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APSTIPRINĀTS  

Rīgas Stradiņa universitātes Senāta sēdē  

2023.gada 22. janvāris  

Protokols Nr. 2-S-1/1/2023 

 

Kārtība, kas nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu un studiju vietu 

ar budžeta atlīdzību sadalījumu Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī studējošo pārcelšanu 

uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un studiju vietām ar budžeta atlīdzību 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 

52.panta ceturto daļu  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība, kas nosaka no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studiju vietu un studiju vietu 

ar budžeta atlīdzību sadalījumu Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī studējošo pārcelšanu 

uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un studiju vietām ar budžeta atlīdzību 

(turpmāk – Kārtība), regulē, kā Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk - Universitāte):  

1.1.1. sadala (nosaka) valsts budžeta finansētās studiju vietas (turpmāk – budžeta vietas) 

pamatstudiju programmās, maģistra studiju programmās un doktora studiju programmās; 

1.1.2. sadala (nosaka) budžeta vietas un no fizisko vai juridisko personu līdzekļiem finansētās 

studiju vietās ar budžeta atlīdzību rezidentūras studiju programmās (turpmāk – maksas 

rezidentūras vietas ar budžeta atlīdzību); 

1.1.3. studējošos, kuri studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem (turpmāk visi kopā – 

maksas studējošie), pārceļ uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām (turpmāk – 

budžeta vietas) pamatstudiju programmās, maģistra studiju programmās, doktora studiju 

programmās un rezidentūrā medicīnā; 

1.1.4. studējošos, kuri studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem rezidentūras 

programmā (turpmāk kopā – maksas rezidenti un maksas rezidentūra) pārceļ uz budžeta 

vietām vai uz maksas rezidentūras vietām ar budžeta atlīdzību.  

1.2. Citi saistītie jautājumi, kas nav reglamentēti šajā Kārtībā (piemēram, konkrētu aktivitāšu 

termiņi), var tikt precizēti ar rektora rīkojumiem vai citiem iekšējiem normatīvajiem 

aktiem.  
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2. Valsts budžeta finansēto studiju vietu un maksas rezidentūras vietu ar budžeta 

atlīdzību sadalījuma kārtība 

2.1. Saskaņā ar studiju līgumu veselības aprūpes studiju programmās budžeta vieta tiek 

piešķirta uz visu studiju periodu, sociālo zinātņu bakalaura un maģistra studiju 

programmās – uz vienu akadēmisko gadu. 

2.2. Budžeta vietu sadalījums pamatstudiju programmās, maģistra studiju programmās un 

doktora studiju programmās notiek saskaņā ar ikgadēju Veselības ministrijas (turpmāk – 

VM), Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) un Universitātes noslēgtu 

vienošanās protokolu un tā pielikumiem par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu un 

tam nepieciešamo finansējuma nodrošināšanu, kā arī zinātniskās darbības attīstības 

augstskolā (snieguma finansējums) nodrošināšanu un zinātniskās darbības bāzes 

finansējumu. 

2.3. Brīvo budžeta vietu pārdali starp programmām veic, ievērojot starp VM, IZM un 

Universitāti noslēgtā līguma un vienošanās protokola par noteikta skaita speciālistu 

sagatavošanu un tam nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu un zinātniskās darbības 

finansējumu no zinātnes bāzes finansējuma līdzekļiem nosacījumus un noteikumus par 

Latvijas izglītības klasifikāciju. 

2.4. Budžeta rezidentūras kopējais vietu skaits tiek noteikts saskaņā ar ikgadēju VM un 

Universitātes noslēgtu līgumu par rezidentu apmācību un apmācībai paredzēto finanšu 

līdzekļu piešķiršanu attiecīgajā gadā, savukārt, rezidentu vietu skaits sadalījumā pa 

specialitātēm tiek noteikts ar VM rīkojumiem un saskaņā ar vienotās uzņemšanas 

konkursa rezultātiem. 

2.5. Maksas rezidentūras vietu skaits un sadalījums pa specialitātēm un ārstniecības iestādēm 

ar budžeta atlīdzību notiek saskaņā ar ikgadēju VM un Universitātes noslēgtu līgumu par 

rezidentu apmācību un apmācībai paredzēto finanšu līdzekļu piešķiršanu attiecīgajā gadā 

un uzņemšanas rezultātiem. 

