APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 02/18
no 2018.g. 17.aprīļa
Nolikuma redakcija no 2018.gada 17.aprīļa,
spēkā no 2018.gada 01.jūlija
NOLIKUMS
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM
Sastādīts saskaņā ar Augstskolu likuma 52.pantu,
Ministru kabineta noteikumiem Nr.70 no 2007.gada 23.janvāri
un „Alberta koledžas nolikuma” 5.punktu
I. Vispārējie noteikumi
1. Alberta koledžas (turpmāk tekstā – AK) ienākumi veidojas no studējošo maksas par
studijām un maksājumiem par citiem pakalpojumiem.
2. Studiju maksas apmēru (likmi) nosaka AK valde, periodiski izvērtējot izmaiņas mācību
procesa izmaksās.
3. AK studējošie studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Katru gadu AK finansē
trīs bezmaksas vietas, uz kurām var pretendēt bāreņi un daudzbērnu ģimeņu locekļi (gan
bērni, gan vecāki), kam ir [tikai] vidējā izglītība. AK piešķir sadarbības partneru
darbiniekiem un viņu bērniem atlaides, noslēdzot par to atsevišķas vienošanās (2.
pielikums). Katru gadu Alberta koledža valde nosaka Alberta koledžas daļēji finansēto
vietu (sociāli atbalstāmās vietas) un finansēto vietu (sociāli atbalstāmo un budžeta vietu)
skaitu un to piešķiršanas kārtību (3. – 8. pielikumi).
II. Maksāšanas kārtība
4. Studiju maksas apmaksa veicama pārskaitot studiju maksu uz AK bankas kontu, ievērojot
maksājuma grafiku, kas atspoguļots šī nolikuma pielikumos. AK rekvizīti (t.sk., bankas
konta numurs) ir pieejami AK mājas lapā (www.alberta-koledža.lv sadaļā „Kontakti”).
5. Sastādot maksājuma grafiku, jāievēro šādi noteikumi:
5.1. Pēc studējošā izvēles apmaksa veicama reizi mēnesī vai reizi semestrī, vai par visu
studiju gadu.
5.2. Pirms katra studiju gada sākuma jāiemaksā pirmā iemaksa (garantijas summa),
kuras apmērs sastāda ne mazāk par trīskāršu studiju maksas mēneša likmi. Tiem,
kuri iesniedz dokumentus vasaras uzņemšanas laikā, līdz 20. augustam, vai citos
periodos maksājums jāveic piecu darba dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža,
pārējiem (piem., 2. un 3. kursa studējošajiem) līdz 10. septembrim. Šī garantijas
summa nav atgriežama un tiks ieskaitīta studējošā studiju maksā.
5.3. Ja apmaksa veicama reizi mēnesī, tad maksājumi jāveic tā, lai studiju maksa tiktu
ieskaitīta AK bankas kontā līdz katra mēneša 10. datumam.
6. Par studiju samaksas savlaicīgu neveikšanu, studējošais maksā AK līgumsodu 0,5%
apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu (ieskaitot brīvdienas un
svētku dienas), taču līgumsods kopumā nepārsniedz 10 procentus no pamatparāda
summas. AK var prasīt no studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu.
No pārskaitītās naudas pirmām kārtām AK sedz studiju maksas parādu un tikai pēc tam
līgumsodu.
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7. Ja studējošajam ir finanšu parāds Alberta koledžai, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot
ieskaites, eksāmenus, aizstāvēt studiju darbu, studiju un kvalifikācijas praksi, un
kvalifikācijas darbu. Ja AK direktore studējošo nesekmības dēļ nepārceļ uz nākamo
kursu, studējošais var atkārtoti mācīties iepriekšējā kursā, maksājot 50% no pilnas studiju
maksas, kas noteikta attiecīgajām studiju gadam, ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada
studiju maksa samaksāta pilnā apjomā.
8. Ja brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par studējošā atstāšanu atkārtotās studijās,
studējošajam ir akadēmiskie parādi, kas nepārsniedz 8 KP, ar nosacījumu, ka
studējošajam nav finansiālo parādu, studējošais var tikt atbrīvots no studiju maksas par
vienu semestri, studējošajam jāveic tikai Nolikuma 15. punktā minētie maksājumi. Šāds
atbrīvojums no studiju maksas nevar tikt piemērots, ja akadēmiskie parādi ir studiju
prakse, kvalifikācijas prakse vai kvalifikācijas darbs.
III. Izmaiņas studiju maksā
9. Ņemot vērā inflācijas līmeni Latvijā, kā arī valūtu kursu svārstības gadījumā, AK ir
tiesības mainīt studiju maksu katra jauna studiju gada sākumā jaunuzņemtajiem
studējošajiem, kā arī jau esošiem studējošajiem, ievērojot studiju līguma noteikumus.
10. Ja studējošais paredzēto studiju programmas apguves laiku ir mainījis, izmantojot studiju
pārtraukumus, tad atkarībā no studiju pārtraukuma apjoma, studiju daļa var lemt par
jaunas studiju maksas noteikšanu, nosakot studiju maksu atbilstoši tā brīža studiju
maksas likmēm.
11. Studiju programmas, specializācijas vai studiju formas maiņas gadījumā studiju maksa
mainās atbilstoši nomainītās programmas vai specializācijas maksai, atbilstoši tā brīža
studiju maksas likmēm.
IV. Citi maksājumi
12. AK ir tiesīga pieprasīt no studējošā maksājumus par papildus pakalpojumiem.
13. Jaunuzņemto studējošo dokumentu noformēšana (sk. Uzņemšanas noteikumus) – 25
EUR. Bezmaksas vietas pretendentiem (bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi) – 10
EUR. Maksa ārzemju studējošiem par dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu
termiņuzturēšanas atļaujas noformēšanai – no 300 EUR par AK pakalpojumiem, papildus
pakalpojuma pašizmaksas.
14. Dokumentu pārformēšana sakarā ar programmas, specializācijas, studiju formas maiņu:
14.1. Ja studējošais pāriet no vienas studiju programmas uz citu, samaksa par
dokumentu pārformēšanu ir 30 EUR;
14.2. Ja studējošais pāriet no vienas specializācijas uz citu tās pašas studiju programmas
ietvaros, samaksa par dokumentu pārformēšanu ir 30 EUR;
14.3. Ja studējošais maina studiju veidu vai studiju grupu (piemēram, pāreja no pilna
laika uz nepilnu laiku un otrādi, vai pāreja no sestdienas grupas uz vakara grupu un
otrādi), samaksa par dokumentu pārformēšanu ir 30 EUR.
15. Par nesavlaicīgu ieskaišu, eksāmenu kārtošanu un studiju darba, prakses atskaišu
aizstāvēšanu jāmaksā papildus – 15 EUR par 1 kredītpunktu par katru kārtošanas reizi,
bet ne vairāk par 70 EUR par vienu kārtošanas reizi. Ja studējošais savlaicīgi netiek
pielaists vai nesekmīgi nokārto valsts noslēguma pārbaudījumu, tad par atkārtotu
kvalifikācijas darba izstrādi (vai pilnveidošanu), aizstāvēšanu un kvalifikācijas eksāmena
kārtošanu studējošajam jāmaksā 260 EUR līdz attiecīgā semestra pirmā mēneša
10.datumam (10. septembris rudens semestrim vai 10.februāris pavasara semestrim).
16. Individuālā mācību plāna izstrāde – 30 EUR.
17. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšana – 30
EUR.
18. Papildus studiju kursu, kuri nav iekļauti studiju programmā, apmeklēšana un
pārbaudījuma kārtošana 40 EUR par 1 KP.
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19. Izziņas (latviešu valodā): parasta izziņa no 1 EUR; akadēmiskā izziņa – 50 EUR; AK
absolventiem, kuri eksmatrikulēti ar kvalifikācijas piešķiršanu un diploma izsniegšanu
pēdējā gada laikā, akadēmiskā izziņa – 10 EUR; sekmju izraksts aktīviem studējošiem –
10 EUR.
20. Izziņas (angļu valodā): parasta izziņa no 4 EUR; akadēmiskā izziņa – 70 EUR; AK
absolventiem, kuri eksmatrikulēti ar kvalifikācijas piešķiršanu un diploma izsniegšanu
pēdējā gada laikā, akadēmiskā izziņa – 20 EUR; sekmju izraksts aktīviem studējošiem –
20 EUR; visu veida dokumentu sagatavošanai svešvalodā – papildus standarta maksai
studējošais apmaksā AK izvēlētā tulka pakalpojumus.
21. Diploma dublikāta un/vai diploma pielikuma sagatavošana un izsniegšana – no 70 EUR
par AK pakalpojumiem, papildus pakalpojuma pašizmaksai.
22. Studējošā apliecības atjaunošana –10 EUR,
23. Kopēšana:
- A4 formāta lapa no vienas puses, kopējot patstāvīgi – 0,05 EUR;
- A4 formāta lapa no vienas puses – 0,07 EUR;
- A4 formāta lapa no abām pusēm – 0,10 EUR;
- A3 formāta lapa no vienas puses – 0,15 EUR;
- A3 formāta lapa no abām pusēm – 0,20 EUR;
24. Izdruka A4 formāta lapa – 0,15 EUR.
25. Kabatiņas – 0,10 EUR.
26. Izslēgts ar 2018.g. 17.aprīli
27. Eksāmenu ievirzes jautājumi un pasniedzēju apstiprinātie metodiskie materiāli lekcijām,
internets un Wi-Fi AK telpās, bibliotēkas pakalpojumi un Moodle sistēmas lietošana –
bezmaksas.
28. Standarta vēstules izsūtīšana pa pastu vai ar kurjeru pēc studējošā pieprasījuma – 7 EUR
papildus pakalpojuma pašizmaksām.

