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APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Kultūras akadēmijas
Senāta sēdes Nr. 2
lēmumu Nr. 5
2008. gada 31. martā;
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 10
lēmumu Nr. 5
2009. gada 26. oktobrī;
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 6
lēmumu Nr. 12;
2012. gada 10. septembrī;
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 1
lēmumu Nr. 10
2013. gada 21. janvārī;
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 3
lēmumu Nr. 5
2013. gada 2. aprīlī;
ar grozījumiem
LKA Senāta sēdes Nr. 7
lēmumu Nr. 6
2014. gada 13. oktobrī

MAKSĀJUMI STUDIJU PROCESĀ
Pakalpojuma veids

Pakalpojuma
cena (EUR)

1.

Pārbaudījumi (eksāmeni/ieskaites)

1.1.

Pārbaudījuma (eksāmena/ieskaites) kārtošana citā dienā, nekā tas paredzēts
studiju programmā vai apstiprinātajā sesijas grafikā

15,00

1.2.

Atkārtota pārbaudījuma kārtošana, ja izpildītas kursa akadēmiskās prasības

15,00

1.3.

Atkārtota pārbaudījuma kārtošana, ja pārbaudījumu pieņem komisija

30,00

1.4.

Pārbaudījuma kārtošana studiju pārtraukumā esošiem LKA studējošajiem

15,00

1.5.

Svešvalodas kursa gala eksāmena kārtošana citā semestrī nekā tas paredzēts
studiju programmā

30,00

2.1

Bakalaura (maģistra) darba izstrādāšana un aizstāvēšana personām, kuras
LKA imatrikulētas gala pārbaudījumu kārtošanai

2.1.

Bakalaura darba aizstāvēšana, ja temats apstiprināts un darbs pamatos izstrādāts
pēdējā studiju semestrī

200,00

2.2.

Maģistra darba aizstāvēšana, ja temats apstiprināts un darbs pamatos izstrādāts
pēdējā studiju semestrī

300,00

2.3.

Bakalaura darba izstrādāšana kopā ar aizstāvēšanu, ja temats apstiprināts no
jauna

300,00
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2.1., 2.2., 2.3., 2.4. punkti stājas spēkā ar 01.02.2015. (līdz tam – iepriekšējā maksa 142,29 EUR).
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2.4.

Maģistra darba izstrādāšana kopā ar aizstāvēšanu, ja temats apstiprināts no jauna

3.

Kursa darbi

3.1.

Kursa darba novērtēšana 2. kursā, ja tas iesniegts pēc noteiktā termiņa

15,00

3.2.

Kursa darba novērtēšana 3. kursā, ja tas iesniegts pēc noteiktā termiņa

30,00

3.3.

Kursa darba izstrādāšana un aizstāvēšana tiem LKA studējošajiem, kuri darbu
izstrādā atkārtoti

50,00

4.

Diploma un diploma pielikuma dublikāti un akadēmiskās izziņas par
apgūtajiem studiju kursiem

4.1.

Bakalaura (maģistra, doktora) diploma dublikāts, ja diploms izsniegts līdz 2000.
gadam

50,00

4.1.

Bakalaura (maģistra, doktora) diploma dublikāts, ja diploms izsniegts pēc 2000.
gada

30,00

4.2.

Akadēmiskā izziņa latviešu vai angļu valodā (līdz 2000. gadam
eksmatrikulētajiem studentiem)

5,00

4.3.

Akadēmiskā izziņa latviešu vai angļu valodā (pēc 2000. gada eksmatrikulētajiem
studentiem)

2,00

4.4.

Izziņas nosūtīšana, izmantojot Latvijas Pasta pakalpojumus

10,00

5.

Studiju kursi klausītājiem vai atkārtota studiju kursa apguve studējošiem,
ja nav izpildītas kursa akadēmiskās saistības

5.1.

Studiju kurss bakalaura studiju programmā (1 kredītpunkts)

40,00

5.2.

Praktiskās nodarbības bakalaura studiju programmā (svešvalodas,
1 kredītpunkts)

40,00

5.3.

Praktiskās nodarbības bakalaura studiju programmā (speciālie kursi
horeogrāfijas, teātra mākslas, kino režijas u.tml. apakšprogrammās,
1 kredītpunkts)

60,00

5.4.

Studiju kurss maģistra studiju programmā (1 kredītpunkts)

60,00

6.

Doktora grāda pretendentiem

6.1.

Doktora (promocijas) eksāmena kārtošana personai, kas nestudē LKA
doktorantūrā

400,00

6.2.

Ārpus LKA izstrādāta mākslas doktora promocijas darba aizstāvēšana LKA
Promocijas padomē

800,00

7.

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju
rezultātu izvērtēšana

100,00

8.

Reģistrēšanās studijām vēlākos posmos

15,00

400,00
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Maksas pakalpojumi
Pakalpojuma
cena (EUR)

Pakalpojuma veids
1.

Melnbalta kopēšana par 1 lappusi (A4 formāts)

0,05

2.

Melnbalta divpusēja kopēšana par 1 lappusi (A4 formāts)

0,08

2.

Melnbalta kopēšana par 1 lappusi (A3 formāts)

0,08

3.

Melnbalta izdruka par 1 lappusi (A4 formāts)

0,05

4

Skenēšana par 1 lappusi

0,10

5.

Studējošo zinātnisko un mācību darbu iesiešana ar plastmasas spirāli:
- Darba apjoms līdz 100 lpp.
- Darba apjoms virs 100 lpp.

1,50
2,00

Maksa par termiņu neievērošanu
Pakalpojuma veids
1.

Termiņā nenodota LKA bibliotēkas grāmata (par katru nokavētu kalendāra dienu
virs noteiktā termiņa), bet ne vairāk kā katras nenodotas grāmatas 10 kārtēja
cena (pēc pēdējās inventarizācijas)

Pakalpojuma
cena (EUR)
0,20

