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Biznesa augstskolas Turība studiju maksas atlaižu rotācijas
noteikumi 2018./2019.studiju gadā
1. Lai veicinātu vēlmi studēt un stimulētu konkurenci studējošo vidū, tādējādi palielinot studējošo
konkurētspēju darba tirgū, Biznesa augstskola Turība (turpmāk tekstā – Augstskola) studējošiem
konkursa kārtībā piešķirtās studiju maksas atlaides – budžeta vietas un Augstskolas finansētās
stipendijas, ir spēkā tikai vienu studiju gadu. Valsts finansētās stipendijas un atlaide “Sekmība” tiek
piešķirtas uz studiju semestri.
2. Augstskolas filiāļu studējošiem tiek piemērotas atlaides atbilstīgi “Studiju maksas atlaižu
piemērošanas noteikumi”.
3. Ņemot vērā 1.punktā minēto atlaižu piešķiršanas periodu, nākamajā studiju gadā vai semestrī tiesības
uz budžeta vietu vai Augstskolas finansēto stipendiju, Valsts finansēto stipendiju vai atlaidi “Sekmība”
iegūst kārtējā gada vai semestra sekmīgākie studējošie ar šajos noteikumos noteiktajiem
ierobežojumiem.
4. Valsts budžeta vietu un valsts stipendiju skaits 2018./2019. studiju gadam tiek noteikts atbilstoši
vienošanās dokumentam ar Izglītības un zinātnes ministriju un pa studiju gadiem tiek sadalīts šādi:
Studiju gads
1.
2.
3.
4.

Valsts budžeta vietas
6
6
5
5

Valsts stipendijas
2
2
2
2

5. Augstskolas finansēto budžeta vietu, stipendiju skaits, atlaides Sekmība saglabāšana:
5.1. augstskolas finansēto budžeta vietu un stipendiju skaits 3.,4. studiju gadā studējošiem katrā
profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmā pilna laika studijām dienā studijām latviešu valodā
un studijām angļu valodā nākamajos studiju gados nemainās un saglabājas tāds pats kā uzņemšanas
vai attiecīgā konkursa noteikumos. Mainot studiju programmu, studiju veidu un/vai studiju formu
studiju valodu vai studiju gadu, studējošais zaudē tiesības uz iegūto budžeta vietu vai stipendiju;
5.2. augstskolas finansēto budžeta vietu un stipendiju skaits 1.,2.studiju gadā studējošiem katrā
fakultātē nākamajos studiju gados nemainās un saglabājas tāds pats kā pēc uzņemšanas vai
attiecīgā konkursa noteikumiem iegūts. Mainot fakultāti, studiju veidu un/vai studiju formu vai studiju
gadu, studējošais zaudē tiesības uz iegūto budžeta vietu vai stipendiju;
5.3. Saskaņā ar Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumu 2.10.p. atlaides ‘’Sekmība’’ ieguvēji,
mainot studiju formu uz dienas studiju vai e-studiju formu, atlaidi zaudē.
6. “Beigu termiņš” budžeta vietām, stipendijām un atlaidei “Sekmība” ir :
6.1. rudens semestrī - 2.februāris;
6.2. pavasara semestrī - 22.jūnijs.
7. Pretendentu saraksti uz budžeta vietām un stipendijām tiek izveidoti:
7.1. 3.,4. studiju gadā studējošiem katrā profesionālā bakalaura līmeņa studiju programmā pilna laika
studijām dienā studijām latviešu valodā un studijām angļu valodā;
7.2. 1., 2. studiju gadā studējošiem katrā fakultātē;
7.3. piektajā darba dienā pēc beigu termiņa saraksti, norādot līguma par izglītības iegūšanu numuru,
tiek izveidoti un publiskoti Augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv un izvietoti uz Augstskolas
informācijas stendiem C korpusā.
8. Pretendentu saraksts atlaidei “Sekmība” tiek izveidots piektajā darba dienā pēc beigu termiņa un tiek
publiskots Augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv un izvietots pie Augstskolas informācijas
stendiem C korpusā. Saraksts tiek izveidots 3 grupās:
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9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

8.1. 1.līmeņa studiju programmās Rīgā studējošajiem;
8.2. bakalaura studiju programmās studējošajiem;
8.3. maģistra studiju programmās studējošajiem
saskaņā ar Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumiem 2018./2019.studiju gadā.
