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 APSTIPRINU 
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GFK studiju maksas atlaides 2018./2019. st. g. 

 

Atlaides veids 
Atlaides apmērs vienam 

semestrim 

Nosacījumi atlaides 

saņemšanai 

Ģimenes atlaide 10 % 

GFK studentu ģimenes atbalsts 

(vienai personai no ģimenes). 

GFK absolventu ģimenes 

locekļiem. Bez akadēmiskiem 

un finansiāliem parādiem. 

Drauga atlaide 10 % 

Reflektants/students iesaka 

studijas GFK savam draugam 

(draugiem). Pieteikumā 

jāuzrāda pieteicējs (viena 

persona). Atlaide tiek 

piemērota par katru atvesto 

draugu, pēc 1.semestra 

rezultātiem. 

Teicamnieka atlaide 20 % 

Studentam iepriekšējā 

semestra sesija nokārtota uz 8-

10, nav finanšu un akadēmisko 

parādu. Studentam regulāri 

jāpiedalās zinātniskajās 

konferencēs un studiju 

programmas dzīvē. 

Atlaide organizāciju, pašvaldību 

un BSA sadarbības partneru 

darbiniekiem un viņu bērniem; 

BSA studentiem 

10 % 

Atlaide tiek piešķirta 

uzņēmumu, asociāciju un 

pašvaldības pārstāvjiem, ar 

kuriem notiek sadarbība 

sadarbības līguma ietvaros. 

Atlaide par augstiem 

sasniegumiem GFK sabiedriskās 

aktivitātēs 

5 % - 10 % 

Piedalīšanās informācijas 

dienās un citos publiskos GFK 

pasākumos. Uzstāšanās 

plašsaziņas līdzekļos ar mērķi 

publiskot GFK. 

Atlaide studentu sociālajam 

atbalstam* 

Bāreņiem – 10 % 

I,II,III grupas invalīdiem līdz 

25%** 

 

Nav finanšu un akadēmisko 

parādu. Tiek piešķirta vienam 

semestrim ar pagarināšanas 

iespēju. 

Studiju gada apmaksa (par visu 5 % No studiju gada tarifa summas.  



gadu) 

GFK konkurss uz budžeta vietu Līdz 100 % 1 semestrim gadā 

Ierobežots vietu skaits 

1.semestra studentiem, saskaņā 

ar GFK konkursa nolikumu. 

Jaundzimušo bērnu vecākiem 10 % 

Jaunajām māmiņām un tētiem 

(bērni līdz 1. gada vecumam), 

kas studē GFK bez 

akadēmiskiem un finansiāliem 

parādiem. 

Vidējo profesionālo iestāžu 

absolventiem  
15 % 

Vidējo profesionālo iestāžu 

absolventiem grāmatvedības 

un uzņēmējdarbības jomā 

Iepriekšējā izglītība un 

profesionālā pieredze 

Atbilstoši individuālajam 

plānam, bet ne vairāk kā 50% 

no studiju maksas 

Studiju atlaide reflektantam ar 

iepriekš iegūtu vai daļēji 

apgūtu augstāko izglītību. 

Filiāles studenta atlaide Pēc filiāles izcenojuma 

Jā grupa nav nokomplektēta 

filiālē, un reflektants piekrīt 

studēt Rīgā. 

 

*esošās studiju atlaides var summēties, pārējos gadījumos tiek aprēķināta lielākā iespējamā atlaide 

**atlaide tiek piešķirta uz valdes lēmuma pieņemšanas pamata. 

 

Lai saņemtu atlaidi, studentam ir jāraksta iesniegums. 

 

 

SASKAŅOTS 

GFK valdes locekļi 

 

_________________________S.Buka 

 

_________________________V.Ņikiforovs 

 


