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SIA “Biznesa augstskola Turība” 
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003135880 

Graudu ielā 68, Rīgā, LV-1058 
V 62 

APSTIPRINĀTS 
 SIA “Biznesa augstskola Turība” 

Valdes 20.05.2020. sēdē, protokols Nr.13 
  

 Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi  
2020./2021. studiju gadā 

Izmantotie apzīmējumi: 

Rudens semestra studējošie – studējošie, kuri apgūst studiju programmu, kuras īstenošana ir uzsākta 
rudens semestrī. 
Pavasara semestra  studējošie – studējošie, kuri apgūst studiju programmu, kuras īstenošana ir uzsākta 
pavasara semestrī. 
 
   1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Atlaižu piemērošanas noteikumi izstrādāti, lai Biznesa augstskolas Turība  (turpmāk tekstā – BAT) 
varētu piedāvāt ikvienam studēt finansiāli izdevīgāk, motivējot studējošos iegūt labākas sekmes un aktīvi 
darboties augstskolas dzīvē.  

1.2. Vienai personai ir tiesības izmantot vairākas šajā dokumentā minētās atlaides, ja katras izmantotās 
atlaides apjoms ir mazāks par 40% un atlaižu kopējais apjoms nepārsniedz 40% no studiju maksas 
kārtējam studiju gadam pēc punktā 2.16 minētās atlaides piemērošanas. Izņēmumu gadījumi, kad 
atlaides apjoms drīkst pārsniegt 40% no studiju gada maksas, ir šo noteikumu punktos 2.1; 2.4; 2.5; 2.7; 
2.8.; 2.11.; 2.13.; 2.14; 2.16. minētās atlaides.  

1.3. Atlaides, kas nav izmantotas studiju pārtraukuma dēļ, attiecināmas uz tā studiju gada studiju maksu, 
kurā studējošais studē pēc studiju pārtraukuma. 

1.4. Atlaižu lielumu un to piemērošanas kārtību katru gadu pārskata un apstiprina Valde.  

1.5. Atlaides 1. studiju gadā netiek piemērotas ārvalstu  studējošajiem, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstu pilsoņi, izņemot atlaides ‘’Progresīvā absolventu’’ un ‘’Izcilība’’. Atlaides vēlākajos studiju 
gados netiek piemērotas ārvalstu studējošajiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, izņemot atlaides 
“Budžeta vieta” (Augstskolas finansētā), “Stipendija” (Augstskolas finansētā), ‘’Publicitāte’’, ‘’Studējošo 
pašpārvalde’’, ‘’Progresīvā absolventu’’ un ‘’Izcilība’’. 

1.6. Atlaides, kas piešķirtas 2020./2021. studiju gadam, jāizmanto šajā studiju gadā, un tās netiek 
pārceltas uz nākamajiem studiju gadiem.  

1.7. Līguma par izglītības iegūšanu maksājuma grafikā norādītajai studiju maksai piemēro pēc kārtas 
visas piešķirtās atlaides, starprezultātus nenoapaļojot. Veicot aprēķinus, visas atlaides tiek izteiktas 
procentos. Gadījumā, ja piešķirtās atlaides kopsummā pārsniedz šo noteikumu 1.2. punktā minēto limitu, 
pēdējā piešķirtā atlaide tiek samazināta tādā apmērā, lai atlaižu kopsumma būtu vienāda ar noteikto 
maksimālo atlaižu limitu. Veicot šādu atlaides samazināšanu, samazināmā atlaide tiek noteikta kā 
decimāldaļskaitlis ar precizitāti līdz četrām zīmēm aiz komata. Pēc visu atlaižu piemērošanas, iegūto 
skaitli noapaļo līdz veseliem eiro. Iegūtais skaitlis ir maksa par studijām 2020./2021. studiju gadā. Ja, 
sastādot maksājumu grafiku, kāda semestra maksājums tiek aprēķināts nepilnos eiro, tas tiek apaļots līdz 
veseliem eiro. Aprēķinot otrā semestra maksājumu, tas tiek aprēķināts kā starpība starp gada studiju 
maksu un pirmā semestra studiju maksu.  

2. Atlaižu piemērošana 

 

Nr. Atlaide/budžeta 
vieta/ stipendija 

Kam atlaide piemērojama Atlaides 
apjoms 

Atlaides 
priekšmets 

 

2.1. 
“Budžeta vieta” 

(Augstskolas 
finansētā) 

BAT bakalaura pilna laika dienas 
studiju reflektantiem, kas 

uzvarējuši konkursā uz budžeta 
vietām 

 
100% 

Studiju maksa 
2020./2021. 

studiju gadam 

 

2.2. “Stipendija” BAT bakalaura pilna laika dienas EUR 600 Studiju maksa  
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(Augstskolas 
finansētā) 

 

studiju reflektantiem, kas 
uzvarējuši konkursā uz 

stipendijām 

2020./2021. 
studiju gadam 

 

2.3.  “Absolventa 
radinieks”  BAT absolventa 1. pakāpes 

radiniekiem, kuri uzsāk studijas 
BAT no 1. studiju gada 

25%  
Studiju maksa 

pirmajam studiju 
gadam 

 

2.4. 