Pielikumi:
1. Maksājumu grafiks visu kursu studējošajiem;
2. Alberta koledžas sadarbības partneru saraksts, kuru darbiniekiem un darbinieku bērniem
AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai;
3. Sociāli atbalstāmo vietu skaits un piešķiršanas kārtība;
4. Studiju līguma paraugs;
5. Papildus vienošanās studiju līgumam bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem;
6. Papildus vienošanās studiju līgumam sadarbības partneru darbiniekiem un viņu bērniem;
7. Papildus vienošanās studiju līgumam sociālā atbalsta programmas studējošajiem;
8. Budžeta vietas studējošā atskaites lapa (zaļā lapa).
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 02/18
no 2018.g. 17.aprīļa

1.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

MAKSĀJUMU GRAFIKS
I. Studiju maksas likmes studējošajiem (1. , 2. un 3. kurss)

Studiju kurss

Maksājuma termiņš
(līdz tekošā mēneša

(EUR)

1.kurss

10.datumam)

Visas programmas *
( Izņēmums: Komercdarījumu
juridiskais nodrošinājums - Jur)

Pilna laika studijas

Nepilna laika
studijas, t.sk.
vakara grupas ar
e-studiju
elementiem

Pilna laika
studijas

Nepilna laika
studijas, t.sk.
vakara
grupas ar estudiju
elementiem

315

285

-

-

105
105
105
105
105
105
105
105
105

95
95
95
95
95
95
95
95
95

-

-

1260

1140

315
105
105
105

285
95
95
95

420
140
140
140

330
110
110
110

95

140

110

95
95
95
95
95

140
140
140
140
 Sk. zemāk

110
110
110
110
110

1140

1540

1320

285
95
95

nav

330
110
110

Saskaņā ar līguma
nosacījumiem
2.maksājums
3.maksājums
4.maksājums
5.maksājums
6.maksājums
7.maksājums
8.maksājums
9.maksājums
10.maksājums

(EUR)

2.kurss

Kopā par 1. kursu:
1.maksājums
2.maksājums
3.maksājums
4.maksājums
5.maksājums
6.maksājums
7.maksājums
8.maksājums
9.maksājums
10.maksājums

(EUR
)

3.ku
rss

Kopā par 2.kursu:
1.maksājums
2.maksājums
3.maksājums

Specializācija "Datorspēļu
izstrāde un attīstība”.

* Jur

105

210
105
105
105
105

 Sk. zemāk
* Jur

1155

1260
nav
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4.maksājums

 Sk.
zemāk

5.maksājums

475

Tiem, kas
absolvē ziemā
– līdz
decembra
beigām,
izņēmums
juristiem – līdz
10.janvārim/
vasarā – līdz
10.jūnijam

Kopā par studiju programmas
apguvI:

 Sk. zemāk

95

 Sk. zemāk

Kopā par 3.kursu:

 Maksājums par
valsts noslēguma
pārbaudījumu, kv.
darba izstrādi un
aizstāvēšanu

* Jur

* Jur

550

570

260

2675,-

* Jur

2780,-

* Jur

3015,-

311
0,-

1800,-

2130,-

* izņemot specializāciju "Datorspēļu izstrāde un attīstība” un „Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums” (Jur)
III. Citas studiju maksas likmes
Ja studējošais izmanto iespēju atkārtoti studēt iepriekšējā kursā, studiju maksa visiem periodiem
aprēķināma saskaņā ar studiju līguma nosacījumiem.
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 05/16
no 2017.g. 20.jūnija,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa.

2.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

ATLAIDES ALBERTA KOLEDŽAS SADARBĪBAS PARTNERIEM
Ar mērķi veicināt sadarbību ar dažādām organizācijām, AK piešķir 20% atlaidi studiju
maksai sadarbības partneru darbiniekiem un darbinieku bērniem, kuri iesniedz visus
nepieciešamos dokumentus un noslēdz studiju līgumu (vai uz esoša līguma pamata) un
papildus vienošanos (6.pielikums) ar AK līdz uzņemšanas beigām (1.kursa reflektantiem) vai
pirms katra semestra sākuma. Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz
maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu,
recenzēšanu un aizstāvēšanu.
AK sadarbības partneru saraksts 2018./2019.. akad.g., kuru darbiniekiem un darbinieku
bērniem AK piešķir 20% atlaidi studiju maksai:
1.
Latvijas Pašvaldību savienība
2.
DHL
3.
Lauku atbalsta dienests
4.
RP SIA Rīgas satiksme
5.
SIA Lattelecom
6.
VAS Latvijas Pasts
7.
SIA Narvesen Baltija
8.
A/S Preses Apvienība
9.
SIA Cirkle K Latvia
10. SIA JYSK Linnen’n Furniture
11. SIA Do It
12. SIA Elvi Latvija
13. SIA Mego
14. SIA The Pier
15. Pārtikas un veterinārais dienests
16. InterRisk Vienna Insurance Group
17. SIA RIMPEKS KP
18. AS Dimela Veta Latvija
19. AIESEC Latvia
20. Latvijas personāla vadīšanas asociācija
21. SIA "3K MANAGEMENT"
22. SIA "SEM.LV"
23. SIA "TNT Latvia"
24. SIA "MAXIMA Latvija"
Atbalstāmās personas: sadarbības partneru darbinieki un viņu bērni.
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Atbalstāmās pozīcijas: pilna un nepilna laika, t.sk., e-studiju grupu visu programmu
studējošie.
Atbalsta apmērs: 20% no studiju maksas, noslēdzot papildus vienošanos (sk. 6. pielikumu).
Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma
pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu.
Nepieciešamie dokumenti: izziņa no darba vietas un darbinieku bērniem dokumentu, kas
apliecina radniecību (piemēram, dzimšana apliecība) – obligāti iesniedzama pirms katra
studiju gada sākuma, iespējams iesniegt pirms jebkura semestra sākuma.
Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz, studiju līgums un papildus vienošanās jānoslēdz
pirms studiju gada sākuma (1.kursa reflektantiem) vai pirms katra semestra sākuma, katru
gadu jāpagarina vienošanās, iesniedzot nepieciešamus dokumentus.
Atbalsta piešķiršanas pamats: sadarbības līgums.
Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība Alberta koledžas attīstības stratēģijai: veicina
sadarbību ar partneriem un iespējamiem absolventu darba devējiem.

