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NOLIKUMS PAR KONKURSU UZ BUDŽETA VIETĀM UN STIPENDIJĀM
BIZNESA AUGSTSKOLA TURĪBA 2020./2021. STUDIJU GADĀ
1. Konkurss tiek rīkots par tiesībām, iestājoties “Biznesa augstskola Turība” (turpmāk tekstā – Augstskola)
1. studiju gadā pilna laika studijās dienā latviešu valodā (turpmāk tekstā – Studijas latviešu valodā) un
pilna laika studijās angļu valodā (turpmāk tekstā – Studijas angļu valodā), bakalaura augstākās
izglītības studiju programmā studēt bez maksas, iegūstot Augstskolas finansēto budžeta vietu (turpmāk
tekstā – Budžeta vieta), saņemt Augstskolas finansēto stipendiju (turpmāk tekstā – Stipendija).
2. Konkursā piedalās reflektanti, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un kuri ir pieteikušies pilna laika
studijām dienā, un ir izpildījuši Augstskolas Uzņemšanas noteikumos minētos nosacījumus un kuriem:
2.1. Studijām latviešu valodā ir vērtējums centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, svešvaloda,
matemātika) tiem, kas vidējo izglītību ieguvuši, sākot ar 2013.gadu vai saskaņā ar šī nolikuma
10.punktu, kas vidējo izglītību ieguvuši līdz 2013.gadam un konkursā iegūto punktu skaits nav mazāks
par 24.
2.2. Studijām angļu valodā konkursā iegūto punktu skaits nav mazāks par 9.5.
3. Stipendija ir EUR 600.00 gadā, un tā var tikt piešķirta arī kā studiju maksas atlaide EUR 600.00
apjomā.
4. Augstskolā 2020./2021. studiju gadā ir 20 Budžeta vietas (studijas bez maksas) un 80 Stipendijas.
5. Budžeta vietas un Stipendijas studijām latviešu valodā un studijām angļu valodā tiek sadalītas šādā
secībā:
5.1. Budžeta vietas;
5.2. Stipendijas;
5.3. Budžeta vietas un Stipendijas tiek sadalītas pa fakultātēm proporcionāli to pretendentu skaitam,
kuri pieteikušies konkursam attiecīgās fakultātes kādā no studiju programmām studijām dienā
(Informācijas tehnoloģijas nodaļa tiek pielīdzināta fakultātei);
5.4. iegūtais Budžeta vietu un Stipendiju skaits fakultātes ietvaros tiek proporcionāli sadalīts starp
pretendentiem Studijām latviešu valodā un Studijām angļu valodā (Informācijas tehnoloģijas
nodaļa tiek pielīdzināta fakultātei).
6. Reflektantiem ir tiesības pretendēt:
6.1. uz vienu Budžeta vietu;
6.2. uz vienu Stipendiju.
7. Reģistrācija konkursam tiek veikta piesakoties studijām un iesniedzot dokumentus Studiju
informācijas centrā (turpmāk tekstā – SIC).
8. Reģistrēties konkursam var sākot no 2020.gada 30. marta plkst. 9:00 līdz 2020. gada 22. augustam
plkst. 15:00.
9. Kārtība, kādā tiek veidots pretendentu saraksts uz Budžeta vietām un Stipendijām:
9.1. līdz 5 (piecas) Budžeta vietas 2020. gada Skolēnu mācību uzņēmumu konkursa uzvarētājiem;
9.2. starptautiska vai Latvijas Republikas mēroga mācību olimpiāžu uzvarētāji pēdējo trīs gadu laikā
(sākot no 2017. gada);
9.3. reflektanti ar lielāko punktu skaitu atbilstoši 10. punktā noteiktajai kārtībai;
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9.4. vienādu 9.3.apakšpunktā minēto nosacījumu gadījumā priekšrocības ir reflektantam ar 2020.
gada sabiedriskās organizācijas Junior Achievement Latvija Pilno sertifikātu vai projekta “Esi
līderis” programmas "Uzņēmējdarbības pamati" apliecību ieguvējiem un pēc tam – reflektantam,
kura izglītības iegūšanas apliecības numurs ir mazāks.
10. Kārtība, kādā tiek aprēķināti punkti konkursā uz Budžeta vietām un Stipendijām:
10.1. Studijām latviešu valodā: summējot punktus atbilstoši turpmāk norādītiem centralizēto
eksāmenu vērtējumu līmeņiem, EKP līmeņiem vai vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā
(reflektantiem, kas nav kārtojuši centralizētos eksāmenus).
 Latviešu valoda:
Centralizēto
eksāmenu līmenis
(no 2013. gada)
( 80–100%)
( 65–79%)
( 50–64%)
(36–49%)
(21– 35%)
(5%–20%)

