
Studiju maksas atlaižu piemērošanas noteikumi 

INFORMĀCIJAS SISTĒMU MENEDŽMENTA 

AUGSTSKOLĀ 2020./2021. akadēmiskajam  gadam

Atlaides veids un 

studiju programmas 

Atlaides apjoms Atlaides 

ilgums 
Kas var saņemt atlaidi? 

Nosacījumi un kritēriji 

Skaits % Atlaides piešķiršanai Atlaides saglabāšanai 

Atlaide „Sekmīgais reflektants” 

1. līmeņa; bakalaura

studiju programmas

Nav 

ierobežots 

Līdz 65%, 

bet studiju 

maksa ne 

mazāk kā 

700 EUR 

gadā 

Uz pirmo 

studiju 

gadu 

1. līmeņa, bakalaura studiju

programmu pilna laika

dienas nodaļas reflektanti,

kam vidējās izglītības

dokumentā vidējā atestāta

atzīme nav zemākas par

7.5. ballēm (tikai tiem kas

pabeidza skolu šogad)

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības

iegūšanu

3. Jāiesniedz iesniegums Komisijai

4. Atbilstoši ISMA studiju maksas atlaižu

konkursam par uzvarētājiem tiek atzīti

studējošie ar lielāko punktu skaitu

1. Uz semestra beigām nav

akadēmiskie parādi

2. Nedrīkst mainīt studiju

programmu

3. Atlaide tiek zaudēta, ja tiek

izmantots studiju pārtraukums

4. Aktīva līdzdalība ISMA

sabiedriskajā dzīvē

Atlaide „Sociālais atbalsts” 

1. līmeņa; bakalaura

studiju programmas

Nav 

ierobežots 
Līdz 50% 

Uz vienu 

semestri ar 

iespēju 

pagarināt 

1. līmeņa, bakalaura

studiju programmu pilna

laika dienas nodaļas

reflektanti un studenti

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības

(reflektantiem)

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības

iegūšanu

3. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina

atlaides nepieciešamību. Atlaide tiek

piemērota ja reflektants vai studējošais ir

invalīds vai bārenis, to ģimenēm ir piešķirts

trūcīgās ģimenes statuss, vai tie ir no

ģimenes, kurā audzina trīs vai vairākus

bērnus un reflektanta vai studējošā vecums

ir līdz 24 gadiem

1. Nedrīkst mainīt studiju

programmu

2. Uz semestra beigām nav

akadēmiskie parādi

3. Atlaide tiek zaudēta, ja tiek

izmantots studiju pārtraukums

4. Aktīva līdzdalība ISMA

sabiedriskajā dzīvē

Atlaide „Darbinieks un darbinieku bērni” 

1. līmeņa; bakalaura;

maģistra studiju

programmas 

Nav 

ierobežots 
Līdz 50% 

Uz visu 

studiju laiku 

1. līmeņa, bakalaura,

maģistra studiju

programmu pilna laika

vakara, vai nepilna laika

neklātienes nodaļas

studējošie

1. Jāiesniedz iesniegums Komisijai

2. Nav akadēmiskie parādi

3. Nav finansiālie parādi;

1. Atlaide tiek zaudēta, ja tiek

pārtrauktas darba tiesiskās

attiecības ar ISMA, a/s

Izglītības Nams vai tiek

izmantots studiju pārtraukums

2. Aktīva līdzdalība ISMA

sabiedriskajā dzīvē

Atlaide „Ģimene” 

1. līmeņa; bakalaura;

maģistra studiju

programmas 

Nav 

ierobežots 
Līdz 20% 

Uz vienu 

studiju 

gadu 

Abi (visi) pilna laika dienas 

nodaļas vai neklātienes 

reflektanti un studējošie 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības

(reflektantiem)

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības

iegūšanu (reflektantiem)

3. Jābūt samaksātai studiju maksas pirmajam

maksājumam (reflektantiem)