7

APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa un papildināts
ar valdes lēmumu nr.03/18
no 2018.g. 01.jūnija.

3.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

AK valde 2018./2019. akad. gadā nosaka šādus finansiālus atvieglojumus un finansēto
vietu (sociāli atbalstāmo vietu) skaitu un to piešķiršanas kārtību:
1.1. Atbalsts otras augstākās izglītības iegūšanai
Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu otras augstākās izglītības iegūšanai, AK piešķir 20%
atlaidi studiju maksai pirmajam studiju gadam 2018.g. reflektantiem ar augstāko izglītību,
kas, atbilstoši AK uzņemšanas noteikumiem iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un
noslēdz studiju līgumu un papildus vienošanos ar AK līdz uzņemšanas beigām. AK
absolventi saņem papildus bonusu – bezmaksas individuālā plāna sastādīšana.
Atbalstāmās personas: personas ar augstāko izglītību.
Atbalstāmās vietas: pilna un nepilna laika, t.sk., vakara grupu ar e-studiju elementiem visu
programmu studējošie.
Atbalsta apmērs: 20% no studiju maksas pirmajam studiju gadam, ja studējošais pilda
papildus vienošanās nosacījumus (sk. 7. pielikumu); bezmaksas individuālā plāna sastādīšana
Alberta koledža absolventiem.
Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši Alberta koledžas uzņemšanas noteikumiem; diploms
par augstāko izglītību.
Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz, studiju līgums un papildus vienošanās jānoslēdz
līdz uzņemšanas beigām, jāpilda izvirzītie nosacījumi.
Atbalsta piešķiršanas pamats: diploms, kas apliecina, ka pretendentam ir augstākā izglītība
un abpusēji parakstītā vienošanās par atbalsta piešķiršanu.
Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: veicina personu ar
augstāko izglītību zināšanu aktualizēšanu, pārkvalifikāciju, otras kvalifikācijas iegūšanu;
veicina AK studējošo zināšanu līmeņa paaugstināšanu (rādītāja „studējošo vidējais
vērtējums” uzlabošana, paaugstināšana); saskan ar studiju programmas „Komercdarījumu
juridiskais nodrošinājums” attīstības stratēģiju.
1.2. Bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi
Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem (gan bērniem,
gan vecākiem), kuriem ir [tikai] vidējā izglītība, AK pilnībā finansē studijas trīs
studējošajiem, kuri atbilst uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām.
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Atbalstāmās personas: bāreņi un daudzbērnu ģimenes locekļi, kuriem ir tikai vidējā
izglītība.
Atbalstāmo vietu skaits: pilna un nepilna laika visu studiju programmu studējošie, izņemot
vakara grupu ar e-studiju elementiem.
Atbalsta apmērs: 100% no studiju maksas visam studiju periodam, ja studējošais pilda
papildus vienošanās nosacījumus (sk. 5. pielikumu).
Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši AK uzņemšanas noteikumiem, ieskaitot visus papildus
dokumentus, kas minēti AK uzņemšanas noteikumu 10.punktā.
Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz līdz 2018. gada 21. jūlijam (ieskaitot), savlaicīgi
jānoslēdz studiju līgums un papildus vienošanās, jāpilda izvirzītie nosacījumi.
Atbalsta piešķiršanas pamats: uzņemšanas komisijas, AK Padomes priekšsēdētājas un AK
direktores lēmums par bezmaksas vietas piešķiršanu un abpusēji parakstīta vienošanās par
bezmaksas vietas piešķiršanu.
Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: SIA „Alberta koledža”
ir sociāli atbildīgs uzņēmums.
1.3. Atbalsts pilna laika studējošiem
Ar mērķi sniegt finansiālu atbalstu pilna laika studējošiem, AK piešķir 50% atlaidi studiju
maksai pirmajam studiju gadam pirmajiem simts 2018.g. reflektantiem, kas, atbilstoši AK
uzņemšanas noteikumiem iesniedz visus nepieciešamos dokumentus un noslēdz studiju
līgumu, papildus vienošanos studiju līgumam un līdz 2018.g. 10.augustam veic studiju
maksas iemaksu par pirmo studiju gadu ar 50% atlaidi 630 Eur apmērā.
Atbalstāmās personas: pirmie 100 pilna laika studiju 2018.g. reflektanti.
Atbalstāmās vietas: pilna laika visu studiju programmu studējošie.
Atbalsta apmērs: 50% no studiju maksas pirmajam studiju gadam.
Nepieciešamie dokumenti: atbilstoši Alberta koledžas uzņemšanas noteikumiem.
Papildus prasības: dokumenti jāiesniedz, studiju līgums un papildus vienošanās (sk. 7.
pielikumu) jānoslēdz un jāveic iemaksa par pirmo studiju gadu 630 Eur apmērā līdz 2018.g.
10.augustam. Termiņu nav iespējams pagarināt. Ir iespēja AK iesniegt pieteikumu studiju
kredīta ar valsts galvojumu noformēšanai.
Atbalsta piešķiršanas pamats: studiju maksas par pirmo studiju gadu veikšana vai
pieteikuma studiju kredītam ar valsts galvojumu iesniegšana. Atlaide nesummējas ar citam
atlaidēm, izņemot ar atlaidi par ievēlēšanu studējošo pašpārvaldes priekšsēdētaja amatā.
Atbalsta piešķiršanas mērķu atbilstība AK attīstības stratēģijai: vecina pilna laika
studējošo piesaisti, sniedz finansiālo atbalstu potenciāli nestrādājošiem studējošiem
pamatzināšanu un prasmju apgūšanai; vieglākai integrācijai darba tirgū; stiprina Alberta
koledžas studējošo pašpārvaldi, veicina aktīvāku studējošo iesaistīšanu pētniecībā un
radošajās aktivitātēs.
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa.

4.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

STUDIJU LĪGUMA
Paraugs
(spēkā no 2018.g. 01.jūlija)
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STUDIJU LĪGUMS NR. _________
Rīgā,