 “Studē ar ģimeni” 

BAT  studējošā vai reflektanta 1. 
pakāpes radiniekam, kurš uzsāk 

studijas BAT dienas, vakara, 
neklātienes studiju formā un kuri 
līgumu par izglītības iegūšanu 
noslēguši līdz 30.10.2020., ja 
studijas tiek uzsāktas rudens 

semestrī un līdz 31.01.2021., ja 
studijas tiek uzsāktas pavasara 

semestrī, e- studiju formā līguma 
par izglītības iegūšanu 

noslēgšanai termiņš nav noteikts   

50% 

Studiju maksa 
studiju periodam, 

kamēr abi 1. 
pakāpes radinieki 

studē 

 

2.5. 

 “Pārnākšana” 

Reflektantiem, kas uzsāk studijas 
vēlākos studiju posmos no 

2.(otrā) , 4.(ceturtā); 6.(sestā) vai 
8.(astotā) semestra 

 

50% 
 

Studiju maksa 
2020./2021. 

studiju gadam  

 

2.6. 

 “Rekomendācija” 

BAT reflektantiem un  
studējošiem pēc BAT darbinieka 
vai dalībnieka īpašās 
rekomendācijas 

40%  
Studiju maksa 
pilnam studiju 

periodam 

 

2.7. 

“Veido sakarus” 

 
BAT reflektantiem, ja noslēgts 
sadarbības līgums par atlaides 

piešķiršanu starp BAT un 
sadarbības partneri 

 
saskaņā ar 
sadarbības 

līgumu 

Atbilstoši 
sadarbības 

līgumam par 
atlaides 

piešķiršanu 

 

2.8. 

“Studējošo 
pašpārvalde” 

BAT Studējošo pašpārvaldes 
biedriem 

BAT Studējošo pašpārvaldes 
valdes locekļiem  

līdz 40% 
 
līdz 100% 

Studiju maksa 
2020./2021. 

studiju gadam 

 

2.9. 

“Publicitāte” 
BAT  studējošajiem, kas 
veicinājuši BAT publicitāti 

līdz 40% 
Studiju maksa 
2020./2021. 

studiju gadam 
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2.10. 

 “Sekmība” 
(100 atlaides, kuras 

tiek sadalītas pa 
studiju programmu 

līmeņiem, 
proporcionāli 

studējošo skaitam) 

Skat.3.10. apakšpunktā 25% 

1. līmeņa studiju 
programmās, 

bakalaura 
programmās  un 
maģistrantūras 
programmās  

Rīgā studējošiem 
–  studiju maksa 

2021. gada  
pavasara un 
2021. gada 

rudens 
semestriem 

2.11. 

‘’Filiāle’’ 
 

Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 
BAT filiālē (Cēsis, Talsi, Liepāja) 

no pirmā studiju gada  
 

33.33% 
Studiju maksa 
pilnam studiju 

periodam  

 

2.12. 
 “Progresīvā 
absolventu” 

BAT absolventiem 
skat. 3.12. 

apakšpunktā  

Studiju maksa 
pilnam studiju 

periodam 

 

2.13. 

“Basketbols” 
 Studējošajiem, kuri spēlē BAT 

atbalstītajā basketbola komandā 
skat.3.13. 

apakšpunktā 

Studiju maksa 
2020./2021. 

studiju gadam. 

 

2.14. 

 “Izcilība” BAT absolventiem 
skat. 3.14. 

apakšpunktā  
skat.3.14. 

apakšpunktā 

 

2.15. 
 “PU” 

(”Panākumu 
Universitāte”) 

Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 
BAT no 1. studiju gada un kuri ir 

ieguvuši PU sertifikātu 

skat. 3.15. 
apakšpunktā  

Studiju maksa 
pirmajam studiju 

gadam 

 
 

2.16. 

‘’Cenas 
samazinājums’’ 

Saskaņā ar Valdes lēmumu 
Saskaņā ar 

Valdes lēmumu  
Saskaņā ar 

Valdes lēmumu 

 

2.17. 

 
’’Uzņēmuma 

rekomendācija’’ 

 
Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 
BAT Rīgā no 1. studiju gada un 

kuri izpilda 3.16. punktā noteiktās 
prasības 

 

15% 

 
Studiju maksa 

pirmajam studiju 
gadam 

 

2.18. 

 
”50% semestrim” 

 
Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 
BAT Rīgā no 1. studiju gada un 
kuri noslēguši līgumu par 
izglītības iegūšanu no 
27.07.2020. līdz 31.07.2020.  

50% 

 
Studiju maksa 
pirmā studiju 
gada otrajam 

semestrim 
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2.19. 

‘’Filiāle BAT 25’’ 
 

Reflektantiem, kuri uzsāk studijas 
BAT filiālē (Cēsis, Talsi, Liepāja) 

no pirmā studiju gada  
 

40.15% 
Studiju maksa 
pilnam studiju 

periodam  

 
 
3. Nosacījumi 2. punktā minēto atlaižu piemērošanai 

3.1 . Atlaide “Budžeta vieta” 

3.1.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības. 

3.1.2. Atlaide tiek piemērota atbilstoši “Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām 
Biznesa augstskolā Turība 2020./2021. studiju gadā”. 