Pretendentiem uz valsts finansētajām stipendijām 2 darba dienu laikā pēc saraksta publiskošanas
jāiesniedz SIC iesniegums par stipendijas saņemšanu atbilstoši Nolikuma par konkursa uz budžeta
vietām un stipendijām Biznesa augstskola Turība 2018./2019.studiju gadā 1.pielikumam un
dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus un zinātniskās darbības rādītājus.
Ja studējošais apstrīd Augstskolas finansēto budžeta vietu un stipendiju vai valsts finansēto budžeta
vietu un stipendiju, vai atlaides “Sekmība” rotācijas rezultātus, tad divu darba dienu laikā pēc
pretendentu saraksta publiskošanas Studiju informācijas centrā ir jāiesniedz motivēta rakstveida
apelācija vai uz e-pastu sic@turiba.lv jānosūta motivēta apelācija. Par iesniegtām uzskatāmas tās
elektroniski iesūtītās apelācijas, uz kurām students ir saņēmis elektronisku Augstskolas
apstiprinājumu par elektroniskās apelācijas saņemšanu.
Apelācijas izskata komisija, ko izveido ar Rektora rīkojumu. Komisijā tiek iekļauts Rektorāta pārstāvis,
kurš ir komisijas priekšsēdētājs, un pa vienam pārstāvim no Studiju daļas, Attīstības daļas, Studiju
informācijas centra, Sekretariāta un Studējošo pašpārvaldes. Visiem komisijas locekļiem ir vienādas
balsstiesības un izšķirošā balss ir Komisijas priekšsēdētājam.
Iesniegtā apelācija tiek izskatīta 2 (divu) darba dienu laikā.
Apelācijas komisijas sēdes norise tiek protokolēta.
Apelācijas komisija lēmums tiek publiskots vienlaicīgi ar Budžeta vietu un stipendiju ieguvēju sarakstu
un atlaides “Sekmība” ieguvēju sarakstu piektajā darba dienā pēc pretendentu saraksta
publiskošanas
Apelācijas komisijas lēmums var tikt apstrīdēts Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajā daļā
noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā iesniedzot Augstskolai iesniegumu par administratīvā akta
apstrīdēšanu.
Pretendēt uz budžeta vietu vai stipendiju, vai atlaidi “Sekmība” var studējošie, kuri līdz beigu
termiņam ir sekmīgi nokārtojuši visus plānotos studiju kursu pārbaudījumus (A, B un C daļās), izņemot
studiju gada noslēguma pārbaudījumu Prakse un izpildījuši visas līgumsaistības ar Augstskolu un
Studiju nolikuma prasības.
Veidojot sarakstu:
17.1. Budžeta vietām un stipendijām, tiek ņemti vērā studiju kursu noslēguma vērtējumi, kas iegūti
A daļas studiju kursos ar noslēguma pārbaudījuma veidu “eksāmens” un studiju darbu aizstāvēšanā,
kas kārtoti līdz beigu termiņam. Rotācijā nepiedalās vērtējumi, kuri iegūti studiju kursos ar noslēguma
pārbaudījuma veidu “ieskaite” un prakses atskaišu aizstāvēšanā.
17.2. Atlaidei “Sekmība” tiek ņemti vērā studiju kursu noslēguma vērtējumi, kas iegūti A, B un
C daļas visos plānotajos studiju kursos, izņemot studiju gada noslēguma pārbaudījumu Prakse, kas
kārtoti līdz beigu termiņam.
Pārbaudījumu kārtošanas nosacījumi:
18.1. Vispārīgā gadījumā studējošais var uzlabot studiju kursa noslēguma vērtējumu neierobežoti,
bet atlaižu rotācijas sistēmas ietvaros katru pārbaudījumu var kārtot ne vairāk kā divas reizes, turklāt
vienai no tām ir jābūt pārbaudījumu grafikā plānotajā laikā un vērtējumam ir jābūt sekmīgam.
18.2. Studējošiem, kuriem iepriekš apgūtie studiju kursi un iegūtie vērtējumi ir pārskaitīti, atlaižu
rotācijas sistēmas ietvaros drīkst vērtējumu uzlabot ne vairāk kā vienu reizi.
18.3. Studējošiem, kuri apgūst studiju programmu Praktiskajās studijās Biznesa inkubatorā ir jābūt
nokārtotiem visiem ieplānotajiem pārbaudījumiem līdz attiecīgā studiju gada kalendārā grafikā
norādītai sesijas pēdējai dienai, uzlabojot vērtējumu ne vairāk kā vienu reizi līdz beigu termiņam.