201__.g. __________

SIA „Alberta koledža”, jur. adrese Rīga, Skolas 22-2, LV – 1010, reģ. Nr. Komercreģistrā
40003549193, reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 3347801552, reģistrācijas lapa no 25.02.2010.,
tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas nolikumu, no vienas
puses, un vārds, uzvārds XXX, pers.kods XXX, pase XXX, izdota XXX, izdevējiestāde XXX,
deklarētās dzīvesvietas adrese XXX, faktiskā adrese XXX, tālrunis XXX, e-pasts XXX (turpmāk
tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par šādiem līguma noteikumiem:
1.Līguma priekšmets
Alberta koledža apņemas mācīt Studējošo programmā: (programmas nosaukums)
(programmas kods)
Iegūstama kvalifikācija: (kvalifikācijas nosaukums)
Studiju veids: (studiju veida nosaukums)
Studiju programmas ilgums:
Kredītpunktu apjoms:
Studiju programma ir akreditēta līdz (datums) (akreditācijas lapas Nr. ......).
Studiju līgums izstrādāts saskaņā ar 23.01.2007. MK noteikumiem Nr.70 "Studiju līgumā
obligāti ietveramie noteikumi."
2. Alberta koledžas tiesības un pienākumi
2.1. Nodrošināt mācību procesu atbilstoši licencētām un noteiktā kārtībā akreditētajām studiju
programmām šajā līgumā norādītajā programmā.
2.2. Pēc pilna mācību kursa pabeigšanas un kvalifikācijas iegūšanas izsniegt Alberta koledžas
diplomu par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu.
2.3. Nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību par iekšējiem normatīviem aktiem, kas
regulē koledžas darbību. Svarīgākie iekšējie normatīvie akti izliekami Alberta koledžas
vietnē, pārējie dokumenti pieejami studiju daļā. Studējošajam ir saistošas normas
aktuālajā redakcijā, t.i., normas kas ir spēkā piemērošanas brīdī, ja attiecīgajā dokumentā
vai šajā līgumā nav noteikts savādāk.
2.4. Informēt Studējošo par izmaiņām koledžas un/vai studiju programmas akreditācijas un/vai
licencēšanas datos.
2.5. Kārtību, kā notiek samaksa par mācībām nosaka “Nolikums par Alberta koledžas studējošo
studiju samaksu un citiem maksājumiem”, kura noteikumus Alberta koledža ir tiesīga
vienpusējā kārtā grozīt, ievērojot šī līguma nosacījumus.
2.6. Alberta koledžā studējošie studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Līguma
slēgšanas brīdī studiju maksas apmērs par visu sekmīgi apgūtu studiju programmu kopumā
sastāda cipariem EUR (vārdiem Eiro), neieskaitot līgumsodus, samaksu par papildus
pakalpojumiem u.tml. maksājumus.
2.7. Studiju maksas palielināšanas gadījumā Alberta koledža savlaicīgi informē studējošos par
izmaiņām, izvietojot informāciju Alberta koledžas mājas lapā (www.alberta-koledza.lv).
Alberta koledža ir tiesīga vienpusējā kārtā palielināt studiju maksu inflācijas gadījumā atbilstoši inflācijas līmenim Latvijā, balstoties uz oficiāliem statistikas datiem.
2.8. Pirmā iemaksa, t.i., studiju maksa par septembri, cipariem EUR (vārdiem Eiro) apmērā
jāveic līdz (datums). Pirmā iemaksa uzskatāma par garantijas summu un tā nav atgriežama.
Turpmāk apmaksu var veikt pa mēnešiem, pārskaitot naudu uz Alberta koledžas bankas
kontu līdz katra mēneša 10. datumam, saskaņā ar maksājumu grafiku, kas atspoguļots
“Nolikumā par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem”,
ņemot vērā, ka par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums tiek ieskaitīts
Alberta koledžas norēķinu kontā.
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2.9. Par studiju samaksas savlaicīgu neveikšanu, studējošais maksā AK līgumsodu 0,5%
apmērā no parāda summas par katru nokavēto kalendāro dienu (ieskaitot brīvdienas un
svētku dienas), taču kopumā ne vairāk par 10 (desmit) procentiem no pamatparāda apmēra.
AK var prasīt no studējošā vienlaicīgi kā līgumsodu, tā arī līguma izpildīšanu. No
pārskaitītās naudas pirmām kārtām AK sedz studiju maksu un tikai pēc tam līgumsodus.
2.10. Gadījumos, kad Studējošais maina studiju programmu, specializāciju vai studiju veidu, kā
arī, kad pēc Studējošā lūguma Studējošajam tiek piešķirts akadēmiskais atvaļinājums, ar
Studējošo slēdz jaunu studiju līgumu (vai Studiju līguma grozījumus) un studiju maksa
mainās atbilstoši jaunajam studiju līgumam.
2.11. Ja Studējošais ir nokavējis studiju maksas apmaksu par diviem mēnešiem, kā arī citu
pārkāpumu gadījumā (nesekmības, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu dēļ, kā arī citu
pārkāpumu dēļ), Studējošais var tikt izslēgts no Alberta koledžas.
2.12. Ja Studējošais izslēgts no Alberta koledžas studējošo saraksta 2.11. punktā minēto
iemeslu dēļ, pēc trūkumu novēršanas, iespējams atjaunot Studējošo Alberta koledžā,
noslēdzot jaunu līgumu.
2.13. Ja Studējošajam ir finanšu parāds Alberta koledžai, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot
ieskaites, eksāmenus, aizstāvēt studiju darbu, studiju praksi un kvalifikācijas darbu, kā arī
Studējošajam var tikt liegta iespēja izmantot Alberta koledžas bibliotēku, TV studiju,
datorus un internetu.
2.14. Par nesavlaicīgu ieskaišu, eksāmenu kārtošanu, kursa darba, prakses aizstāvēšanu un valsts
noslēguma pārbaudījuma kārtošanu jāmaksā papildus maksa saskaņā ar “Nolikumu par
Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem”.
2.15. Ja nesekmības dēļ Alberta koledža nepārceļ Studējošo uz nākamo kursu, Studējošais var
atkārtoti mācīties iepriekšējā kursā, samaksājot 50% no pilnas studiju maksas, kas noteikta
attiecīgajam kursam (grupai), ar nosacījumu, ka iepriekšējā gada studiju maksa samaksāta
pilnā apjomā.
2.16. Studējošā studiju laikā izstrādātie darbi ir Alberta koledžas īpašums. Studējošais atļauj
bez atlīdzības, atsaucoties uz Studējošā – autora vārdu, Studējoša referātus, studiju
darbus, prakses darbus, kvalifikācijas darbu u.c. darbus publicēt Alberta koledžas
izdevumos (t.sk., elektroniskajos resursos), kā arī izmantot minētajos darbos esošo
informāciju zinātniskiem darbiem un pētījumiem, kuri var tikt publicēti. Studējošajam ir
pienākums rakstiski informēt Alberta koledžu par to, ka darbs ietver konfidenciālu
informāciju. Studējošais ir informēts un piekrīt, ka koledža var veikt studējošā darbu pārbaudi
pirms aizstāvēšanās Vienotā datorizētā plaģiāta kontroles sistēmā.