2.6. Brīvo budžeta rezidentūras vietu pārdali un brīvo maksas rezidentūras vietu  ar budžeta 

atlīdzību pārdali starp ārstniecības iestādēm, kurās nodarbināti rezidenti, veic šādi: 

2.6.1. valsts vai pašvaldības ārstniecības iestādes brīvo vietu skaitu katrā vietu veidā atsevišķi 

nosaka proporcionāli tās maksas rezidentu iesniegumu skaitam no kopējā šādu iestāžu 

rezidentu iesniegumu skaita; 

2.6.2. ja pēc maksas rezidentu pārcelšanas, saskaņā ar šo Kārtību, ir atlikušas brīvas vietas, tad 

privātās ārstniecības iestādes brīvo vietu skaitu katrā vietu veidā atsevišķi nosaka 
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proporcionāli tās maksas rezidentu iesniegumu skaitam no kopējā šādu iestāžu rezidentu 

iesniegumu skaita. 

3. Pamatstudiju, maģistra un doktora studiju programmu maksas studējošo 

pārcelšanas laiks, periods, priekšnoteikumi un vērtēšanas kritēriji 

3.1. Pamatstudiju, maģistra un doktora studiju programmu maksas studējošo (turpmāk šajā 

nodaļā – maksas studējošie) pārcelšanas laiks: 

3.1.1. pamatstudiju programmu maksas studējošie var tikt pārcelti budžeta vietās sākot ar otro 

studiju gadu (izņemot  3.4.4. punktā aprakstīto situāciju); 

3.1.2. maģistra studiju programmu maksas studējošie var tikt pārcelti budžeta vietās sākot ar 

pirmā studiju gada otro semestri; 

3.1.3. doktora  studiju programmu maksas studējošie var tikt pārcelti budžeta vietās sākot ar 

pirmo studiju gadu. 

3.2. Maksas studējošo pārcelšanas periods:  

3.2.1. maksas studējošo pārcelšana budžeta vietās notiek uz vienu akadēmisko gadu pēc 

pavasara sesijas, vai uz pusgadu pēc rudens sesijas (ja studiju programmā ir konstatēts 

atbirums, kas būtiski ietekmē budžeta vietu izpildi, pārcelšana var notikt arī ārpuskārtas). 

3.3. Maksas studējošo pārcelšanas priekšnoteikumi: 

3.3.1. studiju programmā ir gan maksas, gan budžeta vietas; 

3.3.2. maksas studējošais ir pilna laika students; 

3.3.3. budžeta vietas ir brīvas atbilstoši studiju programmai ieplānotajam budžeta vietu skaitam; 

3.3.4. maksas studējošais pārcelšanas brīdī ir sekmīgs, t.i. noteiktajos termiņos nokārtojis visus 

gan attiecīgajā, gan iepriekšējos semestros paredzētos pārbaudījumus un citas 

akadēmiskās saistības un vidējais svērtais vērtējums nav zemāks par “7” (labi) ballēm 

(skat. 3.4.4..punktu); 

3.3.5. maksas studējošajam pārcelšanas brīdī nav studiju maksas parādu;  

3.4. Vērtēšanas kritēriji maksas studējošo pārcelšanai uz budžeta vietām to nozīmīguma 

secībā (nākamais kritērijs tiek ņemts vērā, ja pēc iepriekšējā kritērija ir vienāds 

iznākums): 

3.4.1. maksas studējošā vieta rangā, kas noteikta, vērtējot vidējo svērto vērtējumu (noapaļojot 

līdz diviem cipariem aiz komata), kuru rudens semestrī aprēķina pēc pēdējo divu, t.i., 

viena akadēmiskā gada sekmīgi nokārtoto sesiju rezultātiem, bet pavasara semestrī – pēc 

pēdējās sekmīgi nokārtotās sesijas rezultātiem; 
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3.4.2. secīgi katras iepriekš kārtotās sesijas rezultāti studējošajiem; 

3.4.3. studiju gads, priekšroku dodot vecāko studiju gadu maksas studējošajiem; 

3.4.4. ja studiju programmā paliek neizmantotas budžeta vietas, bet tajā ir maksas studējošie, 

kuru sesijas vidējais svērtais vērtējums ir zemāks par “5 7” ballēm, tad neizmantotās 

budžeta vietas var pārdalīt uz pamatstudiju 1.studiju gada studējošajiem izglītības 

tematiskās jomas ietvaros, Finanšu departamentam saskaņojot šo pārcelšanu, novērtējot 

jomu finansēšanas koeficientus.  