Termiņa nokavējumam par iemeslu netiek pieņemti nekādi apstākļi, izņemot - pierādīta Augstskolas
vaina vai apelācijas komisijas lēmums.
Augstskolas un valsts finansēto budžeta vietu, Augstskolas finansēto stipendiju un atlaides “Sekmība”
pretendentiem sekmību nosaka, ņemot vērā studējošā vidējo vērtējumu, kuru aprēķina:
20.1. Atlaidei, ko piešķir uz semestri, 17.2. punktā minēto studiju kursu vērtējumu summu, dalot ar
attiecīgo studiju kursu vērtējumu skaitu,
20.2. Atlaidei, ko piešķir uz studiju gadu, 17.1. punktā minēto studiju kursu vērtējumu summu, dalot
ar attiecīgo studiju kursu vērtējumu skaitu.
Uz Valsts finansēto stipendiju var pretendēt Valsts budžeta vietu ieguvēji, kas sekmīgi nokārtojuši
visus ieplānotos pārbaudījumus, ieguvuši attiecīgā akadēmiskā gada semestrim paredzēto
kredītpunktu skaitu un kuriem A daļas studiju kursos ar noslēguma pārbaudījuma veidu “eksāmens”
un studiju darba aizstāvēšanā vidējais studiju kursu noslēguma vērtējums ir augstākais. Vienādu
vidējo vērtējumu gadījumā pretendentu priekšrocības izvērtē šo noteikumu 24.punktā noteiktajā
kārtībā.
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22. Aprēķinu precizitāte ir viena simtdaļa (0.01).
23. Studējošiem, kuri kādu semestri studē ārvalstīs Erasmus+ programmas, divpusējās apmaiņas
programmas vai dubultā diploma programmas ietvaros:
23.1. tie studējošie, kas brauc uz ārvalstu augstskolām uz vienu semestri (rudens semestri), piedalās
budžeta vietu un stipendiju rotācijā parastajā kārtībā;
23.2. tie studējošie, kas brauc uz ārvalstu augstskolām uz vienu semestri (pavasara semestri),
piedalās budžeta vietu un stipendiju rotācijā ar rudens semestra vērtējumiem. Pēc pavasara
semestra vērtējumu saņemšanas no ārvalstu augstskolas budžeta vieta vai stipendija tiek anulēta, ja
kāds no vērtējumiem ir negatīvs vai students nav ieguvis ieplānotos KP;
23.3. tie studējošie, kas brauc studēt uz ārvalstu augstskolām uz pilnu studiju gadu (rudens un
pavasara semestri), piedalās rotācijā ar iepriekšējā studiju gada vērtējumiem. Pēc vērtējumu
saņemšanas no ārvalstu augstskolas budžeta vieta vai stipendija tiek anulēta, ja kaut viens vērtējums
ir negatīvs.
23.4. tie studējošie, kas brauc studēt vai praksē uz ārvalstu augstskolām sadarbības līgumu
ietvaros, piedalās atlaides “Sekmība” un valsts finansētās stipendijas rotācijā šādā kārtībā:
23.4.1. pretendējot uz atlaidi vai valsts finansēto stipendiju, ko piešķir uz semestri, sekmību
nosaka, ņemot vērā iepriekšējā semestra sekmes;
23.4.2. pretendējot uz atlaidi, ko piešķir uz studiju gadu, sekmību nosaka, ņemot vērā iepriekšējā
studiju gada sekmes.
24. Pretendējot uz Augstskolas un Valsts finansētajām budžeta vietām, Augstskolas finansētām
stipendijām, Valsts finansētajām stipendijām un atlaidi “Sekmība” vienāda vidējā vērtējuma gadījumā
priekšrocības ir studējošam, kuram ir skaitliski vairāk augstāko vērtējumu. Ja arī tie ir vienādi,
priekšrocības ir tam, kurš vērtējumu ieguvis ar mazāku mēģinājumu skaitu.
25. Pretendējot uz Augstskolas un Valsts finansētām budžeta vietām, Augstskolas finansētajām
stipendijām un atlaidi “Sekmība”, vienādu 24.punktā noteikto rādītāju gadījumā priekšroka
studējošajam, kurš agrāk noslēdzis līgumu par izglītības iegūšanu šajā studiju programmā.