3. Studējošā tiesības un pienākumi
3.1. Ievērot iekšējos normatīvos aktus, kas regulē koledžas darbību. Ievērot nodarbību un sesiju
sarakstā, kā arī citos laika grafikos noteiktus termiņus (datumus un laikus).
3.2. Sekmīgi apgūt studiju programmu un ievērot Alberta koledžas iekšējās kārtības
noteikumus. Studiju programmas izpildes gaitā visus individuālos darbus pildīt patstāvīgi,
nepieļaujot plaģiātu – cita autora publicētu vai nepublicētu darbu (t.sk., vārdu, izteikumu
u.c.) izmantošanu, nenorādot precīzu atsauci uz attiecīgu autoru un/vai darbu. Plaģiātisma
gadījumā Studējošais maksā Alberta koledžai līgumsodu 70 Eiro (septiņdesmit Eiro)
apmērā. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Studējošo no saistībām, t.i., no pienākuma
pienācīgi izpildīt uzdotus darbus. Līgumsoda nesamaksāšanas gadījumā, kā arī par
atkārtotu plaģiātismu Studējošais var tikt izsvītrots no studējošo saraksta (eksmatrikulēts).
3.3. Studējošajam ir pienākums meklēt sev prakses vietu. Ja Studējošā meklējumi ir
nesekmīgi, tad Alberta koledža sniedz palīdzību prakses vietas meklēšanā.
3.4. Segt Alberta koledžas noteikto Studējošo studiju maksu noteiktajā termiņā un apmērā.
3.5. Noteiktajā kārtībā izmantot Alberta koledžas telpas, iekārtas, saudzīgi izmantot bibliotēkas
materiālus (grāmatas, preses izdevumus, metodiskos materiālus, diskus un tml.).
Bibliotēkas materiālu nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā Studējošais maksā Alberta
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koledžai līgumsodu materiāla trīskāršā vērtībā. Materiāls tiek uzskatīts par nozaudētu, ja
Studējošais to neatgriež bibliotēkā noteiktajā termiņā. Ja Studējošajam ir parāds Koledžas
bibliotēkai, tad viņam tiek liegta iespēja kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu.
3.6. Studējošais var Alberta koledžas un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtraukt
un atjaunot studijas un izmantot akadēmisko atvaļinājumu, vienojoties par to ar Alberta
koledžu. Pēc atgriešanās no akadēmiskā atvaļinājuma Studējošajam jāmaksā tāda studiju
maksa, kāda noteikta attiecīgajai grupai kurā viņš ir atjaunots. Akadēmisko atvaļinājumu
parasti piešķir no semestra sākuma uz vienu studiju gadu. Ja Studējošais prasa akadēmisko
atvaļinājumu semestra vidū, tad akadēmiskais atvaļinājums tiek piešķirts no Studējošā
iesnieguma par akadēmisko atvaļinājumu saņemšanas datuma uz nepilnu gadu.
3.7. Ja Studējošais grib pārtraukt studijas, viņam rakstiski jābrīdina Alberta koledža par to.
Studiju maksa tiek aprēķināta par studijām līdz brīdinājuma saņemšanas datumam
(Studējošā lekciju apmeklējums netiek ņemts vērā). Jebkurā gadījumā punktā 2.8. minētā
garantijas summa Studējošajam netiek atmaksāta.
3.8. Studējošajam ir tiesības vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties
Alberta koledžas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās, kā arī izmantot citas normatīvajos
aktos paredzētās tiesības.
3.9. Piedalīties Alberta koledžas organizētajās aptaujās un pašnovērtējumos.
3.10. Studējošais apņemas regulāri apmeklēt Alberta koledžas mājas lapu (www.albertakoledza.lv) un sekot visām aktualitātēm un izmaiņām koledžas darbībā, koledžas iekšējos
normatīvajos aktos, nodarbību sarakstā u.tml. Alberta koledžas mājas lapā var piekļūt arī
Studējošā personīgiem datiem, ievadot paroli, t.i., šī līguma numuru un savu personas
kodu. Ja mājas lapā esošā informācija nav faktiskiem apstākļiem atbilstoša, vai tehnisku
iemeslu dēļ Studējošais nevar atvērt kādu sadaļu vai dokumentu, tad Studējošajam ir
pienākums nekavējoties informēt par to studiju daļu: info@alberta-koledza.lv.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4. Papildus noteikumi
Parakstot šo Līgumu Studējošais apliecina, ka visi Līgumā norādītie personīgie dati (vārds,
uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālrunis, e-pasts, pases dati u.tml.)
ir pareizi un patiesi. Studējošais apņemas savlaicīgi informēt Alberta koledžu par visām
izmaiņām savos personas datos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Alberta koledžas studiju
daļai. Ja atklāsies, ka uzņemšanas laikā iesniegtie dokumenti neatbilst Latvijas normatīvo
aktu prasībām, tad koledža ir tiesīga izsvītrot studējošo no studējošo saraksta.
Alberta koledža veic studējošā personas datu apstrādi, veido, uztur un glabā studējošā
dokumentus par studiju gaitu drukātā veidā un elektroniski. Alberta koledža apņemas
izmantot šo informāciju tikai studiju procesā, administratīvām vajadzībām un normatīvajos
aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Studējošais ir informēts, ka drošības nolūkos
Alberta koledžas telpās tiek veikta video novērošana. Pēc Studējošā absolvēšanas personas
dati tiks apstrādāti Alberta koledžas absolventu reģistrā ar mērķi nodrošināt statistiskus
pētījumus. Studējošā dati var tikt nodoti trešajām personām līguma izpildes nodrošināšanai.
Alberta koledža informē studējošos par visa veida izmaiņām, izvietojot attiecīgu
informāciju Alberta koledžas mājas lapā (www.alberta-koledza.lv) un/vai koledžā redzamā
vietā.
Pusēm vienojoties Studējošajam var tikt mainīta Studiju līguma 1.punktā noteiktā
prioritārā studiju forma. Ja puses nevar vienoties, vai, ja vēlamajā grupā nav brīvu vietu,
tad Studējošajam var tikt sastādīts individuālais mācību plāns. Klātienē ar e-studiju
elementiem grupas Studējošais ir informēts, ka studijām ir nepieciešams dators ar interneta
pieslēgumu, kamera un mikrofons; dažādu studiju kursu prasības paredz klātienes treniņus
un prezentācijas, dažādu studiju kursu noslēguma pārbaudījumi, studiju darbu un prakses
atskaišu aizstāvēšana, kā arī valsts noslēguma pārbaudījums notiek klātienē koledžas
telpās.

13

4.5. No šī Līguma parakstīšanas brīža visas iepriekšējās saistības par šajā līgumā minēto zaudē
juridisku spēku. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Alberta
koledžā, otrs – pie Studējošā. Līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un pirmās
iemaksas (garantijas summas) veikšanas vai papildus vienošanās par budžeta vietas
piešķiršanu slēgšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4.6. Katra Puse ir tiesīga lauzt līgumu gadījumā ja līguma izpilde var izraisīt pusei pārmērīgus
zaudējumus. Pusei ir tiesības un pienākums rakstiski informēt otro pusi par līguma laušanu
līdz katra mēneša 10.datumam. Pusēm ir pienākums izpildīt visas savas saistības, kas
jāizpilda saskaņā ar līguma nosacījumiem līdz līguma izbeigšanas dienai.
4.7. Ja visas saistības ir izpildītas, tad Līgums automātiski izbeidzas šādos gadījumos:
4.7.1. Studējošais ir izsvītrots no studējošo saraksta (eksmatrikulēts);
4.7.2. Studējošais ir pārcelts uz citu studiju programmu, specializāciju vai studiju formu
par ko ir noslēgts jauns Studiju līgums;
4.8. Starp Pusēm radušos strīdus izskata saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas
normatīviem aktiem.
4.9. Līguma labojumi un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un ja tos ir
parakstījušas abas puses, izņemot gadījumus, kuriem šis Līgums paredz savādāku
procedūru. Papildus vienošanās studiju līgumam ir Studiju līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. Pušu rekvizīti un paraksti:

SIA ALBERTA KOLEDŽA
Reģ. Nr.40003549193; Rīga, Skolas iela 22-2, LV 1010
Reģ.Nr. izglītības iestāžu reģistrā 3334801552
Akreditācijas lapas Nr. 074 no 20.12.2007.
Banka: A/S SEB BANKA;
Konts: LV09UNLA 0050000217581
Direktore vai valdes locekle/-is

Studējošais
Paraksts:_____________________________
Atšifrējums:___________________________

Parakstot Studiju Līgumu Studējošais apliecina, ka svarīgākie līguma nosacījumi tika apspriesti
mutiski, ka tie Studējošajam ir zināmi un saprotami, papildus, līguma parakstīšanas brīdī,
Studējošais ir iepazīstināts ar standarta maksājuma grafiku, ir informēts par Studiju līguma
spēkā stāšanos un pārtraukšanas kārtību.
Studējošā paraksts:___________________________

Piezīme:
Pēc reflektanta lūguma studiju līguma saturu var precizēt vai grozīt AK valdes locekļi, AK
direktore, Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs.
Līgumam pievieno bez parakstiem:
Standarta maksājuma grafiku 1.kursam, Alberta koledžas rekvizītus (t.sk., bankas kontu, e-pastu
un tālruni), informāciju par budžeta vietu konkursa rezultātu izsludināšanas termiņiem.
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Studiju līguma pielikuma 2018.g. vasaras uzņemšanas paraugs
Maksājuma termiņš

(EUR)

1.kurss

Studiju kurss

(līdz tekošā mēneša

Visas programmas *
( Izņēmums: Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums - Jur)

10.datumam)

Pilna laika studijas

Saskaņā ar līguma
nosacījumiem
2.maksājums
3.maksājums
4.maksājums
5.maksājums
6.maksājums
7.maksājums
8.maksājums
9.maksājums
10.maksājums

315

(EUR)

