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Protokols Nr. 1-17/2 

 

Grāmatvedības un finanšu koledžas maksas pakalpojumu izcenojumi* 

 

PAKALPOJUMA NOSAUKUMS 
  CENA, EUR  

(ar PVN) 

Papildus pakalpojumi, saistīti ar studiju procesu  

Pārbaudījuma (ieskaite/eksāmens)  kārtošana ar individuālo protokolu 

ārpus plānotā laika** 
15,00 

Starppārbaudījuma (kontroldarbs/patstāvīgais darbs) atkārtota 

kārtošana   
5,00 

Kursa darba un prakses aizstāvēšana ārpus plānotā laika** 30,00 

Kvalifikācijas eksāmena kārtošana ārpus plānotā laika** 50,00 

Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana ārpus plānotā laika 

kārtējā studiju gada ietvaros** 
95,00 

Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana ārpus plānotā laika vienu 

un vairāk gadu laikā pēc eksmatrikulācijas  
140,00 

Atkārtota kvalifikācijas darba izstrādes un aizstāvēšanas 

nodrošināšana 
120,00 

Kvalifikācijas darba, kursa darba, prakses atskaites iesniegšana ārpus 

plānotā laikā** 
20,00  

Soda procenti par laikā nesamaksātu studiju maksu 0,1% dienā 

Par individuāli kārtojamo priekšmetu kredītpunktiem  

atbilsoši koledžas 

noteiktai maksai 

attiecīgā studiju 

programmā 

Studiju kursu apguve un pārbaudījumu kārtošana klausītāja statusā 
45,00 par vienu 

kredītpunktu 

Papildus pakalpojumi, saistīti ar dokumentu noformēšanu  

Studenta apliecības dublikāts (GFK apliecība / ISIC)  3,00/7,00 

Studenta apliecība ISIC 7,00 

Diploma dublikāts  50,00 

Diploma pielikuma dublikāts 15,00 

Diploma pielikuma dublikāts (pamatojoties uz arhīvā esošajiem 

dokumentiem) 
35,00 

Diploma vai diploma pielikuma kopija no arhīva 10,00 

Grozījumi prakses līgumā 5,00 

Atjaunošanās studijām pēc atskaitīšanas (atkārtota imatrikulācija) 15,00 

Akadēmiskā izziņa par apgūto un apmaksāto studiju programmas daļu  15,00 

Akadēmiskā izziņa (pamatojoties uz arhīvā esošajiem dokumentiem) 25,00 

Sekmju izraksts no GFK Informācijas sistēmas Nexus 7,00 



Sasniegto studiju rezultātu atzīšana un individuālā studiju plāna 

noformēšana  
60,00 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

novērtēšana un atzīšana 

15,00 

 

Studējošo uzņemšanai nepieciešamo dokumentu noformēšana 20,00 

Pārējie papildus pakalpojumi  

A4 melnbalta vienpusīga izdruka/kopija 0,07 

A4 melnbalta divpusīga izdruka/kopija 0,10 

Kvalifikācijas darbu iesiešana cietajos vākos 9,00 

Grāmatvedības un finanšu jomas tekstu tulkošana angļu valodā 

(lappuse: 1800 rakstu zīmes ar atstarpēm) 

15,00 
(25,00 par steidzamību-

dienas laikā) 

Dokumentu izdruka/kopēšana pieejama bibliotēkā  

A4 melnbalta vienpusīga izdruka/kopija 0,07 

A4 melnbalta divpusīga izdruka/kopija 0,14 

A4 krāsaina vienpusīga izdruka/kopija 0,40 

A4 krāsaina divpusīga izdruka/kopija 0,80 

A3 krāsaina vienpusīga izdruka/kopija 0,80 

Bibliotēkas pakalpojumi  

Grāmatas neatdošana noteiktā laikā 

0,14/dienā 
nevar saņemt citas 

grāmatas, kamēr sods 

nav nomaksāts. 

Par nozaudētu grāmatu vai sabojātu izdevumu lasītājs kompensē to ar 

līdzvērtīgu izdevumu (pēc bibliotekāra ieskatiem), vai arī maksā soda 

naudu trīskāršā apmērā no grāmatas patiesās vērtības 

 

* - maksas pakalpojumu izcenojumi var tikt mainīti;  

** - ja pārbaudījums nav kārtots objektīvu iemeslu dēļ, maksa netiek ņemta, jāraksta iesniegums koledžas 

direktoram ar pamatojumu. 