3.1.3. Atlaide  “Budžeta vieta” (Augstskolas finansētā) tiek piemērota turpmākajiem studiju gadiem 
Augstskolas finansēto budžeta vietu ieguvējiem, kuri tiek noteikti atbilstīgi Studiju maksas atlaižu 
rotācijas noteikumiem.  

3.2 . Atlaide “Stipendija”  

3.2.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības. 

3.2.2. Atlaide tiek piemērota atbilstoši “Nolikums par konkursu uz budžeta vietām un stipendijām 
Biznesa augstskolā Turība 2020./2021.studiju gadā”. 

3.2.3. Atlaide “Stipendija” (Augstskolas finansētā) tiek piemērota turpmākajiem studiju gadiem 
Augstskolas finansēto stipendiju ieguvējiem, kuri tiek noteikti atbilstīgi Studiju maksas atlaižu 
rotācijas noteikumiem.  

3.3. Atlaide “Absolventa radinieks” 

3.3.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.  

3.3.2.Atlaide “Absolventa radinieks” tiek piešķirta BAT absolventa 1. pakāpes radiniekam, kurš 
uzsāk studijas Biznesa augstskolā Turība no 1. studiju gada. Par 1. pakāpes radinieku tiek 
uzskatīts BAT absolventa – bērns, laulātais, vecāki, brālis un māsa. Lai apliecinātu radniecību, 
reflektantam, iesniedzot pieteikuma dokumentus studijām, papildus jāiesniedz radniecību 
apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot  dokumenta oriģinālu (dzimšanas apliecība, laulības 
apliecība u.c.). 

3.3.3. Atlaidi “Absolventa radinieks” var saņemt vairāki BAT absolventa radinieki. 

3.3.4. Atlaides ‘’Absolventa radinieks’’ un ‘’Studē ar ģimeni’’ netiek piemērotas vienlaicīgi un 
nesummējas. 

          3.3.5. Atlaide ir spēkā no 2013./2014. studiju gada. 

3.4. Atlaide “Studē ar ģimeni” 

3.4.1. Atlaide “Studē ar ģimeni” tiek piešķirta BAT studējošā vai reflektanta 1. pakāpes radiniekam 
(iesaistītais  studējošais), kurš uzsāk studijas Biznesa augstskolā Turība no 1. studiju gada vai arī 
vēlākos studiju posmos. Par 1. pakāpes radinieku tiek uzskatīts BAT studējošā vai reflektanta – 
bērns, laulātais, vecāki, brālis un māsa. Lai apliecinātu radniecību, reflektantam, iesniedzot 
pieteikuma dokumentus studijām, papildus jāiesniedz radniecību apliecinoša dokumenta kopiju, 
uzrādot dokumenta oriģinālu (dzimšanas apliecība, laulības apliecība u.c.). 

3.4.2. Atlaidi “Studē ar ģimeni” var saņemt vairāki BAT studējošā vai reflektanta iesaistītie 
studējošie. 

3.4.3. Iesaistītais studējošais nedrīkst būt bijis BAT studējošā statusā un lauzis studiju līgumu pēc 
savas iniciatīvas pēc šo noteikumu stāšanās spēkā. 

3.4.4. Atlaide “Studē ar ģimeni” ir spēkā, kamēr abi radinieki studē vienlaicīgi. Atlaide “Studē ar 
ģimeni” tiek piešķirta uz vienu studiju semestri, e-studijās uz 5 (pieciem) mēnešiem. Ja BAT 
studējošais absolvē BAT vai kādu citu iemeslu dēļ tiek eksmatrikulēts, iesaistītais studējošais atlaidi 
zaudē no nākamā studiju semestra sākuma, e-studijās sākot ar studiju gada 6. mēnesi. Ja 
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studējošais turpina studijas un ir nokārtojis studiju līgumā iestājušos maksājumus, iesaistītais 
studējošais SICā pēc 24. janvāra rudens semestrī studējošais, pēc 15. jūlija pavasara semestrī 
studējošais, pirms otrā maksājuma (ja maksājums sadalīts divās daļās) vai pirms 6. maksājuma (ja 
maksājums sadalīts 10 daļās) e-studijās studējošais pārslēdz Maksājuma grafiku ar atlaidi 
nākamajam semestrim, e-studijās pusgadam. 

3.4.5. Lai saglabātu atlaidi “Studē ar ģimeni”, studējošajam un iesaistītam studējošajam ir jāstudē 
secīgi, bez studiju pārtraukumiem. Izņēmums ir studējošā prombūtne saistībā ar bērna 
piedzimšanu un kopšanu. Gadījumos, kad studējošais paņem studiju pārtraukumu saistībā ar bērna 
kopšanu, iesaistītam studējošajam – atlaides ieguvējam atlaide tiek saglabāta, ja studijas tiek 
turpinātas secīgi un sekmīgi. Gadījumos, kad iesaistītais studējošais – atlaides ieguvējs paņem 
studiju pārtraukumu saistībā ar bērna piedzimšanu un kopšanu, viņš šo atlaidi zaudē.  

3.4.6. Atlaides “Studē ar ģimeni” ieguvējiem – iesaistītiem studējošajiem, piedaloties konkursā uz 
budžeta vietām un stipendijām un iegūstot budžeta vietu vai stipendiju vai iegūstot atlaidi Sekmība, 
ir jāizvēlas viena no saņemtajām atlaidēm (atlaide “Studē ar ģimeni” vai “Budžeta vieta” vai 
“Stipendija”, vai ‘’Sekmība’’).  