2.kurss

Kopā par 1. kursu:
1.maksājums
2.maksājums
3.maksājums
4.maksājums
5.maksājums

(EUR)

3.kurss

285

105
105
105
105
105
105
105
105
105
1260

95
95
95
95
95
95
95
95
95
1140

315
105
105
105

285
95
95
95
* Jur

105

95

210

6.maksājums
7.maksājums
8.maksājums
9.maksājums
10.maksājums

Kopā par 2.kursu:

Nepilna laika studijas, t.sk.
vakara grupas ar e-studiju
elementiem

105
105
105
105

95
95
95
95
95

 Sk. zemāk

1155

* Jur

1140

1260

1.maksājums
2.maksājums
3.maksājums
4.maksājums

285
95
95
nav

* Jur

 Sk. zemāk

5.maksājums

 Sk. zemāk

Kopā par 3.kursu:
Tiem, kas
absolvē ziemā
– līdz
 Maksājums par
decembra
valsts noslēguma
beigām,
pārbaudījumu, kv.
izņēmums
darba izstrādi un
juristiem – līdz
aizstāvēšanu
10.janvārim/
vasarā – līdz
10.jūnijam
Kopā par studiju programmas
apguvi:

95

475

* Jur

570

260

2675,-

* Jur

2780,-

3015,-

* Jur

3110,-
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa.

5.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

Papildus vienošanās studiju līgumam
bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu locekļiem
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

SIA „Alberta koledža”, jur. adrese Rīga, Skolas 22-2, LV – 1010, reģ. Nr. Komercreģistrā
40003549193, reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā 3347801552, reģistrācijas lapa no 25.02.2010.,
tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas nolikumu, no vienas
puses, un vārds, uzvārds XXX, pers.kods XXX, (turpmāk tekstā – Studējošais), no otras puses,
vienojas par sekojošo:
1. Studējošā statuss: bezmaksas vietas studējošais (Alberta koledžas uzņemšanas komisijas,
direktores un valdes koplēmums no 201__.g. ____.augusta). Studējošais studē Alberta
koledžā bezmaksas vietā, t.i., Studējošais ir atbrīvots no studiju maksas par studijām
Alberta koledžā (AK), izņemot maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu (sk. 3.
punktu).
2. Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem
(piem., maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu).
3. Studējošais maksā par kvalifikācijas darba vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu 260
Eiro vismaz vienu mēnesi pirms valsts noslēguma pārbaudījuma.
4. Studējošajam ir pienākums:
4.1. centīgi apmeklēt lekcijas un seminārus; nepieciešamības gadījumā apmeklēt
bezmaksas konsultācijas, aktīvi izmantot bibliotēkas un intraneta materiālus;
4.2. sekmīgi apgūt mācību programmu (zemākā pieļaujamā atzīme galā darbos (ieskaite,
eksāmens, kursa darba un prakses atskaites aizkavēšana un tml.) ir 7 balles, t.i.
„labi”);
4.3. aktīvi piedalīties visos Alberta koledžas pasākumos, t.sk. apmeklēt mācību
ekskursijas, vieslekcijas, uzstāties ar ziņojumiem konferencēs, sagatavot rakstus AK
rakstu krājumiem un AK konkursiem, piedalīties lietišķās spēlēs, AK projektos,
pētījumos u.c.
4.4. aktīvi piedalīties AK konkursos un zinātniskajos pētījumos;
4.5. visi darbi (mājas darbi, testi, kursa darbi, prakses atskaites, kvalifikācijas darbs un
tml.) jāpilda augstā kvalitātē, jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi (piem.,
ziemas sesijas rezultātu kontrole tiks veikta (datums)., vēlāk izlabotie rezultāti un
iesniegtie dokumenti netiks ņemti vērā pieņemot lēmumu par vietas saglabāšanu
budžeta vietu programmā); Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu u.c.
pārlikšana vai nesavlaicīga kārtošana ir maksas pakalpojums (Nolikums par studējošo
studiju samaksu u citiem maksājumiem);
4.6. nest Alberta koledžas labo slavu;
4.7. piedalīties AK akreditācijas procesos.
5. Studējošajam ir pienākums vienas darba nedēļas laikā no sesijas beigām (standarti t.i.
janvāra un jūnija pēdēja nedēļā) iesniegt Alberta koledžas direktoram atskaiti, kurā
jāatspoguļo Studējošā aktivitāti un sasniegumus iepriekšēja studiju semestrī (atskaites
lapas veidlapa ir pieejama Alberta koledžas mājas lapā).
6. Ja Studējošais nav aktīvs, motivēts un sekmīgs, kā arī ja Studējošais nepilda iepriekšējos
punktos noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējas kartības noteikumus, Bibliotēkas
lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta koledžas akadēmisko un administratīvo
personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta koledža ir tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt
vienošanos un izslēgt Studējošo no bezmaksas vietu programmas, nekavējoties rakstiski
brīdinot Studējošo par to, izsūtot vēstuli uz Studiju līgumā noradīto e-pasta adresi un
Studējošajam tiks dzēsts atbrīvojums no studiju maksas turpmākajam periodam.
7. No bezmaksas vietu programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētā
programmā, kā arī nevar tikt iekļauts citas AK finansētas sociālā atbalsta programmās, pat
novēršot izslēgšanas iemeslus.
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Alberta koledža ir tiesīga lauzt vienošanos, ja saistību turpināšana var radīt pārmērīgus
zaudējumus Alberta koledžai, kā arī ja tiek slēgta grupa, likvidēta studiju programma vai
koledža.
9. Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku Studiju līgums.
10. Puses vienojas, ka visas iepriekš noslēgtās papildus vienošanās studiju līgumam par studiju
maksu zaudē spēku no šīs vienošanās parakstīšanas brīža.
8.

SIA ALBERTA KOLEDŽA
Valdes locekle

Studējošais

Parakstot vienošanos Studējošais apliecina, ka vienošanās nosacījumi tika apspriesti mutiski, ka
tie Studējošajam ir zināmi un saprotami, papildus vienošanās parakstīšanas brīdī Studējošais
mutiski ir iepazīstināts ar standartu maksājumu grafiku, ir informēts par Studiju līguma
pārtraukšanas kārtību.

Studējošā paraksts:___________________________
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa.

6.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

Papildus vienošanās studiju līgumam
sadarbības partneru darbiniekiem un viņu bērniem
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers. kods XXX studiju kurss:
_______________
(turpmāk tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Alberta koledžas Sadarbības partneris ir _____________________________.
2. Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko
apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība).
3. Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības
partneri, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Atlaide attiecas tikai
uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu,
kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Studējošajam ir šāds
maksājumu grafiks XXX m.g.:
Visas programmas * (EUR)
Studiju kurss

Maksājuma termiņš

1.kurss

Saskaņā ar līguma
nosacījumiem
10.oktobris
10.novembris
10.decembris
10.janvāris
10.februaris
10.marts
10.aprīlis
10.maijs
10.jūnijs
Kopā gadā:
Koledžas atbalsts (atlaides apmērs)

4.

5.
6.
7.

Pilna laika
studijas

Nepilna laika
studijas, t.sk.
vakara grupas
ar e-studiju
elementiem

252

228

84
84
84
84
84
84
84
84
84
1008
252

76
76
76
76
76
76
76
76
76
912
228

Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma
pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu,
līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir
spēkā vienu studiju gadu.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības
līgums.
Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas)
Vienošanās nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar
Sadarbības partneri.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX , kurss: _______________
(turpmāk tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1.
Alberta koledžas Sadarbības partneris ir _____________________________.
2.
Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko
apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība).
3.
Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības partneri,
Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Studējošajam ir šāds maksājumu
grafiks XXX m.g.:
Visas programmas *
( Izņēmums: Komercdarījumu juridiskais
nodrošinājums - Jur)
Studiju
kurss

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas,
t.sk. vakara grupas ar
e-studiju elementiem

Pilna laika
studijas

252
84
84
84

228
76
76
76

336
112
112
112

Nepilna laika
studijas, t.sk.
vakara
grupas ar estudiju
elementiem
264
88
88
88

76

112

88

76
76
76
76
76

112
112
112
112
 Sk. zemāk

88
88
88
88
88

Maksājuma termiņš

10. septembris
10.oktobris
10.novembris
10.decembris
2.kurss

Specializācija "Datorspēļu
izstrāde un attīstība”.

