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1. Studijas LU īstenotajās izglītības programmās tiek finansētas no:
1.1. valsts budžeta dotācijas līdzekļiem;
1.2. fizisko un juridisko personu līdzekļiem.
2. Tiesības studēt par valsts budžeta dotāciju ir personām:
2.1. kas, atbilstoši LU Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai vai LU valsts
budžeta dotēto studiju vietu konkursa kārtībai, ir izturējušas konkursu uz valsts budžeta
dotācijas finansētām studiju vietām LU īstenotā studiju programmā;
2.2. (Svītrots ar LU Senāta 28.05.2012. lēmumu Nr. 223).
3. Tiesības studēt par fizisko un juridisko personu līdzekļiem ir:
3.1. personām, kas atbilstoši LU Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtībai, ir izturējušas konkursu uz fizisko un juridisko personu finansētām studiju vietām LU īstenotā studiju
programmā;
3.2. (Svītrots ar LU Senāta 28.05.2012. lēmumu Nr. 223);
3.3. ārvalstniekiem, izņemot gadījumos, kas noteikti ar līgumiem starp valstīm vai universitātēm;
3.4. personām, kas atbilstoši LU valsts budžeta dotēto studiju vietu konkursa kārtībai, nav
izturējušas konkursu uz valsts budžeta dotācijas finansētām studiju vietām.
4. LU nepieprasa nekādus papildu maksājumus par studiju programmas apguvi no studējošā, kura
studijas finansē valsts budžets vai kurš ir samaksājis par studijām.
5. Pretendenti, kas ir tiesīgi studēt valsts budžeta dotācijas finansētā studiju vietās, tiek imatrikulēti
pēc līguma par pilna/nepilna laika studijām LU parakstīšanas.
6. Pretendenti, kas ir tiesīgi studēt par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, tiek imatrikulēti pēc
līguma parakstīšanas un pēc pirmā maksājuma veikšanas.
7. Studiju maksu nosaka ar LU rīkojumu, kas pirms izdošanas tiek saskaņots ar Dekānu un Studentu padomi. Nesaskaņošanas gadījumā jautājums tiek izskatīts Senātā.
8. Studiju maksa tiek noteikta visas studiju programmas apguvei. Maksu studiju laikā drīkst mainīt
tikai šādos gadījumos:
8.1. valstī noteiktā patēriņa preču inflācija pārsniedz 5%;
8.2. neparedzamu apstākļu rezultātā nav iespējams īstenot studiju programmu par līdzšinējiem
līdzekļiem.
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9. LU rīkojums par studiju maksām nākošajam akadēmiskam gadam tiek izdots ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1. decembrī. Rīkojumā tiek noteikts maksājumu termiņi.
10. Studiju maksa LU tiek noteikta, ievērojot:
10.1. valsts noteikto bāzes finansējumu vienai studiju vietai;
10.2. studiju izmaksas.
10.1 LU nosaka studiju maksas akadēmiskajam gadam, kas:
10.1 1. pamatstudijās, kā arī augstākā līmeņa studiju programmās, kuru absolventiem netiek
piešķirts maģistra grāds, pilna laika studiju formā ir piesaistītas valsts noteiktajām studiju vietas
bāzes izmaksām un nav lielākas kā aprēķinātās studiju izmaksas;
10.1 2. pamatstudijās, kā arī augstākā līmeņa studiju programmās, kuru absolventiem netiek
piešķirts maģistra grāds, nepilna laika studiju formā nav mazākas kā 75% no studiju maksas
pilna laika studiju formā;
10.1 3. maģistra studijās pilna laika studiju formā nav mazākas kā valsts noteiktās studiju bāzes
vietas izmaksas, kas reizinātas ar koeficientu 1,2;
10.1 4. maģistra studijās nepilna laika studiju formā nav mazākas kā 75% no studiju maksas
pilna laika studiju formā;
10.1 5. doktora studijās pilna laika studiju formā nav mazākas kā valsts noteiktās studiju vietas
bāzes izmaksas, kas reizinātas ar koeficientu 2.
10.2 Studiju maksa par pilnas programmas apguvi pilna laika studiju formā tiek noteikta tā, ka
studiju laikā nemainās studiju maksa par studiju gadu. Studiju maksa par pilnas programmas apguvi
nepilna laika studiju formā tiek noteiktā tā, lai tā būtu iespējami vienāda ar pilna laika studiju formā
noteikto maksu par pilnas programmas apguvi.
10.3 Studiju izmaksas tiek noteiktas, aprēķinot studiju programmas īstenošanas izmaksas un
kopīgās izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar studiju programmas īstenošanu. Studiju izmaksu
noteikšanai tiek lietota vienota metodika, kuru apstiprina ar LU rīkojumu.
10.4 LU var atbalstīt studiju programmu īstenošanu un noteikt tām zemākas studiju maksas nekā
10.1 punktā paredzētais minimālais studiju maksas apjoms, ja tiek pieņemts lēmums par studiju
programmu atbalstīšanu no LU kopējiem vai fakultātes resursiem. Lēmumu par programmu
atbalstīšanu no LU kopējiem resursiem pieņem LU Senāts. Lēmumu par programmu atbalstīšanu
no fakultātes resursiem pieņem rektors pēc dekāna priekšlikuma.
10.5 Ja studiju programmas izmaksas sedz no konkursos piesaistītiem līdzekļiem, sadarbības
līgumos un projektos paredzētiem līdzekļiem vai ziedojumiem, tad studiju maksas tiek noteiktas
atbilstoši attiecīgā LU noslēgtā līguma prasībām.
(LU Senāta 30.06.2008. lēmuma Nr. 146 redakcijā, kas stāsies spēkā ar 2009./2010. akad. gadu)