3.4.7. Atlaides saņēmējam, aizejot studiju pārtraukumā, atlaide tiek zaudēta ar mēnesi, kurā studiju 
pārtraukums piešķirts. Atjaunojoties no studiju pārtraukuma, studiju maksa tiks noteikta bez 
atlaides. 

3.4.8. Lai saglabātu atlaidi “Studē ar ģimeni” nākamajam studiju gadam, atlaides saņēmējam – 
iesaistītam studējošajam ir jābūt līdz 15. jūlijam rudens semestrī studējošam, 1. februārim pavasara 
semestrī studējošam sekmīgi nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem kārtējā studiju gada 
pārbaudījumiem un studējošajam ir jābūt pārslēgtam Maksājuma grafikam nākamajam studiju 
gadam.  

3.4.9. Lai e-studijās studējošie saglabātu atlaidi “Studē ar ģimeni” nākamajam studiju gadam, 
atlaides saņēmējam – iesaistītam  studējošajam līdz studiju gada beigām ir jābūt sekmīgi 
nokārtotiem visiem kārtējā studiju gada pārbaudījumiem un studējošajam ir jābūt pārslēgtam 
Maksājuma grafikam. 

3.4.10. Gadījumā, ja reflektants, kura 1. pakāpes radinieks ieguva atlaidi “Studē ar ģimeni” netiek 
imatrikulēts, iesaistītais studējošais zaudē iegūto atlaidi “Studē ar ģimeni”. 

3.4.11. Atlaide ir spēkā no 2011./2012. studiju gada un tiek piemērota tiem studējošajiem, kuri 
noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu līdz 2020. gada 30. oktobrim, ja studijas tiek uzsāktas 
rudens semestrī un līdz 2021. gada 31. janvārim, ja studijas tiek uzsāktas pavasara semestrī, e- 
studiju formā līguma par izglītības iegūšanu noslēgšanai termiņš nav noteikts  un izpilda 
Uzņemšanas noteikumu prasības. 

3.4.12. Atlaides ‘’Studē ar ģimeni’’ un ‘’Absolventa radinieks’’ netiek piemērotas vienlaicīgi un 
nesummējas. 

3.5. Atlaide “Pārnākšana” 

3.5.1. Reflektantiem, kas uzsāk studijas vēlākos studiju posmos no 4. (ceturtā); 6. (sestā) vai 
8. (astotā) semestra jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu un jāizpilda Uzņemšanas noteikumos 
noteiktās prasības, Ministru kabineta noteikumi Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju 
posmos”. 

3.5.2. Reflektantiem, kas uzsāk studijas no 2. (otrā) semestra, jānoslēdz līgums par izglītības 
iegūšanu, jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.  

3.5.3. Atlaide ir spēkā no 2010./2011. studiju gada. 

3.6. Atlaide “Rekomendācija”  

3.6.1. Lai iegūtu atlaidi “Rekomendācija”, rekomendētajam reflektantam jānoslēdz līgums par 
izglītības iegūšanu. Reflektanta/ studējošā uzvārdam jābūt Vadības sapulces apstiprinātajā 
rekomendējamo personu sarakstā. Lai iegūtu un saglabātu atlaidi turpmākam studiju periodam, 
rekomendētajam BAT studējošam  ir jābūt:  

3.6.1.1. līdz 15. jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem  studējošajiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); 

3.6.1.2. līdz 1. februārim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem  studējošajiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī); 
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3.6.1.3. līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem 
kārtējā studiju gada pārbaudījumiem (e-studijās studējošajiem). 

3.6.2. Jāizpilda uzņemšanas noteikumu prasības un jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu. 

3.6.3. Atlaides “Rekomendācija” piemērošanai tiek noteikts, ka darbiniekiem, kuriem ir noslēgts 
darba līgums ar BAT uz nenoteiktu vai uz ievēlēšanas laiku un noteikts normālais darba laiks, 
izņēmums ir APK darbinieki (ne mazāk kā 20 h nedēļā), IDD (vidēji 10 maiņas mēnesī) un filiāļu 
vadītāji, un kuri nostrādājuši BAT ne mazāk kā trīs gadus, ir tiesības rekomendēt studijām vienu 
reflektantu vai BAT studējošo. Nākamo reizi rekomendēt studijām BAT darbinieks vai dalībnieks ir 
tiesīgs piecus gadus pēc iepriekšējās “Rekomendācijas” atlaides piešķiršanas. Atlaižu piešķiršanas 
periodi un atlaižu apjomi netiek summēti. Ja rekomendētais reflektants vai  studējošais nenoslēdz 
studiju līgumu, atsakās (neizmanto) no šīs atlaides vai neizpilda izvirzītās prasības, darbinieks vai 
dalībnieks atlaidi var izmantot citam reflektantam vai BAT  studējošajam.  