10.janvāris

84

10.februāris
10.marts
10.aprīlis
10.maijs
10.jūnijs

168

84
84
84
84
 Sk. zemāk

Kopā par 2.kursu:

924

* Jur
1008

912

1232

1056

Koledžas atbalsts (atlaides apmērs)

252

336

228

308

264

nav

260

nav

 Maksājums par
valsts noslēguma
pārbaudījumu, kv.
darba izstrādi un
aizstāvēšanu

Tiem, kas absolvē
ziemā – līdz
decembra
beigām,
izņēmums
juristiem – līdz
10.janvārim/
vasarā – līdz
10.jūnijam

260

* izņemot specializāciju "Datorspēļu izstrāde un attīstība” un „Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums” (Jur)
4.
Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma
pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu,
līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.
5.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir
spēkā vienu studiju gadu.
6.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības
līgums.
7.
Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas) Vienošanās
nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar Sadarbības
partneri.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Nolikumu, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX
studiju
kurss: _______________
(turpmāk tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1.
Alberta koledžas Sadarbības partneris ir _____________________________.
2. Studējošais ir Alberta koledžas sadarbības partnera darbinieks (vai darbinieka bērns), ko
apliecina izziņa (un dzimšanas apliecība).
3. Saskaņā ar Sadarbības līgumu, kas tika noslēgts starp Alberta koledžu un Sadarbības
partneri, Studējošajam tiek piešķirta 20% atlaide studiju maksai. Atlaide attiecas tikai
uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma pārbaudījumu,
kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu. Studējošajam ir šāds
maksājumu grafiks XXX akad.g.:
Specializācija "Datorspēļu
izstrāde un attīstība”.

Visas programmas *
Studiju
kurss

Maksājuma termiņš

Nepilna laika
studijas, t.sk.
vakara grupa ar e-

Nepilna laika studijas
JUR-Nv, Ns, Ne

Nepilna laika studijas
DIG-Ns

228
76
76
76
*
456
120

264
88
88
*
440
110

3.kurss

studiju elementiem

10.septembris
10.oktobris
10.novembris
10.decembris
10.janvāris
10.februāris
Kopā gadā:
Koledžas atbalsta apmērs:

 Maksājums
par valsts
noslēguma
pārbaudījumu,
kv. darba izstrādi
un aizstāvēšanu

Tiem, kas
absolvē ziemā –
līdz decembra
beigām,
izņēmums
juristiem – līdz
10.janvārim

228
76
76
*
380
100

260

* izņemot specializāciju "Datorspēļu izstrāde un attīstība” un „Komercdarījumu juridiskais nodrošinājums” (NL)
4.

5.
6.
7.

Atlaide attiecas tikai uz studiju maksu un neattiecas uz maksājumu par valsts noslēguma
pārbaudījumu, kvalifikācijas darba izstrādi, vadīšanu, recenzēšanu un aizstāvēšanu,
līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir
spēkā vienu studiju gadu.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas Studiju līgums vai Sadarbības
līgums.
Izbeidzoties Vienošanās termiņam, Studējošais ir tiesīgs pagarināt (noslēgt jaunas)
Vienošanās nākošajam studiju gadam, no jauna apliecinot darba attiecību pastāvēšanu ar
Sadarbības partneri.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa un papildināts
ar valdes lēmumu nr.03/18
no 2018.g. 01.jūnija.

7.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

Papildus vienošanās studiju līgumam
sociālā atbalsta programmas studējošajiem
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Statūtiem un Nolikumiem, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX (turpmāk
tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Studējošā statuss: otras augstākās izglītības iegūšana.
2. Studējošais piedalās Alberta koledžas sociālā atbalsta programmā. Saskaņā ar Alberta
koledžas apstiprināto sociālā atbalsta programmu, Studējošajam tiek piešķirta 20%
atlaide studiju maksai pirmajam studiju gadam.
3. Studējošajam ir šāds maksājumu grafiks 2018./2019. akad.g.:
Visas programmas * (EUR)

1.studiju gads

Studiju
gads

Maksājuma termiņš

Saskaņā ar līguma
nosacījumiem
10.oktobris
10.novembris
10.decembris
10.janvāris
Koledžas garantētais atbalsta
apmērs (1.semestra atlaide)

10.februaris
10.marts
10.aprīlis
10.maijs
10.jūnijs

Kopā gadā:
Koledžas atbalsts (atlaides apmērs)
*sk. 6.punktu

4.

5.

Pilna laika
studijas

Nepilna laika
studijas un
vakara grupa
ar e-studiju
elementiem

252

228

84
84
84
84

76
76
76
76

147,00

133,00

*84
*84
*84
*84
*84
1008
252

*76
*76
*76
*76
*76
912
228

Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem
(t.sk. līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.). Sociālās
programmas dalībnieki nav tiesīgi lūgt atlikt studiju maksas termiņu, kā arī apstādināt
līgumsoda aprēķinu par studiju maksas nokavējumu.
Studējošajam ir pienākums:
5.1. apmeklēt lekcijas un seminārus; visi darbi (mājas darbi, testi, studiju darbi u.tml.)
jāpilda augstā kvalitātē; darbi jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi; visi
pārbaudījumi, t.sk., ieskaites un eksāmeni jākārto savlaicīgi; nepieciešamības
gadījumā var apmeklēt bezmaksas konsultācijas; aktīvi izmantot bibliotēkas
materiālus;
5.2. sekmīgi apgūt mācību programmu (zemākā pieļaujamā atzīme ieskaitēs un
eksāmenos ir 7 balles, t.i., “labi”); sesija sekmīgi jānokārto un visi dokumenti
jānodod līdz attiecīgās sesijas pēdējai dienai ieskaitot; ziemas sesijas rezultātu
kontrole tiks veikta 01.02.2019., vēlāk izlabotie rezultāti un iesniegtie dokumenti
netiks ņemti vērā, pieņemot lēmumu par vietas saglabāšanu sociālā atbalsta
programmā. Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu pārlikšana ir maksas
pakalpojums (sk. “Nolikumu par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu un
citiem maksājumiem”).
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6.

7.
8.

5.3. aktīvi piedalīties visos Alberta koledžas pasākumos, t.sk., apmeklēt mācību
ekskursijas, vieslekcijas, konferences, lietišķās spēles, piedalīties AK projektos, AK
konkursos, zinātniskajos pētījumos u.c.;
5.4. nest Alberta koledžas labo slavu;
5.5. piedalīties AK akreditācijas procesos.
Ja Studējošais nepilda iepriekšējā punktā noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējās
kartības noteikumus, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta
koledžas akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta
koledža ir tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izslēgt Studējošo no sociālā atbalsta
programmas, nekavējoties brīdinot Studējošo par to, izvietojot aktuālo studiju maksu AK
mājas lapas sadaļā „Mani dati” un Studējošajam tiks dzēsta 20% atlaide studiju maksai
turpmākajam periodam.
No sociālā atbalsta programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētajā
programmā, pat novēršot izslēgšanas iemeslus.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, un ir
spēkā 2018./2019. akad. gadā. Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas
vai zaudē spēku Studiju līgums, ja Studējošajam ir piešķirta budžeta vieta, kā arī 5.punktā
noteiktajā kārtībā.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais

Parakstot vienošanos Studējošais apliecina, ka vienošanās nosacījumi tika apspriesti mutiski, ka
tie Studējošajam ir zināmi un saprotami, papildus vienošanās parakstīšanas brīdī Studējošais
mutiski ir iepazīstināts ar standarta maksājumu grafiku, ir informēts par Studiju līguma
pārtraukšanas kārtību.