 

4. Maksas rezidentu pārcelšanas laiks, periods, priekšnoteikumi un vērtēšanas 

kritēriji 

4.1. Maksas rezidentu pārcelšanas laiks: 

4.1.1. rezidentūras studiju programmas visi maksas rezidenti var tikt pārcelti budžeta vietās, 

sākot ar pirmo studiju gadu; 

4.1.2. rezidentūras studiju programmas maksas rezidenti ar ārstniecības iestādes atlīdzību var 

tikt pārcelti maksas rezidentūras vietās ar budžeta atlīdzību, sākot ar pirmo studiju gadu. 

4.2. Maksas rezidentu pārcelšanas periods: maksas rezidentu pārcelšana budžeta vietās un 

maksas rezidentūras vietās ar ārstniecības iestādes atlīdzību notiek uz visu rezidentūras 

studiju programmas apguves laiku atbilstoši vietas piešķiršanas vai atbrīvošanās laikam. 

4.3. Maksas rezidentu pārcelšanas priekšnoteikumi: 

4.3.1. ir papildus piešķirtas vai atbrīvojušās attiecīgi budžeta vietas vai maksas vietas ar budžeta 

atlīdzību; 

4.3.2. maksas rezidents pārcelšanas brīdī ir sekmīgs, t.i., noteiktajos termiņos nokārtojis visus 

attiecīgajā semestrī paredzētos pārbaudījumus un citas akadēmiskās saistības; 

4.3.3. maksas studējošajam pārcelšanas brīdī nav studiju maksas parādu; 

4.3.4. saņemts rezidenta iesniegums ar lūgumu pārcelt studijām budžeta vietā vai maksas vietā 

ar budžeta atlīdzību; 

4.3.5. pārcelšanas priekšnoteikumi var tikt modificēti, ievērojot VM norādījumus. 

4.4. Vērtēšanas kritēriji maksas rezidentu pārcelšanai uz budžeta vietām un pārcelšanai uz 

maksas rezidentūras vietām ar budžeta atlīdzību to nozīmīguma secībā (nākamais kritērijs 

tiek ņemts vērā, ja pēc iepriekšējā kritērija ir vienāds iznākums): 

4.4.1. saņemta ārstniecības iestādes (rezidenta darbavietas) vai pašvaldības vēstule, kurā 

pamatota attiecīgā rezidenta kā topošā speciālista nozīmība ārstniecības iestādes 



DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

5 

 

(rezidenta darbavietas) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā un ietverts lūgums 

pārcelt rezidentu uz budžeta vietu vai maksas vietu ar budžeta atlīdzību; 

4.4.2. rezidentam ar attiecīgo ārstniecības iestādi vai pašvaldību ir noslēgta vienošanās par 

darba tiesisko attiecību uzsākšanu attiecīgajā ārstniecības iestādē attiecīgajā specialitātē 

pēc rezidentūras studiju pabeigšanas; 

4.4.3. specialitātes veids, priekšroku dodot pamatspecialitāšu rezidentiem; 

4.4.4. sekmes studijās rezidentūrā līdz pārcelšanas brīdim (vidējais svērtais vērtējums par 

studiju laikā nokārtotajiem studiju kursiem).  

4.4.5. studiju gads, priekšroku dodot vecāko studiju gadu rezidentiem; 

4.5. Vērtēšanas kritēriji un to nozīmīguma secība var tikt modificēti, ievērojot VM 

norādījumus. 

 

5. Pārcelšanas organizēšana 

5.1. Pamatstudijās, maģistra un doktora studiju programmās informāciju par brīvo budžeta 

vietu skaitu sagatavo Studiju departamenta Studentu serviss sadarbībā ar Finanšu 

departamentu ne vēlāk kā otrajā nedēļā pēc semestra sākuma. 

5.2. Studiju departamenta Studentu serviss:  

5.2.1. nodrošina, ka līdz norādītajiem termiņiem Studējošo informācijas sistēmā studējošo dati 

ir aktualizēti, t.sk. pārcelšana uz nākamo studiju gadu un eksmatrikulācija; 

5.2.2. veic sākotnējo brīvo budžeta vietu skaita aprēķinu. Finanšu departaments brīvo budžeta 

vietu skaita aprēķinam pievieno studiju izmaksu informāciju, norādot jomu finansēšanas 

koeficientus. 

5.3. Rezidentūras studiju programmā informāciju par brīvo budžeta vietu skaitu un brīvo 

maksas rezidentūras vietu skaitu ar budžeta atlīdzību sagatavo Rezidentūras studiju 

fakultāte sadarbībā ar Finanšu departamentu pēc nepieciešamības jebkurā laikā. 

