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VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1. Klausītājs ir ārvalstu studējošais, kurš uz Studiju līguma (turpmāk – līgums) pamata par 

fizisko vai juridisko personu līdzekļiem noteiktā kārtībā ir reģistrēts konkrētas RĪGAS 

AERONAVIGĀCIJAS INSTITŪTA (turpmāk – RAI) studiju programmas apguvei un pilda 

studiju kursu akadēmiskās saistības.  

2. Studējošā ieskaitīšana RAI studiju kursa klausītājos notiek ar RAI rektora rīkojumu pēc 

divpusējas līguma noslēgšanas, līgumā noteiktās studiju maksas par tekošo studiju gadu un 

depozīta naudas saņemšanas. Naudas depozīts – studiju maksas daļa 1000 EUR apmērā, kas 

saglabājas visu studiju periodu un tiek ieskaitīta kā studiju maksas daļa 7. semetra sākumā. 

Mērķis: veicināt studenta motivāciju sekmīgai kursu apguvei līdz programmas absolvēšanai 

un diploma ieguvei. 

3. RAI neatgriež naudas depozītu: 

3.1. Ja klausītājs pēc RAI iesniegta ielūguma saņemšanas neturpina vīzas vai TUA 

dokumentācijas noformēšanu jebkādu iemeslu dēļ; 

3.2. Ja students tiek atskaitīts laika posmā līdz 7. semestrim (izvērtējot katru gadījumu 

individuāli). 

 

4. RAI Studiju daļa reģistrē klausītāju, sagatavo personas lietu un uzglabā to līdz nodošanai RAI 

arhīvā. 

5. Klausītājs pilda RAI studiju kursa akadēmiskās saistības, piedalās lekcijās, laboratorijas 

darbos, izmanto RAI bibliotēkas un datorklašu pakalpojumus. 

6. Ja studējošais ir piedalījies studiju procesā RAI studiju kursa klausītāja statusā, tad, ieskaitot 

studentos, tiek ieskaitīti arī visi iepriekš iegūti sekmīgie vērtējumi.   

7. Studiju programmu direktori informē studiju daļu par klausītāju līdzdalību studiju kursā, kā 

arī sagatavo ziņojumus par ieskaitīšanu/atskaitīšanu. 

8. Individuālo protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi RAI informatīvajā sistēmā nodrošina 

prorektorāts un studiju daļa noteiktajā kārtībā. 

9. Klausītājs var saņemt izziņu par nokārtotiem eksāmeniem un ieskaitēm no RAI. 

10. Studējošā ieimatrikulēšana, pārceļot no klausītājiem uz RAI studiju kursa studentiem, notiek 

6 mēnešu laikā pēc divpusējas līguma parakstīšanas un RAI ielūguma iesniegšanas 

termiņuzturēšanās atļaujas (turpmāk - TUA) pieprasīšanai Latvijas Republikā noteiktajā 

kārtībā, kā arī līgumā noteiktās studiju maksas par tekošo studiju gadu un depozīta naudas 

samaksas un pozitīva PMLP lēmuma par TUA izsniegšanu saņemšanas. 

11. Ja klausītājs nav izmantojis RAI nosūtīto PMLP apstiprināto iesniegumu par dokumentu 

nodošanu uz TUA pieprasīšanu noteiktajā laikā vai pēc tā termiņa izbeigšanās nav pieprasījis 

RAI atkārtotu iesnieguma iesniegšanu PMLP, līguma darbība tiek izbeigta un RAI ietur 

līgumā noteikto depozīta naudu 100% apmērā. 
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12. Ja klausītājs ir saņēmis PMLP pozitīvu lēmumu, viņam 2 nedēļu laikā par to jāpaziņo RAI 

uzņemšanas komisijai un jāsniedz informācija par to, kad ārvalstu students ieradīsies Latvijā 

un uzsāks studijas.  

13. Ja klausītājs nav informējis RAI un 3 mēnešu laikā no PMLP pieņemtā pozitīva lēmuma 

paziņošanas neuzsāk studijas, RAI patur tiesības ieturēt depozīta naudu 100% apmērā. 

14. Ja RAI klausītājam PMLP lēmums TUA pieprasīšanai ir negatīvs, līguma darbība tiek izbeigta 

un RAI ietur 10% no pilna 1 gada maksas. 

 