Studējošā paraksts:___________________________
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Papildus vienošanās studiju līgumam Nr. _________
Rīgā,

201___.g. ___. ____________

Alberta koledža, tās direktores XXX personā, kas darbojas pamatojoties uz Alberta koledžas
Statūtiem un Nolikumiem, no vienas puses, un vārds, uzvārds XXX pers.kods XXX (turpmāk
tekstā – Studējošais), no otras puses, vienojas par sekojošo:
1. Studējošā statuss: pilna laika studiju 2018.g. reflektants.
2. Studējošais piedalās Alberta koledžas sociālā atbalsta programmā. Saskaņā ar Alberta
koledžas apstiprināto sociālā atbalsta programmu, Studējošajam tiek piešķirta 50%
atlaide studiju maksai pirmajam studiju gadam ar nosacījumu, ka līdz 2018.g.
10.augustam jāiemaksā visa studiju maksa ar atlaidi par pirmo studiju gadu, t.i., 630 Eiro:
Maksājuma termiņš
Studiju kurss

(līdz tekošā mēneša

10.datumam)

3.

4.

5.

Visas programmas*

1.semestris

Līdz 2018.g.
10.augsutam

2.semestris

2019.g. pavasara
semestris

Pilna laika studijas
(EUR)

630

0

Kopā par 1. kursu ar 50% atlaidi:

630

Koledžas atbalsta (atlaides) apmērs:

630

Studējošam ir pienākums:
3.1. Apmeklēt lekcijas un seminārus; visi darbi (mājas darbi, testi, studiju darbi u.tml.)
jāpilda augstā kvalitātē; darbi jāiesniedz, jānodod un jāaizstāv savlaicīgi; visi
pārbaudījumi, t.sk., ieskaites un eksāmeni jākārto savlaicīgi; nepieciešamības
gadījumā var apmeklēt bezmaksas konsultācijas; aktīvi izmantot bibliotēkas
materiālus; Studējošais ir informēts, ka ieskaišu un eksāmenu atkārtota kārtošana ir
maksas pakalpojums (sk. “Nolikumu par Alberta koledžas studējošo studiju samaksu
un citiem maksājumiem”).
3.2. Aktīvi piedalīties studējošo pašpārvaldes darbā un/vai Alberta koledžas pasākumos,
t.sk., apmeklēt mācību ekskursijas, vieslekcijas, konferences, lietišķās spēles,
piedalīties AK projektos, AK konkursos, zinātniskajos pētījumos u.c.;
3.3. Nest Alberta koledžas labo slavu;
3.4. Piedalīties AK akreditācijas procesos.
Atlaide attiecas tikai un vienīgi uz studiju maksu un neattiecas uz citiem maksājumiem
(t.sk. līgumsodiem, maksājumiem par nesavlaicīgu eksāmenu kārtošanu utt.). Sociālās
programmas dalībnieki nav tiesīgi lūgt atlikt studiju maksas termiņu, kā arī apstādināt
līgumsoda aprēķinu par studiju maksas nokavējumu.
Ja Studējošais nepilda 3. punktā noteikto vai neievēro Alberta koledžas iekšējās kārtības
noteikumus, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, izrāda necieņu pret Alberta koledžas
akadēmisko un administratīvo personālu, kā arī plaģiātisma gadījumā Alberta koledža ir
tiesīga vienpusīgā kārtā lauzt vienošanos un izslēgt Studējošo no sociālā atbalsta
programmas, nekavējoties brīdinot Studējošo par to, izvietojot aktuālo studiju maksu AK
mājas lapas sadaļā „Mani dati” un Studējošam tiks dzēsta 50% atlaide studiju maksai
turpmākajam periodam.
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6.

7.

8.

No sociālā atbalsta programmas izslēgtais Studējošais nevar tikt atjaunots minētajā
programmā, pat novēršot izslēgšanas iemeslus. Atlaide nesummējas ar citām atlaidēm,
izņemot ar atlaidi par ievēlēšanu AK Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja amatā.
Vienošanās ir spēkā no šīs Vienošanās parakstīšanas brīža, ja ir spēkā Studiju līgums, ka
studējošais studē pilna laikā studijās, vienošanās ir spēkā 2018./2019. akad. gadā.
Vienošanās zaudē spēku, ja jebkādu iemeslu dēļ izbeidzas vai zaudē spēku Studiju līgums,
ja studējošais maina studiju formu, ja Studējošajam ir piešķirta bezmaksas vieta, kā arī
5.punktā noteiktajā kārtībā.
Pēc šīs vienošanās termiņa beigām studējošajam tiek noteikta standarta studiju maksa vai
arī studējošais ir tiesīgs izmantot citu AK atlaižu programmu, ja tāda ir spēkā.
SIA ALBERTA KOLEDŽA
Direktore

Studējošais
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APSTIPRINĀTS
Ar Alberta koledžas
Valdes lēmumu Nr. 03/17
no 2017.g. 01.marta,
grozīts ar valdes lēmumu nr.02/18
no 2018.g. 17.aprīļa.

8.PIELIKUMS
NOLIKUMAM
PAR ALBERTA KOLEDŽAS STUDĒJOŠO STUDIJU SAMAKSU
UN CITIEM MAKSĀJUMIEM

Bezmaksas vietas studējošā atskaites lapa
(zaļā lapa)
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ZAĻĀ LAPA: AK BEZMAKSAS VIETAS STUDĒJOŠĀ ATSKAITE
* atskaite jāaizpilda elektroniski, jāizdrukā uz zaļas lapas, jāparaksta un
savlaicīgi jāiesniedz AK direktorei

Laika periods, par kuru tiek
sastādīta atskaite
Studējošā Vārds, Uzvārds
Personas kods
Grupas kods
E-pasta adrese
Tālrunis
Cita svarīga informācija
Aktivitāte

Datums

__.semestris
201_.g. __.________ – 201_.g. __._________

Aktivitātes apraksts

Studējošā loma tajā un
ieguvumi/ rezultāti

AK vieslekcijas
AK mācību
ekskursijas
Dalība AK projektos
(piem. Avīze
„Albatross”, projekts
„Jautras ziņas” un tml.)

Dalība AK
konferencēs
Piedalīšanās AK
radošajās darbnīcās
Dalība AK
konkursos,
lietišķajās spēlēs
Pētījumi, zinātniskie
raksti, publikācijas
un tml.
AK dzīve (dalība
izklaides pasākumos
un tml.)
Piedalīšanās nozares
aktivitātēs
Citas aktivitātes

AR ŠO APLIECINU, KA VISA NORĀDĪTĀ INFORMĀCIJA IR PATIESA:
Studējošā paraksts ar atšifrējumu __________________________________________
Atskaites sastādīšanas datums 201__.g. ____.____________
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__________________________________________________
AIZPILDA ALBERTA KOLEDŽAS ADMINISTRĀCIJA
Atskaites nodošanas datums:
201__.g. ______._________________
_____________________________________________________________________Saņēmēja
amats, vārds un uzvārds, paraksts

Sekmes
Norādīt, kādos priekšmetos nav izpildītas vienošanās bar budžeta vietas piešķiršanu prasības:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Raksturojums (nav obligāts)
Studiju programmas vadošā lektora vai studiju programmas direktora atsauksme:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Komisijas piezīmes:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Komisijas lēmums:
□ Saglabāt bezmaksas vietu
□ Izslēgt no bezmaksas vietu programmas
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Informēt studentu par pieņemto lēmumu: _________________________________

Datums: 201__.g. ____._____________
Komisijas locekļu paraksti:

Studējošais informēts
Kad: 201__.g. ___.________
Kā:_____________________
Kas: ____________________
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