
 



  



Pielikums Nr.1 

2019.gada _____ Rīkojumam Nr.____ 

 

Nr.p.k. Pakalpojums 

Cena, EUR bez PVN 

Bakalaura, 

profesionālā 

bakalaura, 

pirmā vai 

otrā līmeņa 

profesionālās 

augstākas 

izglītības 

studiju 

programmas 

Maģistra 

studiju 

programmas 

Doktora 

studiju 

programmas 

1. Dokumentu noformēšana Rīgā1 

1.1. 

LR pilsoņiem un nepilsoņiem, personām ar LR 

pastāvīgo uzturēšanas atļauju, ES, EEZ, Šveices 

pilsoņiem ar Latvijā iegūto vidējo vai augstāko 

izglītību  

40,00 40,00 120,004 

1.2. 

LR pilsoņiem un nepilsoņiem, personām ar LR 

pastāvīgo uzturēšanas atļauju, ES, EEZ, Šveices 

pilsoņiem ar ārpus Latvijas iegūto vidējo vai 

augstāko izglītību  

95,00 135,00 185,004 

1.3. 
Ārvalstu reflektantiem pilna un nepilna laika 

studijām 2 
200,00 200,00 275,00 

1.4. Ārvalstu reflektantiem tālmācības studijām 95,00 135,00 - 

1.5. 
Maksa par atkārtoto dokumentu noformēšanu 

Rīgā ārzemju reflektantiem 
100,00 100,00 100,00 

2. Dokumentu noformēšana Daugavpilī 1, 3 

2.1. 

LR pilsoņiem un nepilsoņiem, personām ar LR 

pastāvīgo uzturēšanas atļauju, ES, EEZ, Šveices 

pilsoņiem ar Latvijā iegūto vidējo vai augstāko 

izglītību 

15,00 15,00 - 

1. maksa par dokumentu noformēšanu netiek atmaksāta 
2. maksā ir iekļauta; AIC dokumentu pārbaude, medicīniskā izziņa (fluorogrāfija), obligātā apdrošināšana, sagaidīšana 

lidostā un transfers līdz viesnīcai, pirmreizēja izsaukuma TUA saņēmšanai valsts nodeva 14 EUR, nav iekļauti kurjerpasta 

pakalpojumi 
3. maksa tiek piemērota, piesākoties studijām Daugavpilī 
4. maksā ir iekļauts iestāšanas eksāmens doktorantūrā 

3. Akadēmisko parādu kārtošana 

3.1. 
Pirmā atkārtota pārbaudījuma kārtošana tekošās 

sesijas laikā 
Bezmaksas Bezmaksas  

3.2. 
Otrā atkārtota pārbaudījuma kārtošana vai 

kārtošana pēc sesijas termiņa beigām5 
25,00 35,00  

5. trešo reizi kārtot pārbaudījumu atļauts tikai pēc atkārtotas studiju kursa apgūšanas 

3.3. Atkārtotā studiju kursa apgūšana6  
25,00 par 1 

kredītpunktu 

35,00 par 1 

kredītpunktu 
 

6. atkārtotā studiju kursa apgūšana notiek esošā studējošo grupā; atkārtotā studiju kursa apgūšanas maksā ir iekļauta 

pārbaudījuma kārtošana 

4. Studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana 

4.1. 
Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšana 
40,00 

4.2. 
Profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšana 
180,00 

 

  



 

Nr.p.k. Pakalpojums Cena, EUR ar PVN 

5. Citi papildus pakalpojumi 

5.1. Dokumentu nosūtīšana ar kurjerpastu 110,00 

5.2. Atkārtotā sagaidīšana lidostā un transfers līdz viesnīcai 50,00 

6. Studējošā apliecības 

6.1. TSI studenta apliecības pirmreizējā izsniegšana bezmaksas  

6.2. TSI studenta apliecības dublikāts 3,00  

6.3. TSI studenta apliecības izsniegšana personas datu maiņas gadījumā bezmaksas  

6.4. ISIC kartes izsniegšana 7,11  

6.5. ISIC kartes pagarināšanas hologramma 5,00  

6.6. ISIC kartes dublikāts 10,00  

7. Diplomi, izziņas un citi dokumenti 7 

7.1. TSI absolventa komplekts (diploma vāki, TSI nozīmīte, mantijas īre u.c.) 40,00 

7.2. Augstākās izglītības diploma dublikāts 50,00 

7.3. Augstākās izglītības diploma pielikuma noraksts valsts valodā 15,00 

7.4. Augstākās izglītības diploma pielikuma noraksts svešvalodā (angļu vai krievu) 25,00 

7.5. Akadēmiskā izziņa eksmatrikulētām personām valsts valodā  

7.5.1. piecu darba dienu laikā 15,00 

7.5.2. divi darba dienu laikā 20,00 

7.6. Akadēmiskā izziņa eksmatrikulētām personām svešvalodā (angļu vai krievu)  

7.6.1. piecu darba dienu laikā 20,00 

7.6.2. divi darba dienu laikā 25,00 

7.7. Sekmju izraksta sagatavošana pēc studējošā pieprasījuma valsts valodā  

7.7.1. piecu darba dienu laikā 10,00 

7.7.2. divi darba dienu laikā 15,00 

7.8. 
Sekmju izraksta sagatavošana pēc studējošā pieprasījuma svešvalodā (angļu 

vai krievu) 
 

7.8.1. piecu darba dienu laikā 15,00 

7.8.2. divi darba dienu laikā 20,00 

7.9. Izziņa par studējošā statusu un/vai studiju apmaksu valsts valodā  

7.9.1. trīs darba dienu laikā 0,50 

7.9.2. divu darba dienu laikā 1,00 

7.9.3. vienas darba dienas laikā 1,50 

7.10. 
Izziņa par studējošā statusu un/vai studiju apmaksu svešvalodā (angļu vai 

krievu) 
 

7.10.1. trīs darba dienu laikā 3,00 

7.10.2. divu darba dienu laikā 4,00 

7.10.3. vienas darba dienas laikā 5,00 

7.11. Nestandarta izziņa ar papildus informāciju valsts valodā 25,00 

7.12. Nestandarta izziņa ar papildus informāciju svešvalodā (angļu vai krievu) 30,00 

7.13. Kursu apguves sertifikāta dublikāts 5,00 

7.14. TSI olimpiādes diploma dublikāts 5,00 

7.15. Viena dokumenta noraksta/kopijas izgatavošana 5,00 

7.16. Viena dokumenta noraksta/kopijas apstiprināšana 3,00 

7.17. Arhīva izziņa 25,00 

7.18. Diploma uzglabāšana 10,00 
7 dokumentu sagatavošanas un izsniegšanas standarta termiņš līdz piecām darba dienām no pakalpojuma maksas apmaksas 

saņemšanas dienas 

 

  



Pielikums Nr.2 

2019.gada _____ Rīkojumam Nr.____ 

 

Nr.p.k. Studējošie Apmērs, EUR Piezīmes 

1. 

Studējošiem – LR pilsoņiem un nepilsoņiem, 

personām ar LR pastāvīgo uzturēšanas atļauju, 

ES, EEZ, Šveices pilsoņiem 

100,00 

semestrī 

Semestra maksājuma dalīšana 

mēneša maksājumos (5 

maksājumi) 

2. Ārvalstu studējošiem tālmācības studiju formā 100,00 gadā 

Gada maksājuma dalīšana 

semestra maksājumos (2 

maksājumi) 

 


