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REKTORA RĪKOJUMS 

Jelgavā 
 

17.06.2019  Nr. 4.3.-8/64__ 
 
 

Par studiju maksas un studiju parādu 

kārtošanas maksas iekasēšanas kārtību 
 
 

Pamatojoties uz LLU iekšējiem normatīvajiem aktiem, 2019./2020. studiju gadā NOSAKU šādu 

kārtību: 

1. Studiju maksas iekasēšanai: 

1.1. pilna un nepilna laika studiju reflektants, izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus: 

1.1.1. veic pirmo maksājumu saskaņā ar Studiju līgumu; 

1.1.2. ja pamatotu iemeslu dēļ reflektants nevar veikt pirmo maksājumu Studiju līgumā 

norādītajā laikā, tad, rakstiski vienojoties ar fakultātes dekānu, pirmā maksājuma 

termiņu var pagarināt līdz 1. oktobrim; 

1.2. pilna un nepilna laika akreditētā studiju programmā studējošais, kurš studiju maksas 

segšanai vēlas saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu (turpmāk tekstā – kredīts): 

1.2.1. rudens semestrī no 02.09.2019. līdz 13.09.2019. iesniedz Studiju centrā pieteikumu 

kredīta saņemšanai; 

1.2.2. līdz kredīta saņemšanai studējošais studiju maksu sedz no saviem līdzekļiem ar 

fakultātes dekānu saskaņotā grafikā, taču pēc kredīta ieskaitīšanas studējošais 

iesniedz Resursu uzskaites centrā dekanāta saskaņotu iesniegumu par attiecīgajā 

semestrī iemaksātās studiju maksas atgriešanu studējošā privātajā kontā. 

 

2. Studiju maksu studējošajiem un studiju kursu klausītājiem maksāt Studiju vai Klausītāja 

līgumā norādītajā kontā. 

 

3. Studiju maksas nesamaksāšanas gadījumā studējošajam nav tiesību kārtot pārbaudījumus 

(grupas pārbaudījuma kontrollapā dekanāta speciālistes izdara atzīmi „Nav pielaists”, 

individuālās pārbaudījuma kontrollapas neizsniedz). 

 

4. Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu: 

4.1. pamatstudiju programmās, – 38 EUR; 

4.2. maģistra studiju programmās – 44 EUR. 

 

5. Pamatojoties uz LR Pievienotā vērtības nodokļa likuma 52. panta 12. punktu, 4. un 7. punktā 

minētie maksājumi netiek aplikti ar PVN. 

 

6. Studiju parādu maksas iekasēšanas kārtība: 

6.1. maksājumu par akadēmiskā parāda kārtošanu veikt LLU portālā norādītajā kontā 

(http://www.llu.lv/kontakti); 

6.2. maksājumu adresēt tai fakultātei, kurā kārtojams akadēmiskais parāds; 

6.3. maksājuma uzdevumā norādīt studiju kursa nosaukumu, kurā ir akadēmiskais parāds. 
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7. Pakalpojumu cenas: 

N.p.

k. 

Pakalpojuma veids Cena, EUR 

7.1. 

 

Pārbaudījums nav kārtots individuālo 

studiju un pārbaudījumu periodā 

pamatstudiju 

programmās 

maģistra studiju 

programmās 

33,00 par KP 

39,00 par KP 

Ja kādā no studiju kursa vai prakses daļām 

nav saņemts vērtējums, tad studiju maksu 

iekasē par to daļu, kurā nav saņemts 

vērtējums, ievērojot attiecīgajai daļai 

paredzēto KP apjomu 

Studiju kurss jāapgūst atkārtoti 

Par katru KP, kas apgūts virs studiju 

programmas akreditācijā apstiprinātā 

kredītpunktu kopapjoma*  

Ja studiju plānā ir notikušas izmaiņas, 

studējošajam pēc eksmatrikulācijas 

atjaunojoties studijās, jāmaksā par papildus 

iekļauto studiju kursu kārtošanu  

Ja studējošais vēlas uzlabot kāda studiju 

kursa eksāmenā saņemto sekmīgo 

vērtējumu (pēc konkursa uz valsts 

finansētajām vietām) 

7.2. Par atkārtotu pārbaudījumu** kārtošanu: 

1. studiju pārbaudījums kārtots noteiktā 

termiņā un iegūts nesekmīgs vērtējums; 

2. studējošais nav bijis pielaists 

pārbaudījuma kārtošanai; 

3. pirmo reizi kārto pārbaudījumu 

individuālo studiju un pārbaudījumu 

periodā ārpus pārbaudījuma noteiktā 

laika 

eksāmena, kursa 

darba/projekta, studiju 

darba un prakses 

eksāmena kārtošana  

4,50 

 

ieskaites kārtošana 3,00  

 

7.3. Par kavētajām nodarbībām un neizpildītu 

studiju darbu kārtošanu pirmo reizi 

uzdevumu rēķināšana, 

kontroldarbu izpilde, 

semināru, kursa darbu/ 

projektu, prakšu pārskatu 

pieņemšana/aizstāvēšana, 

praktiskie darbi, kas nav 

saistīti ar iekārtu 

ekspluatāciju un 

materiālu patēriņu 

3,00  

par 

vienu darbu 

laboratorijas darbi, kuru 

izpildei izmanto iekārtas, 

speciālus reaģentus, 

preparātus u.c. materiālus 

4,50  

par 

akadēmisko 

stundu 

7.4. Par nesekmīgi kārtota studiju darba 

atkārtotu kārtošanu 

atkārtota kontroldarba 

pārrakstīšana un 

laboratorijas darba 

atkārtota aizstāvēšana  

1,50  

par vienu 

darbu 

kursa darba/projekta, 

studiju darba un prakses 

pārskata atkārtota 

aizstāvēšana 

3,00  

par vienu 

darbu 

* - studiju programmu akreditētajam kopapjomam pieskaita studiju kursu „Sports” (3 KP) un „Praktiskā lauku 

saimniecība” (1 KP) apjomu kredītpunktos. Piemēram, studiju programmas akreditētais apjoms 160 KP + 

3 KP + 1 KP= 164 KP, par katru nākamo KP studējošais maksā); 

** - saskaņā ar LLU Studiju nolikuma 4.3.3. punktu. 
 



8. Rīkojuma izpildi kontrolēt fakultāšu dekāniem. 

9. Atzīt par spēku zaudējušu rektora 2018. gada 25. maija rīkojumu Nr. 4.3.-8/55„Par studiju 

maksas un akadēmisko parādu kārtošanas maksas iekasēšanas kārtību”. 

10. Rīkojumu izsūtīt Studiju centram, Finanšu plānošanas centram, Resursu uzskaites centram, 

Mūžizglītības centram, visām fakultātēm, Valodu centram, Sporta centram, Informatīvo 

sistēmu nodaļai, 1 eksemplāru lietā. 

 

 

Rektore  I. Pilvere 

 

 

Sproģe 63005681 

sandra.sproge@llu.lv 

 

 

SASKAŅOTS 

Studiju prorektors A. Laizāns 

 

 

Kanclers Z. Helvigs  


