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Augstskolu likuma
52.p. 2.d.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Kārtība nosaka kā tiek noteikta maksa par studijām studiju vietās, kas netiek finansētas no
valsts budžeta līdzekļiem.
1.2. Kārtība izstrādāta, pamatojoties uz studiju izmaksu aprēķiniem Profesionālās izglītības
kompetences centrā ”Rīgas Tehniskā koledža” (turpmāk tekstā – RTK) un IZM noteiktiem
studiju kredīta maksimāliem apmēriem studiju programmām, lai radītu priekšnoteikumus
kvalitatīvai studiju procesa organizācijai un materiāli tehniskajam nodrošinājumam.

2. Studiju maksa
2.1. LR pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt izglītību RTK pilna laika
studiju programmās virs valsts budžeta finansētajām studiju vietām, kā arī apgūt otru
studiju programmu, studiju maksa gadā noteikta atkarībā no izvēlētās studiju programmas:
 Informācijas tehnoloģijas
1070,00 €
 Telekomunikācijas
1020,00 €
 Elektronika
1020,00 €
 Elektriskās iekārtas
1020,00 €
 Siltumenerģētika
1020,00 €
 Aukstumtehnika
1020,00 €
 Autotransports
1070,00 €
 Inženiermehānika
1020,00 €
 Kokapstrāde
1020,00 €
 Sekretariāta un biroja darbs 930,00 €
 Telemātika un loģistika
930,00 €
2.2. LR pilsoņiem un patstāvīgiem iedzīvotājiem, kuri vēlas iegūt izglītību RTK nepilna laika
studiju programmās, studiju maksa gadā noteikta atkarībā no izvēlētās studiju programmas:
 Informācijas tehnoloģijas
1020,00 €
 Telekomunikācijas
970,00 €
 Elektronika
970,00 €
 Elektriskās iekārtas
970,00 €
 Siltumenerģētika
970,00 €








Aukstumtehnika
Autotransports
Inženiermehānika
Kokapstrāde
Sekretariāta un biroja darbs
Telemātika un loģistika

-

970,00 €
1020,00 €
970,00 €
970,00 €
880,00 €
880,00 €

3. Studiju apmaksas organizācija
3.1. Ar studentiem, kuri nav izturējuši konkursu uz konkrētā studiju programmā valsts noteikto
budžeta vietu skaitu un kuri vēlas studēt par maksu, RTK slēdz līgumu. Ja pēc semestra
studijām programmā ir uzrādītas labas un teicamas zināšanas, students konkursa kārtībā
(pēc rotācijas principa) var pretendēt uz budžeta finansētu studiju vietu. Konkursa
izturēšanas gadījumā students ar direktora rīkojumu tiek atbrīvots no studiju maksas uz
nākamo semestri.
3.2 Maksa par akadēmisko parādu kārtošanu:
3.2.1. noslēguma pārbaudījums (eksāmens), saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.888 p.3.1., 17.09.2013., 15,65 €;
3.2.2. ieskaite (arī atkārtota), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.888
p.3.2., 17.09.2013., 10,67 €;
3.2.3. atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšanu, saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem Nr.888 p.3.3., 17.09.2013., 184,97 €.
3.3. Ja students nepilda līguma nosacījumus, nemaksā līgumā noteikto maksu, saskaņā ar
līguma nosacījumiem un neapmeklē lekcijas, pēc katedras (nodaļas) vadītāja iesnieguma
līguma darbība vienpusēji tiek apturēta no brīža, kad ir saņemts katedras (nodaļas) vadītāja
iesniegums. Gadījumā, ja students neatsāk studijas un tiek atskaitīts, līgums tiek lauzts no tā
apturēšanas brīža. Ja students atsāk studijas, pēc katedras (nodaļas) vadītāja iesnieguma
saņemšanas līguma darbība tiek atjaunota no tās apturēšanas brīža.
3.4. Studentiem, kuri noslēguši līgumu studijām par maksu, bet studijas nav uzsākuši vai
studējuši dažas nedēļas (ne vairāk kā četras) no semestra sākuma, bet pēc tam pamatotu
iemeslu dēļ pārtraukuši studijas, iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja prasība
iesniegta līdz 1.oktobrim par pirmo pusgadu vai līdz 1.martam par otro pusgadu.
3.5. Ar šīs kārtības spēkā stāšanos spēku zaudē 2014.gada 6.jūnija „Studiju apmaksas kārtība”
Nr.1-02/13.
3.6.Kārtība stājas spēkā ar 2015.gada 1.jūniju.

Saskaņota ____________ ar direktoru J.Rozenblatu__________________

Studiju daļas vadītāja I.Klotiņa _____________________
Klotiņa 67081401
Bārdiņš 67081405
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