3.6.4. Darbinieks vai dalībnieks, piešķirot atlaidi, personīgi uzņemas morālu atbildību par 
rekomendēto personu un tās lojalitāti BAT. Ja rekomendētā persona ar savu darbību vai 
bezdarbību rada šaubas par tās lojalitāti BAT, kā arī citos īpašos gadījumos, darbiniekam vai 
dalībniekam ir tiesības lūgt BAT pārtraukt speciālās atlaides piemērošanu. Pretējā gadījumā 
darbinieks vai dalībnieks uzņemas atbildību par rekomendētās personas darbību vai bezdarbību. 
Speciālās atlaides piešķiršana pārtraucama ar Valdes lēmumu no nākamā kalendārā mēneša, kad 
iesniegts darbinieka vai dalībnieka iesniegums par speciālās atlaides piemērošanas pārtraukšanu. 

3.6.5. Ja BAT rīcībā ir informācija, ka rekomendētā persona nav bijusi lojāla BAT, BAT ir tiesīga 
pēc savas iniciatīvas ar Valdes lēmumu pārtraukt atlaides piešķiršanu. 

3.6.6. Atlaides “Rekomendācija” piemērošanas pārtraukšana nedod tiesības darbiniekam vai 
dalībniekam atkārtoti rekomendēt studijām reflektantu vai  studējošo piecu gadu noteiktajā termiņā. 

3.6.7. Atlaide “Rekomendācija” reflektantiem, kuri uzsāk studijas vēlākos studiju posmos – BAT 
patur tiesības šo atlaidi nepiešķirt tiem bijušiem BAT studējošajiem, kuri ir bijuši priekšlaicīgi 
eksmatrikulēti kārtējā  vai iepriekšējā studiju gada laikā. 

3.6.8. Savlaicīgi neizpildot punkta 3.6.1. nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā studiju gada 
studiju maksai.   

3.6.9. Divreiz par vienu un to pašu studiju periodu (studiju gadu, semestri) atlaide netiek piemērota. 

3.6.10. Atlaides piemērošanai BAT darbiniekam vai dalībniekam: 

3.6.10.1. līdz 25. augustam, ja studijas tiek uzsāktas rudens semestrī; 

3.6.10.2. līdz 20. decembrim, ja studijas tiek uzsāktas pavasara semestrī; 

3.6.10.3. e-studijās līdz līguma par izglītības iegūšanu slēgšanai  

ir jāiesniedz Sekretariātā iesniegums, norādot rekomendējamās personas vārds, uzvārds, personas 
kods, iesniedzēja vārds, uzvārds, amats. Ja rekomendējamā persona ir BAT studējošais, tad 
jānorāda studiju programma un studiju gads. Iesniegumus izvērtē un apstiprina Vadības sapulce.  

3.6.11. Atlaide ir spēkā no 2013./2014. studiju gada. 

3.7. Atlaide “Veido sakarus” 

3.7.1. Jāizpilda uzņemšanas noteikumu prasības, jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu un 
jāizpilda sadarbības līgumā vai Valdes lēmumā noteiktās prasības. 

3.7.2. Ja atlaide ir piešķirta visam studiju periodam, lai to saglabātu, BAT studējošajam  ir jābūt:  

3.7.2.1. līdz 15. jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem  studējošajiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); 

3.7.2.2. līdz 1. februārim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem  studējošajiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī). 

3.8. Atlaide “Studējošo pašpārvalde” 

3.8.1. Lai pretendētu uz atlaidi “Studējošo pašpārvalde”, Studējošo pašpārvaldes (turpmāk tekstā – 
SP) biedriem ir jāraksta motivācijas vēstule, kurā jāiekļauj: 

3.8.1. 1. studiju gada laikā padarītie darbi BAT SP un to pamatojums; 

3.8.1. 2. atlaides apjoms, uz ko pretendē pēc sava vērtējuma. 
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3.8.2. Motivācijas vēstule ir jāadresē attīstības direktoram, iesniedzot to BAT SP priekšsēdētāja 
vietniekam, nosūtot elektroniski līdz 2020. gada 17. jūnijam. 

3.8.3. Priekšlikumus par atlaides piešķiršanu līdz 1. jūlijam sagatavo komisija, kuras sastāvā ir BAT 
SP priekšsēdētājs, BAT SP priekšsēdētāja vietnieks un attīstības direktors.  

3.8.4. Kopējais piešķirto atlaižu apjoms vienā studiju gadā SP biedriem nedrīkst pārsniegt 600%. 

3.8.5. Atlaide tiek piemērota par 2019./2020. studiju gada sasniegumiem. 

3.8.6. Pavasara semestra studējošajiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 1. februārim ir jābūt sekmīgi 
nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2019./2020. studiju gada pārbaudījumiem,  

3.8.7. Rudens semestra studējošiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 15. jūlijam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem 
visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2019./2020. studiju gada pārbaudījumiem. 

3.8.8. Lēmumu par atlaižu piešķiršanu :  

3.8.8.1. ne vēlāk kā līdz 10. jūlijam rudens semestra  studējošajiem;  

3.8.8.2. ne vēlāk kā līdz 1. februārim pavasara semestra  studējošajiem pieņem komisija, 
kuras sastāvā ir rektors, prorektors un attīstības direktors. 

3.8.9. Studējošo pašpārvaldes valdes locekļiem piešķirtā atlaide ‘’Studējošo pašpārvalde’’ var 
summēties ar citām atlaidēm, kas ir iegūtas līdz 2020. gada 15. jūlijam, pārsniedzot kopējo atlaižu 
apjomu 40%.   

