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1. pielikums 

APSTIPRINĀTS 

ar LU 29.08.2022. 

rīkojumu Nr. 1-4/447 

 

LU studiju procesa maksas pakalpojumu izcenojumi  

2022./2023. akadēmiskajam gadam 

 

I 

Pakalpojumu izmaksas klausītājiem un tiem studentiem, kuri kārto pārbaudījumus atkārtoti vai atkārtoti 

pierakstās uz studiju kursu, kā arī studentiem, kuri studē saskaņā ar individuālu plānu.  

Pakalpojuma veids 

 Pakalpojuma cena, euro 

Studentiem* 

Ārvalstu 

studentiem 

(izņemot ES, 

EEZ, Šveici) 

Klausītājiem** 

Ārvalstu 

klausītājiem 

(izņemot ES, 

EEZ, Šveici) 

1. Studiju kurss (t.sk. prakses un kursa darbi) 

kopā ar pārbaudījumu, par vienu kredītpunktu  
    

1.1. akadēmiskajās bakalaura, profesionālajās 

bakalaura, 1. līmeņa profesionālajās, īsajās 

profesionālajās (2.- 4. sem.) studiju 

programmās  

80 160 100 160 

1.2. akadēmiskajās maģistra, profesionālajās 

maģistra studiju programmās  
110 225 150 250 

1.3. doktora studijās  225 450 225 450 

1.4. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā “Ārstniecība” (28401) 
96 193 125 193 

1.5. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā “Ārstniecība (angļu valodā)” 

(28408)  

321 321 417 417 

1.6. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā “Zobārstniecība (angļu valodā)” 

(28415) 

401 401 401 401 

1.7. Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura un 

maģistra līmeņa studiju programmās 
55 70 55 70 

1.8. bakalaura studiju programmā “Datorzinātne 

un organizāciju tehnoloģijas” 
109 173 - - 

1.9. pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju 

programmā “Programmēšana un datortīklu 

administrēšana” (piemērojama tikai Accenture 

Latvijas filiāle un LU Datorikas fakultātes 

sadarbības līguma ietvaros) 

75 75 75 75 
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2. Atkārtota kursa pārbaudījuma kārtošana, ja 

izpildītas kursa akadēmiskās saistības 
    

2.1. LU studiju programmās 35 70 50 90 

2.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmās “Ārstniecība (angļu valodā)” 

(28408) vai “Zobārstniecība (angļu valodā)” 

(28415) 

52 52 52 52 

2.3. bakalaura studiju programmā “Datorzinātne un 

organizāciju tehnoloģijas” studiju kursu gala 

pārbaudījumu kārtošana 15 dienu laikā pēc 

eksāmenu grafikā paredzētā termiņa 

50 50 - - 

3. Laboratoriju izmantošana, par 1 akad. stundu     

3.1. laboratoriju izmantošana papildus studiju 

programmā plānotajam laikam 
22 40 22 40 

3.2. attālināto laboratorijas darbu kārtošana ārpus 

tiem paredzētā norises laika 
15 27 15 27 

4. Atkārtota starppārbaudījumu kārtošana, 

 par 1 starppārbaudījumu 

4.1. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmā “Ārstniecība” (28401) 
29 43 43 43 

4.2. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmās “Ārstniecība (angļu valodā)” 

(28408) vai “Zobārstniecība (angļu valodā)” 

(28415)  

43 43 43 43 

4.3. Bioloģijas fakultātes docētajiem studiju kursiem 

(izņemot programmas “Ārstniecība” 

(28401),“Ārstniecība (angļu valodā)” (28408) vai 

“Zobārstniecība (angļu valodā)” (28415) – šīm 

programmām piemērojams pielikuma 4.1., 4.2. 

punkts) 

19 30 30 30 

5. Novēlota reģistrācija studiju kursam vai 

vairākiem studiju kursiem attiecīgajā semestrī 

bakalaura studiju programmā “Datorzinātne un 

organizāciju tehnoloģijas” (apkalpošanas maksa) 

25 25   

6. Maksājuma vai maksājuma apmaksas termiņa 

pagarinājums attiecīgajā mēnesī bakalaura 

studiju programmā “Datorzinātne un 

organizāciju tehnoloģijas” (apkalpošanas maksa) 

25 25   
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II 

Pakalpojumu izmaksas personām, kuras LU imatrikulētas noslēguma pārbaudījumu kārtošanai. 

