējošo informācijas uzturēšanas un attīstības nodaļas speciālisti ______________  Fakultātes dekānu ______________