5.4. Pirms katra semestra sākuma Studiju departamenta Studentu serviss organizē sekmīgo 

maksas studējošo pamatstudijās, maģistra un doktora studiju programmās ranžēšanu pēc 

sekmēm pa studiju programmām un studiju gadiem, iekļaujot ranžējumā arī studējošos, 

kuri atsāk studijas pēc akadēmiskā atvaļinājuma. Par ranžējumu Studiju departamenta 

Studentu serviss informē attiecīgās fakultātes dekānu. 

5.5. Pirms akadēmiskā gada sākuma vai citā laikā atkarībā no brīvo budžeta vietu un maksas 

vietu ar budžeta atlīdzību rašanās laika Rezidentūras studiju fakultāte organizē sekmīgo 
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maksas studējošo rezidentūras studiju programmā atlasi un ranžēšanu atbilstoši šai 

Kārtībai. 

5.6. Maksas studējošie, izņemot rezidentus, kuri bija pārcelti uz budžeta vietām pirms 

akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas un kuri atsākuši studijas, zaudē tiesības ir tiesības 

turpināt studijas budžeta vietā. 

5.7. Maksas studējošajiem, kuri bija pārcelti uz budžeta vietām, bet eksmatrikulēti, pēc 

atjaunošanās studijām budžeta vieta netiek saglabāta. 

 

6. Lēmumu pieņemšana, izpilde un apstrīdēšana 

6.1. Lēmumu par studējošo pārcelšanu pieņem ar rektora rīkojumu izveidota komisija. 

Komisija tiek sasaukta triju darba dienu laikā pēc brīvo budžeta vietu skaita aprēķina un 

maksas studējošo saranžēšanas. Komisijas sastāvā iekļauj vismaz divus Studējošo 

pašpārvaldes pārstāvjus. 

6.2. Pamatojoties uz komisijas lēmumu:  

6.2.1. Studiju departamenta Studentu serviss (pamatstudiju, maģistra un doktora studiju 

programmās) sagatavo rīkojumu par maksas studējošo pārcelšanu uz brīvajām budžeta 

vietām;  

6.2.2. Rezidentūras studiju fakultāte (rezidentūras studiju programmā) sagatavo rīkojumu par 

maksas studējošo pārcelšanu uz brīvajām budžeta vietām vai maksas vietām ar budžeta 

atlīdzību. 

6.3. Pēc rīkojuma izdošanas fakultātes dekāns noslēdz ar studējošo vienošanos par 

grozījumiem studiju līgumā saistībā ar pārcelšanu uz budžeta vietu. 

6.4. Komisijas lēmumu par pārcelšanu var atcelt, ja studējošais nepilda akadēmiskās vai citas 

saistības pret Universitāti, tostarp, ja par pārcelšanu nenoslēdz vienošanos pie studiju 

līguma. 

6.5. Par maksas studējošo precīzu ranžēšanu un studiju līgumu grozīšanas organizēšanu ir 

atbildīgs: 

6.5.1. Studiju departamenta Studentu serviss - pamatstudijās un maģistra studiju programmās; 

6.5.2. Doktorantūras nodaļa – doktora studiju programmās; 

6.5.3. Rezidentūras studiju fakultāte – rezidentūras studiju programmā. 

6.6. Sūdzības par konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem procesā studējošais adresē 

attiecīgās fakultātes dekānam un iesniedz Studiju departamenta Studentu servisā triju 
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darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas uz studējošā Universitātes e-pasta adresi. 

Fakultātes dekāns iesniegtās sūdzības izskata piecu darba dienu laikā. 

6.7. Komisija darbu organizē patstāvīgi, klātienē vai tiešsaistē. Komisijas sēdes tiek 

organizētas pēc nepieciešamības. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā 

puse komisijas locekļu. Komisija lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda 

balsu sadalījuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. Komisijas sēdes 

tiek protokolētas atbilstoši lietvedības noteikumiem. Komisijas sēdes forma un protokolu 

saskaņošana var tik organizēta elektroniski, izmantojot Universitātes e-pasta adresi. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

7.1. Ja šīs Kārtības noteikumi nonāk pretrunā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, tad piemēro 

normatīvajos aktos noteikto. 

 

Senāta priekšsēdētājs                     J.Gardovskis 

 

A. Lielā, 67409186 

Agnese.Liela@rsu.lv  

 

I. Grope, 67409237 

Ilze.Grope@rsu.lv 
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Rīgas Stradiņa universitātes 

Dekānu padomes 

2023.gada 9.janvāra sēdē, prot.Nr. 4-SD.1-2/1/2023 
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Rīgas Stradiņa universitātes 
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2023. gada 9. janvāra sēdē 

Protokols Nr. 1-PB-1/2/2023 


