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GRĀMATVEDĪBAS UN FINANŠU KOLEDŽAS 

NOLIKUMS 

PAR KONKURSU UZ BUDŽETA VIETĀM  

1. Konkurss tiek rīkots ar mērķi piesaistīt un apbalvot reflektantus studijām Grāmatvedības un 

finanšu koledžā (turpmāk – Koledža) uz bezmaksas vai atvieglojumu pamata. 

2. Grāmatvedības un finanšu koledžā studiju gadā ir paredzētas 2 budžeta vietas pirmā kursa 

studentiem studijām vienam semestrim studiju virzienā “Ekonomika”. 

3. Uz budžeta vietu var pretendēt absolventi ar vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo 

izglītību, kuri ieguvuši atestātu par vidējo izglītību konkursa norises studiju gadā. 

4. Uz budžeta vietu var pretendēt visi vidusskolu, profesionālās vidusskolas absolventi, kuriem 

vērtējums atestātos par vidējo izglītību ir ne mazāks par 8 ballēm (8; 9;10) priekšmetos: 

 Matemātikā; 

 Latviešu valodā  

 Svešvalodā. 

5. Konkursa dalībniekiem jābūt sekojošiem dokumentu oriģināliem: pase vai personas 

apliecība, atestāts par pilno vidējo izglītibu un tā pielikums – sekmju izraksts, nokārtotu 

centralizēto eksāmenu sertifikāti. 

6. Reģistrēties konkursam var Koledžas uzņemšanas komisijā. Iesniedzot dokumentus 

nepieciešams veikt maksājumu par dokumentu noformēšanu atbilstoši Studentu uzņemšanas 

noteikumiem, kura turpmāk tiek ņemta vērā studiju līguma slēgšanā Koledžas uzņemšanas 

komisijā.   

7. Konkursa dalībniekiem ir tiesības pretendēt uz vienu budžeta vietu.  

8.  Rezultātu aprēķinos tiek izmantoti sekojoši dati: vidējās izglītības centralizēto eksāmenu 

līmeņi, atestāta par vispārējo vai profesionālo vidējo izglītību vidējā atzīme sekmju izrakstā, 

sekmju rezultāti reģionālās un starptautiskās tematiskās olimpiādēs. 

9. Pie aprēķina tiek ņemts vērā vienoto vidējās izglītību centralizēto eksāmenu sertifikātu 

rezultāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā: 

 

 

 

 



Atzīme 

10 ballu sistēmā 

Atzīme 

5 ballu sistēmā 

CE sertifikāta 

līmenis 

CE 

procentuālais 

līmenis 

Punktu 

skaits 

10 (izcili) un  

9 (teicami) 
5 (teicami)    A (85% - 100%) 10 

8 (ļoti labi)     B (69% - 84%) 8 

7 (labi) 4 (labi)    C (53% - 68%) 7 

 

Augstāk minētajos trijos priekšmetos saņemtie punkti tiek summēti. Iegūtajam rezultātam              

tiek pieskaitīta vidējās izglītības atestāta pielikuma vidējā balle (neņemot vērā atzīmes, 

kuras iegūtas 10., 11. un 12. klašu skolas eksāmenos). 

Papildpunkti iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīti gadījumā, ja ir kārtots vidējās izglītības 

eksāmens/centralizētais eksāmens biznesa un ekonomikas pamatos. 

 

Skolas eksāmena vērtējums / 

Centralizēto eksāmenu līmenis 
Papidpunktu skaits 

A vai 10; 9 1 

B vai 8 0,8 

C vai 7 0,6 

 

10. Gadījumā, ja divi pretendenti konkursa rezultātos pēc dokumentiem par pilnu vidējo 

izglītību iegūs vienādu ballu skaitu, būs paziņots par papildus pārbaudījuma, kuru organizē 

studiju programmas vadītājs, rīkošanas laikiem katram kandidātam pieejamā formā.  

11. Ja diviem vai vairākiem budžeta vietas pretendentiem ir vienādi sekmju vidēji vērtējumi, tad 

budžeta vietas piešķiršanai prioritāte ir: 

11.1. Pretendentam ar invaliditāti; 

11.2. Bārenim, vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 

11.3. Studējošajam, kura ģimeni, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, budžeta vietu 

konkursa norises laikā ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss; 

11.4. Studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, kad attiecīgās ģimenes bērni ir 

jau ir pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējas 

vai profesionālās izglītības iestādē vai studē  augstskolā vai koledžā pilna laika 

klātienē); 

11.5. Studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 

12. Katrs konkursa dalībnieks var pretendēt uz papildpunktiem pie noslēdzoša rezultāta 

aprēķina, ja konkursa komisijai tiek iesniegti atbilstoši dokumenti, kuri apliecina dotā 

konkursanta sasniegumus, ja tāda iespēja ir minēta konkursa noteikumos attiecīgajā studiju 

programmā. Iesniedzamiem apliecinošiem dokumentiem jābūt datētiem vismaz  ar 

konkursanta iestāšanās datumu 10.klasē. 

13. Konkursa uzvarētāju nosaka Koledžas uzņemšanas komisija, kuru vada uzņemšanas 

komisijas priekšsēdētājs. Komisijas lēmums tiek paziņots konkursa uzvarētājiem rakstiskā 

veidā. 



14. Uzvarētājs izvēlas apmācību formu (pilna laika vai nepilna laika) un apmācības vietu (Rīga 

vai filiāles). 

15. Konkursa uzvarētajam tiek piešķirtas uzvārētāja tiesības bezmaksas studijām koledžā Rīgā 

un filiālēs viena semestra laikā ievērojot sekojošus noteikumus: 

 Semestra ieskaites, eksāmeni, kursa darbs, prakse tika nokārtoti atbilstoši nodarbību 

sarakstā noteiktiem termiņiem ar vērtējumiem (8), (9) un (10),  neieskaitot atkārtotu 

kārtošanu un izņemot dokumentāli apliecinošo pamatotus gadījumus. Pēc semestra 

rezultātiem vērtējums ļoti labi (8) nedrīkst pārsniegt vairāk par trim atzīmēm 

semestrī; 

 Uz nākama semestra sākumu ir nokārtotas visas finansiālās saistības ar Koledžu; 

 Persona, kuras nav izpildījusi dotos noteikumus zaudē tiesības uz bezmaksas 

studijām Koledžā. 

 

 

 

 

 


