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Nolikums par studiju maksas atvieglojumiem un maksājumu grafika izmaiņām
1. Vispārīgie noteikumi
1.1 Kārtība reglamentē procesus un kritērijus studiju maksas atvieglojumu saņemšanai un
maksas grafika izmaiņām.
1.2. Studiju maksas atvieglojumi un maksājuma grafika izmaiņas var tikt piemēroti
studentiem, kuri studē Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk - LU RMK)
profesionālajās studiju programmās par fizisko un juridisko personu līdzekļiem.
1.3. Maksājuma grafika izmaiņas var tikt piemērotas klausītājiem un brīvklausītājiem, kuri
LU RMK profesionālajās studiju programmās reģistrējušies kā klausītāji vai brīvklausītāji.
2. Studiju maksas atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi
2.1. Uz studiju maksas atvieglojumiem semestrī konkursa kārtībā var pretendēt sekmīgi
studenti, kuri ir izpildījuši studiju programmas prasības - nokārtojuši pārbaudījumus visos studiju
programmā paredzētajos kursos un izpildījuši programmā paredzēto apjomu kredītpunktos par
visu iepriekšējo studiju posmu un iepriekšējā semestra vidējā svērtā atzīme nav zemāka par 8 (
astoņi).
2.2. Uz studiju maksas atvieglojumiem nevar pretendēt studenti:
2.2.1. kuriem ir atzīti citās augstskolās apgūtie studiju kursi,
2.2.2. kuri ir imatrikulēti studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos,
2.2.3. kuri studē pirmajā semestrī.
3. Studiju maksas atvieglojumu iegūšanas kārtība.
3.1. Studiju maksas atvieglojumus piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā studenta vidējo
svērto atzīmi par iepriekšējo semestri.
3.2. Studenta vidējo svērto atzīmi iegūst šādi:
3.2.1. studenta atzīmi katrā attiecīgā akadēmiskā gada studiju kursā (priekšmetā) reizina
ar attiecīgā studiju kursa kredītpunktu skaitu;

3.2.2. saskaita visus iegūtos reizinājumus;
3.2.3. izdala iegūto summu ar kredītpunktu skaitu, kādu ieguvis students attiecīgajā
akadēmiskajā gadā.
3.3. Visus sekmīgos studentus sarindo atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei dilstošā secībā,
sākot ar augstāko.
3.4. Ja vairākiem studentiem vidējā svērtā atzīme ir vienāda, priekšroka ir par ieguldījumu
LU RMK sporta vai kultūras dzīvē, kā arī par nozīmīgu ieguldījumu LU RMK. tēla
popularizēšanā.
3.5. studentiem tiek nodrošināta iespēja pārbaudīt savu vidējo svērto atzīmi LAIS.
3.6. Students, kurš vēlas saņemt studiju maksas atvieglojumu,

līdz esošā gada 15.