3.9. Atlaide “Publicitāte”  

3.9.1. Atlaide “Publicitāte” tiek piemērota tiem studējošajiem, kuri ir veicinājuši pozitīvu BAT 
publicitāti un par to vēlas saņemt studiju maksas atlaidi, iesniedzot attīstības direktoram 
iesniegumu, publikācijas un citu apliecinošo dokumentu vai informācijas nesēju kopijas: 

 3.9.1.1. līdz 1. jūlijam tie studējošie, kuri uzsāka studijas rudens semestrī; 

 3.9.1.2. līdz 30. novembrim tie  studējošie, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī. 

3.9.2. Iesniegumu, publikāciju un citu apliecinošu dokumentu vai informācijas nesēju kopijas par 
BAT studējošā sasniegumiem sportā, kultūrā, sabiedriskajā, zinātnes un citās jomās. Publikācijā 
obligāti ir jābūt minētam, ka attiecīgā persona ir BAT  studējošais vai aktivitātei ir jābūt 
atpazīstamai kā BAT studējošā: 

3.9.2.1. BAT studējošā raksti un/vai intervijas masu medijos, kuros minēts, ka attiecīgā 
persona ir BAT studējošais; 

3.9.2.2. TV raidījumu videoieraksti un radio raidījumu audio ieraksti, kuros ir minēts, ka 
raidījuma dalībnieks studē BAT. 

3.9.2.3. Informēšana par studiju iespējām BAT dažādos pasākumos BAT, Latvijas skolās, 
piedaloties “Izstādē Skola” un citās izglītības izstādēs/pasākumos; 

3.9.2.4. Dalība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē (augstākās izglītības sistēmas atzītos 
pētījumos – neattiecas uz valsts pārbaudījumos iekļautajiem darbiem); 

3.9.2.5. Atlaide ‘’Publicitāte’’ netiek piešķirta par publikācijām vai citām aktivitātēm, kas ir 
veiktas studiju procesa ietvaros (prakses, studiju darbi, projekti u.tml.). 

3.9.3. Uz atlaidi var pretendēt ar publikācijām vai citām BAT popularizējošām aktivitātēm, kas ir 
publicētas  plašsaziņas līdzekļos vai norisinājušās: 

3.9.3.1. sākot no iepriekšējā gada 1. jūlija rudens semestra studējošajiem; 

3.9.3.2. sākot no iepriekšējā gada 1. decembra pavasara semestra studējošiem.  

3.9.4. Priekšlikumu par atlaides apjomu sagatavo attīstības direktors:  

3.9.4.1. līdz 5. jūlijam rudens semestra studējošajiem; 

3.9.4.2. līdz 15.decembrim pavasara semestra studējošajiem.  

3.9.5. BAT ir tiesības atlaidi nepiešķirt. 

3.9.6. Atlaide tiek piemērota par 2019./2020. studiju gada sasniegumiem. 

3.9.7. Pavasara semestra studējošajiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 1. februārim ir jābūt sekmīgi 
nokārtotiem visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2019./2020. studiju gada pārbaudījumiem.  
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3.9.8. Rudens semestra studējošajiem, lai iegūtu atlaidi, līdz 15. jūlijam ir jābūt sekmīgi nokārtotiem 
visiem līdz šim datumam ieplānotiem 2019./2020. studiju gada pārbaudījumiem. 

3.9.9. Lēmumu par atlaižu piešķiršanu :  

3.9.9.1. ne vēlāk kā līdz 10. jūlijam rudens semestra studējošajiem;  

3.9.9.2. ne vēlāk kā līdz 25. janvārim pavasara semestra  studējošajiem pieņem komisija, 
kuras sastāvā ir rektors, prorektors un attīstības direktors. 

3.10. Atlaide “Sekmība” 

3.10.1. Atlaide tiek piemērota 100 BAT studējošajiem, kuri studē dienas (tikai maģistrantūras 
programmā), vakara studiju formā vai neklātienē (izņemot e-studijas) kādā no:  

3.10.1.1. 1. līmeņa studiju programmām Rīgā; 

3.10.1.2. bakalaura studiju programmām;  

3.10.1.3. maģistrantūras studiju programmām. 

3.10.2. 1. līmeņa studiju programmās, bakalaura programmās un maģistrantūras programmās  
Rīgā studējošajiem - atlaide tiek piemērota studiju maksai 2021. gada pavasara semestrim par 
2020. gada rudens semestra rezultātiem, 2021. gada rudens semestrim par 2021. gada pavasara 
rezultātiem. 

3.10.3. Atlaide “Sekmība” nākamajos studiju gados/semestros tiek piemērota atbilstīgi BAT Studiju 
maksas atvieglojumu (atlaižu) rotācijas noteikumiem. 

3.10.4. Atlaide ir spēkā no 2009./2010. studiju gada. 

3.11. Atlaide “Filiāle” 

3.11.1. Atlaide tiek piemērota reflektantiem, kuri uzsāk studijas pirmajā studiju gadā BAT filiālēs un 
kuri līdz 5.09.2020. noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un izpilda Uzņemšanas noteikumos 
noteiktās prasības.  