26. Pretendējot uz Valsts finansētajām stipendijām, līdzvērtīgu 24.punktā noteikto rādītāju gadījumā tiek
vērtēti zinātniskās darbības rādītāji (publikācijas, piedalīšanās konferencēs, līdzdalība projektos un citi
rādītāji). Gadījumā, ja arī zinātniskās darbības rādītāji diviem vai vairākiem studējošajiem ir līdzvērtīgi,
priekšrocības ir pretendentam:
26.1. invalīdam;
26.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
26.3. kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz stipendiju konkursa norises dienu
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
26.4. no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau ir pilngadīgi, bet vismaz
trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai
studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē);
26.5. kuram ir viens vai vairāki bērni;
26.6. kurš pirmais noslēdzis līgumu par izglītības iegūšanu.
27. Par valsts finansēto stipendiju piešķiršanu lemj komisija, ko izveido ar rektora rīkojumu, kurā tiek
iekļauti Finanšu daļas, Rektorāta un Studējošo pašpārvaldes pārstāvji, no kuriem viens ir Studējošo
pašpārvaldes priekšsēdētājs. Studējošo pašpārvaldes pārstāvju īpatsvars komisijā nav mazāks par
50%. Visiem komisijas locekļiem ir vienādas balsstiesības un izšķirošā balss ir Studējošo
pašpārvaldes priekšsēdētājam.
28. Valsts finansēto stipendiju saņēmēju saraksts tiek publiskots Augstskolas interneta mājas lapā
www.turiba.lv un izvietots uz Augstskolas informācijas stenda C korpusā līdz 2018.gada
11.septembrim 1.semestrim un 2019.gada 18.janvārim 2.semestrim.
29. Tiesības uz Augstskolas finansēto budžeta vietu vai stipendiju un atlaidi “Sekmība” nevar nodot citam
studējošam arī tad, ja sarakstā esošais studējošais neparaksta Maksājuma grafiku.
30. Valsts finansētā budžeta vieta tiek nodota nākamajam pretendentam gadījumā, ja studējošais
neparaksta Maksājuma grafiku vai citu iemeslu dēļ zaudē tiesības uz atlaidi.
31. Ja tiek izbeigts līgums starp studējošo un Augstskolu par izglītības iegūšanu vai līgumā par izglītības
iegūšanu paredzētā kārtībā atkāpjas no tā izpildes, studiju pārtraukuma laikā valsts finansētā
stipendija netiek saglabāta, bet tiek nodota saskaņā ar valsts finansēto stipendiju piešķiršanas
komisijas lēmumu.
32. Lai varētu pretendēt:
32.1. uz budžeta vietām nākamajā studiju gadā, vidējais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 8.0
(astoņi komats nulle);
32.2. augstskolas finansētām stipendijām nākamajā studiju gadā un uz atlaidi ‘’Sekmība’’ nākamajā
studiju gadā vai semestrī, vidējais vērtējums nedrīkst būt zemāks par 7.5 (septiņi komats pieci).
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33. Budžeta vietu un stipendiju ieguvēju sarakstus un atlaides “Sekmība” ieguvēju sarakstu paraksta
rektors un apstiprina valdes priekšsēdētājs.
34. Ja tiek izbeigts līgums starp studējošo un Augstskolu par izglītības iegūšanu vai līgumā par izglītības
iegūšanu paredzētā kārtībā atkāpjas no tā izpildes, vai tiek zaudētas tiesības iegūt atlaidi, valsts
finansētā budžeta vieta vai stipendija ar nākamo mēnesi tiek piešķirta nākamajam pretendentam,
ievērojot pretendentu izvērtēšanas kritērijus.
35. Pēc studiju pārtraukuma studējošais var turpināt izmantot iegūto atlaidi, Augstskolas finansēto
budžeta vietu vai stipendiju līdz studiju gada vai semestra beigām, ņemot vērā atbilstīgo piešķiršanas
periodu tikai tad, ja, dodoties studiju pārtraukumā un atsākot studijas pēc pārtraukuma, ir ievēroti
līgumā par izglītības iegūšanu un Studiju nolikumā noteiktā procedūra un termiņi, kā arī izpildītas
visas finanšu saistības ar Augstskolu, kurām iestājies termiņš.
Attīstības direktore

Marta Kive
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