Pakalpojuma veids 
Pakalpojuma cena, euro 

Studentiem* Ārvalstu studentiem 

1. Kvalifikācijas darba izstrādāšana kopā ar 

aizstāvēšanu 
650 1 300 

2.   Bakalaura darba vai diplomdarba 

izstrādāšana kopā ar aizstāvēšanu  
800 1 600 

2.1. bakalaura studiju programmā “Datorzinātne un 

organizāciju tehnoloģijas” 
1 097 1 097 

3.   Maģistra darba izstrādāšana kopā ar 

aizstāvēšanu  
1 600 3 200 

4. Noslēguma pārbaudījuma kārtošana:   

4.1. bakalaura gala pārbaudījums, profesionālās izglītības studiju programmas valsts pārbaudījums 

4.1.1.*** bakalaura gala eksāmens, valsts 

eksāmens 
130 260 

4.1.2. valsts eksāmens otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmā “Ārstniecība” 

(28401) 

289 578 

4.1.3. valsts eksāmens otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmās “Ārstniecība 

(angļu valodā)” (28408) un “Zobārstniecība (angļu 

valodā)” (28415) 

802 802 

4.1.4.  bakalaura darba, diplomdarba, 

kvalifikācijas darba aizstāvēšana 
250 500 

4.2. maģistra gala pārbaudījums, profesionālā maģistra valsts pārbaudījums 

4.2.1.*** maģistra gala eksāmens, valsts 

eksāmens 
220 440 

4.2.2. valsts eksāmens profesionālās augstākās 

izglītības maģistra studiju programmā “Tiesību 

zinātne” 

250  

4.2.3. maģistra darba, diplomdarba aizstāvēšana 450 900 

4.3. promocijas eksāmens 750 1500 

4.4. promocijas darba aizstāvēšana 2 350 4 700 

4.4.1 promocijas darba aizstāvēšana citu sadarbības 

augstskolu studējošajiem, neskaitot ārējo 

recenzentu apmaksu 

1 000 1 500 
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III 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšana 

Pakalpojums **** Pakalpojuma cena, euro 

1. Formālajā izglītībā apgūto studiju kursu atzīšana *****  10% apmērā no kredītpunku 

maksas, ņemot vērā noteikto 

studiju maksu 

2. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana 

80 

3.  Pedagogu kvalifikācijas atzīšana 155  

3.a  Papildu eksāmens, atzīstot pedagogu kvalifikāciju 30  

 

 

Piezīmes:  

* LU studenti (t.sk. studenti, kas kārto studiju parādus kā klausītāji), kas ir Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, 

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstu pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi, un viņu 

ģimenes locekļi, Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja vai kuri studē saskaņā 

ar starpvaldību vai starpaugstskolu līgumiem; LU darbinieki, kas nav LU studējošie. 

** Klausītāji, kas ir Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstu pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi, un viņu ģimenes locekļi, Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, 

kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja. 

*** Ja eksāmens sastāv no vairākām daļām, fakultātes dekāns, saskaņojot ar FUD, nosaka maksu katrai daļai atsevišķi, 

ņemot vērā, ka kopējā maksa par eksāmenu ir vienāda ar minēto summu. 

**** Ar fakultātes dekāna lēmumu LU studējošo var atbrīvot no maksas par studiju rezultātu atzīšanu. 

***** Maksa netiek piemērota par kursu atzīšanu, kas noteikti sadarbības līgumos par studiju turpināšanu, savstarpēji 

saskaņotām studiju programmu daļām, iepriekš saskaņotiem Erasmus kursiem, civilās un vides aizsardzības studiju 

kursiem. 