3.11.2. Atlaide ir spēkā no 2012./2013. studiju gada. 

3.11.3. Atlaide netiek piemērota  gadījumos, ja  studējošais pēc savas iniciatīvas maina 
akadēmisko grupu. 

3.12. Atlaide “Progresīvā absolventu”  

3.12.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības. 

3.12.2. Tiek piešķirta BAT reflektantam, uzsākot studijas kādā no BAT studiju programmām. Par 
katru iepriekš sekmīgi apgūto BAT studiju programmu, ko apliecina BAT izsniegts augstākās 
izglītības diploms, piešķir studiju maksas atlaidi 10% apjomā.  

3.12.3. Lai saglabātu atlaidi turpmākam studiju gadam, BAT absolventam ir jābūt:  

3.12.3. 1. līdz 15. jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem studējošajiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); 

3.12.3.2. līdz 1. februārim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem studējošajiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī). 

3.12.3.3. līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem 
kārtējā studiju gada pārbaudījumi (e-studijās studējošajiem). 

3.12.4. Savlaicīgi neizpildot punkta 3.12.3. nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā gada studiju 
maksai.  

3.13. Atlaide “Basketbols”  

3.13.1. Jābūt noslēgtam līgumam par izglītības iegūšanu.  

3.13.2. Uz atlaidi “Basketbols” līdz 100% apjomā 2020./2021. studiju gada maksai var pretendēt 
BAT basketbola komandas spēlētāji, ja spēlētājs ir iekļauts pamatsastāva pirmo sešpadsmit 
spēlētāju sarakstā, kā arī tehniskā personāla darbinieki (menedžeris, video operators, fotogrāfs). 1. 
studiju gada studējošajiem ir jābūt noslēgtam līgumam par izglītības iegūšanu un samaksātai 
iepazīšanās maksai augstskolas noteiktajā kārtībā. Atlaide tiek piešķirta katram studiju semestrim 
atsevišķi – par 1., 3., 5. un 7. semestri līdz kārtējā studiju gada 15. oktobrim, par 2., 4., 6. un 8. 
semestri līdz kārtējā studiju gada 15. februārim. Par atlaides apjomu, nosakot sportiskos mērķus, 
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uzdevumus un katra spēlētāja ieguldījumu to sasniegšanā, lemj un iesniegumu paraksta komandas 
treneri un Basketbola kluba direktors. 

3.13.3. Lai iegūtu 3.13.2. punktā noteikto atlaidi “Basketbols”, 3.,4.,5.,6.,7.,8. semestrim ir jābūt: 

3.13.3.1. Rudens semestra studējošajiem līdz 2020. gada 15. jūlijam jābūt sekmīgi 
nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem pārbaudījumiem par 2019./2020. studiju 
gadu; 

3.13.3.2. Pavasara semestra  studējošajiem līdz 2021. gada 1. februārim jābūt sekmīgi 
nokārtotiem visiem līdz šim laikam ieplānotiem pārbaudījumiem par 2019./2020. studiju 
gadu.  

3.13.4. BAT Basketbola kluba direktors līdz 2020. gada 10. oktobrim (par rudens semestra  
studējošajiem) un līdz 2021. gada 10. februārim par pavasara semestra studējošajiem) iesniedz 
Attīstības direktoram kopējo basketbolistu sarakstu, kuriem pienākas studiju maksas atlaides, 
norādot apjomu un pamatojumu.  

3.13.5. Lēmumu par atlaižu piešķiršanu pieņem komisija, kuras sastāvā ir rektors, prorektors un 
Attīstības direktors. 

3.14. Atlaide “Izcilība” 

3.14.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības. 

3.14.2. Atlaide “Izcilība” tiek piešķirta BAT absolventam, kurš ir absolvējis BAT un izpildījis šādus 
sekmības nosacījumus: 

3.14.2.1. absolvējis BAT ar “Izcilības diplomu” vai absolventa sekmes atbilst BAT Studiju 
nolikuma punktā 6.13. noteiktiem kritērijiem (studējošais pārbaudījumus, kurus pieņēma 
komisija, nokārtojis ar vērtējumu ne zemāku par 9 (deviņi), un visos pārējos studiju 
programmā ieplānotajos studiju kursa noslēguma pārbaudījumos iegūto vērtējumu vidējā 
vērtība nav zemāka par 8.5 (astoņi komats pieci), bet nevienā studiju kursā vērtējums nav 
bijis zemāks par 6 (seši)), “Izcilības diploms” iegūšanai, atlaides apjoms tiek noteikts:  

1) BAT 1.līmeņa studiju programmu absolventiem, kuri turpinās studijas bakalaura studiju 
programmas pirmajā, otrajā vai  trešajā studiju gadā – 10% apjomā visam studiju periodam; 

2) BAT bakalaura programmu absolventiem, kuri turpinās studijas maģistra studiju 
programmā pirmajā studiju gadā – 50% apjomā visam studiju periodam; 

3) BAT maģistra programmu absolventam, kuri turpinās studijas doktorantūrā pirmajā 
studiju gadā – 50% apjomā visam studiju periodam; 

3.14.2.2. absolvējis BAT bakalaura programmu un Valsts pārbaudījumā ieguvis vērtējumu ne 
zemāku par 8 (astoņi), un visos pārējos studiju programmā ieplānotajos studiju kursa 
noslēguma pārbaudījumos iegūto vērtējumu vidējā vērtība nav zemāka par 7 (septiņi), kurš 
turpinās studijas maģistra studiju programmā pirmajā studiju gadā – 30% apjomā  visam 
studiju periodam; 

3.14.2.3. absolvējis BAT maģistrantūras programmu un Valsts pārbaudījumā ieguvis 
vērtējumu ne zemāku par 9 (deviņi), kurš turpinās studijas doktorantūras studiju programmā 
pirmajā studiju gadā – 50% apjomā visam studiju periodam.  

