
         

Pielikums Nr. 1
“BSA maksas pakalpojumu sarakstam 2013./2014. m. g.”

1. Reflektantiem, kuri iestājas BSA 2013./2014. mācību gadā līdz 25.08.2013. 
1.kursa 1.semestrī 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmās, akadēmiskā un profesionālā bakalaura studiju programmās, kā 
arī  augstākās  izglītības  maģistra  un  doktora  studiju  programmās,  pirmājā 
(studiju  programmā  paredzētajā)  semestrī  tiek  piešķirta  atlaide  –  7%  no 
studiju  maksas  šajā  semestrī.  Dotā  atlaide,  saņemot  papildus  finansiālās 
atlaides, tiek dzēsta ar lielāko atlaidi.

2. Reflektantiem, kuri iestājas BSA 2013./2014. mācību gadā līdz 25.08.2013. 
1.kursa 1.semestrī 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmās,  kā  arī  akadēmiskā  un  profesionālā  bakalaura  studiju 
programmās ar atestāta vai diploma par vidējo izglītību vidējo balli  no 7,2 
līdz  7,5  ballēm  un  centralizēto  eksāmenu  A,  B  un  C  līmeņiem,  pirmajā 
semestrī tiek piešķirta atlaide 15% apmērā no BSA Senātā noteiktās studiju 
maksas par noteikto studiju virzienu un formu. Dotā atlaide, saņemot papildus 
finansiālās atlaides, tiek dzēsta ar lielāko atlaidi.

3. Reflektantiem, kuri iestājas BSA 2013./2014. mācību gadā līdz 25.08.2013. 
1.kursa 1.semestrī 1. un 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 
programmās,  kā  arī  akadēmiskā  un  profesionālā  bakalaura  studiju 
programmās ar atestāta vai diploma par vidējo izglītību vidējo balli  7,5 un 
augstāk un centralizēto eksāmenu A, B un C līmeņiem, pirmajā semestrī tiek 
piešķirta atlaide 20% apmērā no BSA Senātā noteiktās  studiju maksas  par 
noteikto studiju virzienu un formu. Dotā atlaide, saņemot papildus finansiālās 
atlaides, tiek dzēsta ar lielāko atlaidi.

4. Reflektantiem, kuri iestājas BSA 2013./2014. mācību gadā līdz 25.08.2013. 
1.kursa 1.semestrī augstākās izglītības maģistra studiju programmās ar vidējo 
balli  diploma  pielikumā  7,5  un  augstāk,  pirmajā  apmācības  semestrī  tiek 
piešķirta atlaide 15% apmērā no BSA Senātā noteiktās  studiju maksas  par 
noteikto studiju virzienu un formu. Dotā atlaide, saņemot papildus finansiālās 
atlaides, tiek dzēsta ar lielāko atlaidi.

5. Reflektantiem, kuri iestājas BSA 2013./2014 mācību gadā līdz 25.08.2013. 
1.kursa  1.semestrī  augstākās  izglītības  doktorantūras  studiju programmā ar 
vidējo balli diploma pielikumā 7,5 un augstāk, pirmajā apmācības semestrī 
tiek piešķirta atlaide 15% apmērā no BSA Senātā noteiktās studiju maksas par 
noteikto studiju virzienu un formu. Dotā atlaide, saņemot papildus finansiālās 
atlaides, tiek dzēsta ar lielāko atlaidi.

6. Dotā atlaide (šī Pielikuma 4. – 5. punkts) attiecas arī uz BSA absolventiem. 
Paredzētie studiju maksas atvieglojumi š.g. “Nolikumā par studijām BSA” 2. 



nodaļas  2.  un  3.  punktā,  dotajā  gadījumā  tiek  dzēsti  ar  lielāko  atlaidi, 
pamatojoties uz dotā Pielikuma 4.- 5. punktu. 

7. Dotā atlaide (šī Pielikuma 1. – 3. punkts) neattiecas uz 1. līmeņa augstāko 
profesionālo studiju programmu studentiem, kuri  saņēma BSA diplomu un 
turpina  studijas  2.  līmeņa  augstākās  profesionālās  izglītības  studiju 
programmās,  akadēmiskā  un  profesionālā  bakalaura  studiju  programmās, 
studentiem,  kuri  stājas  augstākās  izglītības  maģistra  studiju  programmās, 
studentiem, kuri studē pēc individuālā plāna vai grafika. Šādiem studentiem 
darbojas atbilstošā gada “Nolikumā par studijām BSA” 2. nodaļā paredzētie 
atvieglojumi.

8. Dotā  Pielikuma  1.  -  5.  punkti  neattiecas  uz  reflektantiem,  kuri  atbilstoša 
līmeņa  izglītību,  kas  nepieciešama,  lai  iestātos  BSA  konkrētā  studiju 
programmā,  saņēmuši  ārpus  Latvijas  robežām  vai  kuriem  ir  nepabeigta 
(nepilna) augstākā izglītība citās LR vai ārzemju augstākās izglītības iestādēs.

9. Reflektantiem, kuri saņēmuši atbilstoša līmeņa izglītību, kas nepieciešama, lai 
iestātos BSA konkrētā studiju programmā pirms 10 baļļu sistēmas ieviešanas 
zināšanu novērtēšanā LR (maksimālā balle bija – 5 (pieci)), darbojas sekojoša 
salīdzināšanas sistēma, no kuras izejot tiek aprēķināta vidusballe:

1) atzīme “5” pēc vecās sistēmas atbilst  “9” ballēm pēc jaunās 
sistēmas;

2) atzīme “4” pēc vecās sistēmas atbilst  “7” ballēm pēc jaunās 
sistēmas;

3) atzīme “3” pēc vecās sistēmas atbilst  “5” ballēm pēc jaunās 
sistēmas;

4) atzīme “2” pēc vecās sistēmas atbilst  “2” ballēm pēc jaunās 
sistēmas.


	