11. Atjaunojoties pēc eksmatrikulācijas, pārnākot no citas programmas LU vai citā augstskolā,
studējošajam tiek noteikta tāda studiju maksa kā pārējiem attiecīgajā semestrī studējošajiem.
12. Studējošajiem, kas atsāk studijas pēc LU piešķirtā studiju pārtraukuma, tiek noteikta tāda studiju
maksa kā pārējiem attiecīgajā semestrī studējošajiem. Studējošajiem, kuri pirms studiju
pārtraukuma ir bijuši sekmīgi, kā arī studējošajiem, kuri izmantojuši studiju pārtraukumu
grūtniecības, bērna kopšanas atvaļinājuma vai smagas slimības dēļ, ir tiesības saņemt studiju
maksas atvieglojumus atbilstoši Studiju maksas atvieglojumu piemērošanas kārtībai.
(LU Senāta 26.03.2007. lēmuma Nr. 300 redakcijā, kas stāsies spēkā ar 2007./2008. akad. gadu)

12. 1 Studējošajiem, kuriem ir atzīti iepriekšējā izglītībā (tajā skaitā iepriekšējos studiju periodos LU
vai citās augstskolās) vai profesionālajā pieredzē iegūti studiju rezultāti un kuriem semestrī
apgūstamo kursu apjoms ir mazāks nekā semestrī noteiktais, semestra studiju maksu nosaka
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fakultātes dekāns proporcionāli apgūstamo studiju kursu kredītpunktu apjomam no atbilstošā
semestra studiju maksas.
(LU Senāta 28.05.2012. lēmuma Nr. 223 redakcijā)

13. Mainoties finansējuma veidam atbilstoši LU valsts budžeta dotēto studiju vietu konkursam, tiek
noteikta tāda pat maksa kā pārējiem attiecīgajā semestrī studējošajiem.
14. Slēdzot līgumu par pilna/nepilna laika studijām LU, studējošais izvēlas vienu no LU noteiktiem
maksāšanas termiņiem. To mainīt ir tiesības tikai pēc studiju gada beigām, papildus vienojoties
ar LU.
15. Studējošos, kas nav samaksājuši par studijām līgumā noteiktajā termiņā, LU eksmatrikulē kā
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpējus.
16. Studiju maksu jāpārskaita LU norēķinu kontā.
17. Papildus pakalpojumus vai papildus studijas un eksamināciju ārpus studiju programmā
noteiktajam apjomam studējošais neatkarīgi no finansējuma veida apmaksā saskaņā ar LU
noteiktajām maksas pakalpojumu cenām. Maksas pakalpojumu sarakstu un izcenojumus nosaka,
saskaņojot ar Studentu padomi, ar LU rīkojumu līdz katra gada 1.janvārim.
18. Maksājums par atsevišķa studiju kursa vai studiju moduļa apguvi ir jāveic līdz studiju
uzsākšanai.
19. Studiju maksa tiek atmaksāta tikai līgumā par studijām paredzētajos gadījumos.
20. Studiju maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību nosaka Senāts.
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