3.14.3. Lai  studējošie saglabātu atlaidi turpmākam studiju gadam, BAT studējošajam ir jābūt:  

3.14.3.1. līdz 15. jūlijam sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem studējošajiem, kuri uzsāka studijas rudens semestrī); 

3.14.3.2. līdz 1. februārim sekmīgi nokārtotiem līdz šim datumam visi plānotie kārtējā studiju 
gada pārbaudījumi (tiem  studējošajiem, kuri uzsāka studijas pavasara semestrī); 

3.14.3.3. līdz Maksājuma grafika pārslēgšanas dienai sekmīgi nokārtotiem visiem plānotiem 
kārtējā studiju gada pārbaudījumi (e-studijās studējošiem). 

3.14.4. Savlaicīgi neizpildot punkta 3.14.3. nosacījumus, atlaide tiek zaudēta nākamā gada studiju 
maksai.  

3.14.5. Atlaide “Izcilība” tiek piemērota BAT absolventiem 3 (trīs) gadus pēc iepriekšējā studiju 
līmeņa absolvēšanas. 

3.14.6. Atlaide ir spēkā no 2012./2013. studiju gada. 
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3.15. Atlaide “PU”  

3.15.1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības un trīs gadu laikā no atlaides 
piešķiršanas (ieskaitot gadu, kad atlaide saņemta) jānoslēdz līgums par izglītības iegūšanu līdz 
kārtēja gada 1. augustam. Slēdzot līgumu, reflektantam ir jāuzrāda iegūtais PU sertifikāts. 

3.15.2. Uz atlaidi “PU” var pretendēt tie reflektanti, kuri ir apmeklējuši vismaz sešas dienas 
profesionālās pilnveides izglītības programmas ‘’Panākumu universitāte’’ rīkotos pasākumus un 
piedalījušies testā, kurā tiek noteikti 12 labākie dalībnieki ar augstāko punktu skaitu. 

3.15.3. Atlaides apjoms tiek noteiks: 

3.15.3.1. divi reflektanti ar augstāko punktu skaitu testā iegūst atlaidi 100% apjomā pirmajam 
studiju gadam; 

3.15.3.2. 10 reflektanti iegūst atlaidi 25% apjomā pirmajam studiju gadam. 

3.15.4. PU atlaides reflektanti ir tiesīgi izmantot vienā no augstskolas 1. līmeņa augstākās izglītības 
vai bakalaura studiju programmām. 

3.15.5. Atlaide ir spēkā no 2010./2011. studiju gada. 

3.16. Atlaide “Uzņēmuma rekomendācija’’ 

3.16.1. Atlaide tiek piemērota reflektantiem pirmajam studiju gadam, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā 
no 1. studiju gada un noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu un izpilda Uzņemšanas noteikumos 
noteiktās prasības. 

3.16.2. Lai saņemtu atlaidi, reflektantam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no līguma par izglītības 
iegūšanu noslēgšanas ir jāiesniedz rekomendācija studijām no uzņēmuma, kas ir Latvijas 
tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK), Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK), 
Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vai Latvijas tūrisma aģentu un operāciju 
asociācijas (ALTA) biedrs. Katrs reflektants atlaides saņemšanai var iesniegt vienu rekomendāciju. 

3.16.3. Atlaide ir spēkā no 2015./2016. studiju gada. 

3.17. Atlaide “50% semestrim’’  

3.17.1. Atlaide tiek piemērota reflektantiem, kuri uzsāk studijas BAT Rīgā no 1. studiju gada un kuri 
noslēdz līgumu par izglītības iegūšanu laika periodā no 2020. gada 27. jūlija līdz 2020. gada 31. 
jūlijam (ieskaitot),  un izpilda Uzņemšanas noteikumos noteiktās prasības.  

3.17.2. Atlaide ir spēkā no 2019./2020. studiju gada. 

3.17.3. Atlaide tiek piemērota 1. studiju gada otrajam semestrim.  

3.18. Atlaide “Filiāle BAT 25” 

3.18.1. Atlaide tiek piemērota reflektantiem, kuri uzsāk studijas pirmajā studiju gadā BAT filiālēs un 
kuri līdz 25.08.2018. ir noslēguši līgumu par izglītības iegūšanu, un izpildījuši Uzņemšanas 
noteikumos noteiktās prasības.  

3.18.2. Atlaide ir spēkā studentiem, kas uzsāka studijas kādā no filiālēm 2018./2019. studiju gadā. 

3.18.3. Atlaide netiek piemērota  gadījumos, ja  studējošais pēc savas iniciatīvas maina 
akadēmisko grupu. 

 
 
Attīstības direktore                                        M. Kive 