Centralizēto
eksāmenu
līmenis (līdz
2012. gadam)
A
B
C
D
E
F

Atzīme 10 ballu
sistēmā

Atzīme 5 ballu
sistēmā

10
9
7 vai 8
5 vai 6
4

5
4
3

Punkti
10
9
8
7
5
0

 Svešvaloda (angļu, vācu, krievu, franču u.c.):
EKP līmenis
(TOEFL, IELTS,
Cambridge English
Exams, Pearson
test of English,
ECL exam)
C1, C2
B2
B1

Centralizēto
eksāmenu
līmenis ( no
2013. gada)

( 95–100%)
( 85–94%)
( 70–84%)
(40–69%)
( 19–39%)
( 5–18%)

Centralizēto
eksāmenu
līmenis (līdz
2012. gadam)
A
B
C
D
E
F

Atzīme 10
ballu
sistēmā

Atzīme 5
ballu sistēmā

10
9
7 vai 8
5 vai 6
4

5
4
3

Punkti

12
10
9
8
6
0

 Matemātika:
Centralizēto eksāmenu
līmenis ( no 2013. gada)
( 85–100%)
( 62–84%)
( 40–61%)
(23–39%)
( 12–22%)
( 5–11%)

Centralizēto eksāmenu
līmenis (līdz 2012.
gadam)
A
B
C
D
E
F

Atzīme 10
ballu
sistēmā
10
9
7 vai 8
5 vai 6
4

Atzīme 5
ballu sistēmā
5
4
3

Punkti
12
10
9
8
6
0

10.2. Studijām angļu valodā atbilstoši turpmāk norādītiem angļu valodas testa rezultātu vērtējumiem:
Testa rezultāts
96–100
89–95
82–88
75–81
60–74
45–59
25–44