septembrim un 15. februārim iesniedz pieteikumu studiju maksas atvieglojumu saņemšanai.
3.7. Students iesniedz pieteikumu studiju maksas atvieglojumu saņemšanai Studiju
programmas vadītājam, aizpildot rakstveida pieteikuma formu (1. pielikums).
3.8. Studiju programmas vadītājs izvērtē studenta pieteikumu atbilstoši Šī nolikuma 3.
punktā noteiktajai kārtībai un sagatavo lēmumu (2.pielikums) studiju maksas atvieglojuma
piešķiršanai līdz esošā gada 25. septembrim un 25. februārim un iesniedz LU RMK direktoram
rīkojuma projektu. Ja lēmums ir negatīvs, studiju programmas metodiķis par to rakstiski informē
studējošo, nodrošinot to, ka tiek saņemts studējošā paraksts par iepazīšanos ar lēmumu.
3.9. Studiju maksas atvieglojumus apstiprina ar LU RMK direktora rīkojumu.
3.10. Studiju programmas metodiķe nodrošina informācijas un dokumentu apriti, datu
uzturēšanu LUIS un kontroli pār studentu atbrīvošanu no studiju maksas, noformējot vienošanos
par līguma grozījumiem.
3.11. Studiju maksas atvieglojumi tiek piešķirti nosakot attiecību: studiju maksas
atvieglojums 1 (vienam) studentam uz 10-12 studentiem grupā.
4. Maksājumu grafika izmaiņas
4.1. Studējošajiem, kuri ir nonākuši objektīvās maksājuma grūtībās, ir iespēja lūgt grozīt
Līgumā par studijām noteiktā studiju maksājumu grafiku. Studējošā lūgums tiek noformēts kā
rakstveida, brīvas formas, motivēts iesniegums koledžas direktoram, kurā norādīti apstākļi, kas
liedz veikt maksājumu Līgumā par studijām noteiktajā studiju maksājumu grafikā un vēlamais
maksājuma datums vai summa.
4.2. Studējošā iesniegumu izvērtē direktors un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
4.2.1. apmierināt studējošā lūgumu pilnībā;
4.2.2. apmierināt studējošā lūgumu daļēji (grozot iesniegumā minēto vēlamo maksājuma
datumu vai summu);
4.2.3. atteikt studējošā lūguma izpildi, ja studējošā iesniegumā minētie apstākļi nav
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pamatoti.
4.3. Direktora lēmums tiek noformēts kā rezolūcija uz studenta iesnieguma. Minētais
iesniegums tiek pievienots studiju kartei. Ja lēmums ir negatīvs, studiju programmas lietvedis
par to rakstiski informē studējošo, nodrošinot to, ka tiek saņemts studējošā paraksts par
iepazīšanos ar lēmumu.
4.4. Ja direktors piekrīt mainīt Līguma noteikumus, tad studiju programmas lietvedis
noformē izmaiņas LAIS, sagatavo jaunu pielikumu Līgumam un iesniedz to koledžas direktoram
un studējošajam parakstīšanai.
5. Lēmuma par studiju maksas atvieglojumu piešķiršanu, nepiešķiršanu un maksājuma
grafika izmaiņām apstrīdēšanas kārtība
5.1. Šīs kārtības lēmumus par studiju maksas atvieglojumu piešķiršanu vai nepiešķiršanu
studējošais var apstrīdēt 2 nedēļu laikā no lēmuma paziņošanas studējošajam, iesniedzot LU
RMK direktoram adresētu motivētu rakstveida iesniegumu.
5.2. Direktors izskata iesniegumu par lēmuma apstrīdēšanu 2 nedēļu laikā un pieņem
lēmumu.
5.3. Studiju daļas metodiķis nodrošina studējošā informēšanu par pieņemto lēmumu.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šis nolikums neattiecas uz personām, kas studijas uzsākuši līdz 2019./2020.ak.g.
6.2. Spēku zaudējis “Nolikums par studiju maksas atvieglojumiem”.
7. Pārejas noteikumi
Uz studentiem, kuri mācības uzsākuši LU RMK pirms 2019.gada 31.augusta Nolikuma
2.2.punkts ir attiecināms šādā redakcijā:
2.2. Uz studiju maksas atvieglojumiem nevar pretendēt studenti:
2.2.1. kuriem ir atzīti citās augstskolās apgūtie studiju kursi;
2.2.2. kuri ir imatrikulēti studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos.
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1. pielikums
LU RMK Masāžas un
hidroterapijas Studiju
programmas direktorei
LU RMK

.

kursa studenta
(vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

Pieteikums studiju maksas atvieglojumu saņemšanai

Lūdzu piešķirt studiju maksas atvieglojumu

semestrī studiju programmā Masāža

un hidroterapija. Apliecinu, ka atbilstu „Nolikums par studiju maksas atvieglojumiem un maksājumu
grafika izmaiņām” 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

Rīgā,
20 _.gada _ . ________
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2.pielikums.
LU Rīgas Medicīnas koledžas
Studiju programmas “Masāža un hidroterapija” vadītājas

Nr. ____________

2019.gada ______________

Lēmums par studiju maksas atvieglojuma piešķiršanu.

Pamatojoties uz LU Rīga Medicīnas koledžas Nolikumu par studiju maksas atvieglojumiem un

maksājumu grafika izmaiņām un Pieteikumu studiju maksas atvieglojumu saņemšanai,
vienreizēja studiju maksas atlaide studijām ______ semestrī tiek piešķirta /netiek piešķirta
(Vārds Uzvārds)

2019.gada ______________
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