4. Jāiesniedz iesniegums Komisijai

5. Jāiesniedz  radniecību - vīrs, sieva, vecāki,

bērni, brāļi un māsas - apliecinoši dokumenti

1. Abiem uz semestra beigām

nav akadēmiskie un finanšu

parādi

2. Ja kāds no radiniekiem

izmanto studiju pārtraukumu,

atlaidi zaudē arī otrs radinieks

3. Ja kāds no radiniekiem tiek

eksmatrikulēts, atlaidi zaudē

arī otrs radinieks

4. Aktīva līdzdalība ISMA

sabiedriskajā dzīvē



Atlaide „Sasniegumi” 

1. līmeņa; bakalaura 

studiju programmas 

Nav 

ierobežots 

Līdz 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Līdz 20% 

Uz pirmo 

studiju 

gadu 

pilna laika dienas nodaļas 

reflektanti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu 

3. Jāiesniedz iesniegums Komisijai 

4. ISMA rīkoto ikgadējo olimpiāžu – konkursu 

uzvarētāji 1-3 vietu ieguvēji 

5. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina 1-3 

vietas iegūšanu kādā no Latvijas un 

reģionu skolēnu zinātniski pētniecisko 

darbu konkursiem, Latvijas vai 

starptautiska mēroga olimpiādēs, 

konkursos, festivālos vai sacensībās 

(sasniegumi ne vecāki par 3 gadiem) 

___________________________ 

6. Jāiesniedz dokuments (diploms), kas 

apliecina 1-3 vietas iegūšanu, kādā no 

sporta veidiem pēdējā gada laikā 

1. Uz semestra beigām nav 

akadēmiskie parādi 

2. Atlaide tiek zaudēta, ja tiek 

izmantots studiju pārtraukums 

3. Nedrīkst mainīt studiju 

programmu 

4. Aktīva līdzdalība ISMA 

sabiedriskajā dzīvē 

Atlaide „Pieredze un/vai izglītība” 

1. līmeņa; bakalaura 

studiju programmas 

Nav 

ierobežots 
Līdz 20 % 

Uz pirmo 

studiju 

gadu 

pilna laika dienas nodaļas 

reflektanti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu 

3. Jābūt samaksātai studiju maksas pirmajam 

maksājumam 

4. Jāiesniedz iesniegums Komisijai 

5. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

vidējās profesionālās, arodizglītības, 

nepabeigtas augstākās, augstākās 

izglītības iegūšanu 

6. Jāiesniedz dokuments, kas apliecina 

darba pieredzi attiecīgajā 

sfērā/specialitātē 

7. Jāiesniedz rekomendācija no darba vietas 

1. Uz semestra beigām nav 

akadēmiskie un finanšu parādi 

2. Nedrīkst mainīt studiju 

programmu 

3. Aktīva līdzdalība ISMA 

sabiedriskajā dzīvē 

Atlaide „Atved draugu” 

1. līmeņa; bakalaura 

studiju programmas 

Nav 

ierobežots 
10% 

Uz vienu 

studiju 

gadu 

1. līmeņa, bakalaura 

studiju programmu pilna 

un nepilna laika  nodaļas 

studenti, maģistra studiju 

programmu studenti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 

2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu 

3. Jāiesniedz iesniegums Komisijai par 

atlaides piemērošanu 

4. Jābūt samaksātam studiju maksas 

pirmajam maksājumam 

1. Uz semestra beigām nav 

akadēmiskie parādi 

2. Nav studiju maksas parādi 

3. Aktīva līdzdalība ISMA 

sabiedriskajā dzīvē 

Atlaide „ISMA absolvents” 

bakalaura studiju 
programmas 

Nav 
ierobežots 

10% 
Uz vienu 
studiju 
gadu 

bakalaura studiju 
programmu pilna un 
nepilna laika nodaļas 
studenti 

1. Jāizpilda Uzņemšanas noteikumu prasības 
2. Jānoslēdz līgums par augstākās izglītības 

iegūšanu 
3. Jāiesniedz iesniegums Komisijai par 

atlaides piemērošanu 
4. Jābūt samaksātam studiju maksas 

pirmajam maksājumam 

1. Uz semestra beigām nav 
akadēmiskie parādi 

2. Nav studiju maksas parādi 
3. Aktīva līdzdalība ISMA 

sabiedriskajā dzīvē 

 