Punkti
11
10.5
10
9.5
8.5
7.5
5.5

2

11. Konkursa uz Budžeta vietām un Stipendijām uzvarētāji ir 5. punktā noteiktajam konkursa vietu
skaitam atbilstošs skaits pretendentu attiecīgajā fakultātē vai nodaļā, kuri pirmie ierindojušies sarakstā
atbilstoši 9. punktā noteiktajai kārtībai.
12. Nākamajos studiju gados tiesības studēt bez maksas (Budžeta vieta), saņemt Stipendiju tiek
regulētas atbilstoši Studiju maksas atlaižu rotācijas noteikumiem, saglabājot fakultātes vai nodaļas
ietvaros iegūto Augstskolas Budžeta vietu un Stipendiju skaitu, nedalot to pa valodām.
13. Budžeta vietu un Stipendiju saņēmēju saraksti, norādot līguma par izglītības iegūšanu numuru, tiek
publiskoti 2020. gada 26. augustā plkst.12:00 Augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv un
izvietoti uz Augstskolas informācijas stenda C korpusā.
14. Budžeta vietu un Stipendiju saņēmēju sarakstos ar īpašu atzīmi (*) tiek atzīmēti tie pretendenti, kuri
nav samaksājuši iepazīšanās maksu (reģistrācijas maksu – ārvalstu studējošiem) līdz 2020. gada 22.
augusta plkst.15:00 vai kura maksājums nav saņemts Augstskolas bankas kontā līdz 2020. gada 21.
augusta plkst.14:00. Šiem reflektantiem līgumā par izglītības iegūšanu noteiktajā kārtībā un termiņā ir
jāsamaksā atbilstoši iepazīšanās vai reģistrācijas maksa, pretējā gadījumā tiesības uz Budžeta vietu
vai Stipendiju tiek zaudētas.
15. Tiesības uz Budžeta vietu vai Stipendiju nevar nodot citam pretendentam, arī tad, ja sarakstā esošais
pretendents zaudē tiesības uz atlaidi.
16. Pretendentiem uz Budžeta vietām un Stipendijām ir tiesības ne vēlāk kā līdz otrās darba dienas
plkst.12.00 pēc konkursa rezultātu publicēšanas iesniegt SIC rakstveida apelāciju par konkursa norisi.
Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Augstskolas rektors.
17. Apelācijas komisijas lēmums tiek publiskots trešajā darba dienā pēc konkursa rezultātu publiskošanas
Augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv un izvietots Augstskolas informācijas stendā C
korpusā.
18. Ja netiek pildītas līguma par izglītības iegūšanu 7.2.3. (maksas par studijām 2020./2021. studiju gadā
samaksa – Stipendiju ieguvējiem) vai 7.2.4. (sekmība – Budžeta vietu un Stipendiju ieguvējiem)
apakšpunkta saistības ilgāk par vienu mēnesi no to iestāšanās brīža, Augstskolai ir tiesības anulēt
Budžeta vietas vai Stipendijas neizlietoto daļu, sākot ar nākamo mēnesi pēc saistību neizpildes
sākuma.
19. Budžeta vietu ieguvējiem SIC ir jāparaksta līguma par izglītības iegūšanu pielikums – Maksājumu
grafiks un jāaizpilda iesniegums par maksas par studijām pārmaksas atmaksu studējošā izvēlētajā
veidā (Augstskolas kase vai studējošā norēķinu konts bankā).
20. Stipendijas saņēmējs reģistrējas SIC Stipendijas saņemšanai, aizpildot Iesniegumu par stipendijas
saņemšanu.
21. Stipendijas saņēmējs iesniegumā atzīmē vienu no piedāvātajiem Stipendijas izmaksas veidiem:
21.1. Stipendija tiek maksāta 10 daļās EUR 60.00 apjomā mēnesī no septembra līdz jūnijam
(ieskaitot), to pārskaitot uz Stipendijas saņēmēja norādīto kontu. Stipendija tiek izmaksāta līdz
katra mēneša 15. datumam par kārtējo mēnesi.
21.2. Stipendijas saņēmējam tiek piešķirta 2020./2021. studiju gada studiju maksas atlaide
Stipendijas apjomā.
22. Ja Stipendijas saņēmējs izvēlējies studiju maksas atlaidi gada Stipendijas apjomā, tad iesnieguma
parakstīšanas brīdī Stipendijas saņēmējs paraksta arī līguma pielikumu – Maksājumu grafiku.
23. Tiesības uz Budžeta vietām un Stipendijām stājas spēkā pēc līguma pielikuma – Maksājuma grafika
parakstīšanas.
24. Studiju pārtraukuma piešķiršanas gadījumā Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta ar nākamo mēnesi
pēc studējošā iesniegumā par studiju pārtraukuma piešķiršanu fiksēto datumu, kas reģistrēts SIC.
Stipendijas izmaksa tiek atsākta ar nākamo mēnesi aiz tā, no kura izmaksa tika pārtraukta, bet ne
agrāk par rīkojuma par studiju atsākšanu pēc pārtraukuma izdošanas mēnesi atbilstoši Studiju
maksas atlaižu rotācijas noteikumiem.
25. Budžeta vieta studiju pārtraukuma laikā tiek saglabāta atbilstoši studiju maksas atlaižu rotācijas
noteikumiem.
26. Ja studējošais maina fakultāti vai nodaļu, studiju formu, studiju valodu (pirmajā studiju gadā), studiju
veidu vai studiju gadu, Budžeta vieta vai Stipendija tiek piemērota par tiem mēnešiem (pēdējo mēnesi
skaitot par pilnu), kurus studējošais ir studējis tajā fakultātē vai nodaļā, studiju formā, veidā vai gadā,
kad budžeta vieta vai stipendija tika saņemta. Atlaide par 1 mēnesi tiek rēķināta kā kopējā pieejamā
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atlaide, dalīta ar 10. Stipendijas izmaksa tiek pārtraukta ar nākamo mēnesi pēc studējošā attiecīgā
iesnieguma reģistrācijas SIC.
27. Ja tiek izbeigts līgums par izglītības iegūšanu starp studējošo un Augstskolu par izglītības iegūšanu
vai Augstskola līgumā par izglītības iegūšanu paredzētā kārtībā atkāpjas no tā izpildes, stipendijas
izmaksa tiek pārtraukta ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma reģistrācijas vai rīkojuma izdošanas
datuma. Ja līgums tiek izbeigts pēc Augstskolas iniciatīvas, stipendijas izmaksa tiek pārtraukta ar
nākamo mēnesi pēc studējošā eksmatrikulācijas dienas.
Attīstības direktore

M. Kive
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