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Nr.1-8.2.1./1022
Par rakstveida apņemšanos un
līguma noteikumu grozījumiem
SIA “Latvijas Biznesa koledža”, reģistrācijas Nr. 40003972028 (turpmāk – LBK), ir
saņēmusi 27.10.2016. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk –PTAC) vēstuli Nr.3.1.1/7009/L-39 (turpmāk – Vēstule).
Ņemot vērā PTAC Vēstulē norādītos iebildumus, LBK apņemas turpmāk nepiemērot ar
patērētājiem noslēgtajos līgumos un neiekļaut patērētājiem piedāvātajos līgumos Vēstulē
norādītos līguma noteikumus (4.1.5., 4.1.6., 5.1., 6.3. un 8.1.apakšpunktu Projektā ietvertajā
redakcijā).
LBK ir veikusi grozījumus un papildinājumus Līguma projektā, lai tas pilnībā atbilstu
patērētāju tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu un citu normatīvo aktu noteikumiem.
Atsevišķi Līguma projekta noteikumi tiek izteikti šādā jaunā redakcijā:
“4.1.5. atbilstoši LR Centrālās statistikas
pārvaldes
noteiktajam
inflācijas
koeficientam par patēriņa cenu pieaugumu
vienpusēji mainīt studiju maksu bez papildu
rakstveida
vienošanās/grozījumu
izdarīšanas Līgumā sākot ar jaunu semestri,
par to paziņojot studentam pa e-pastu
vismaz 30 dienas pirms jaunā semestra
sākuma.”
“6.3. Studentam ir tiesības atkāpties no
Līguma
4.1.6.apakšpunktā
minētajā
gadījumā, saņemot studiju maksu par laiku,
kad viņam nav sniegti apmaksātie studiju
pakalpojumi.”

izslēgts

“6.3. Studentam ir tiesības atkāpties no
Līguma
4.1.6.apakšpunktā
minētajā
gadījumā, saņemot iemaksātās studiju
maksas atmaksu par tekošo semestri pilnā
apmērā.”

4.1.7.apakšpunkts, kas nosaka LBK
tiesības: “LBK var noteikt papildu maksu
par
studiju
programmas
apguvei
nepieciešamā
individuālā
materiālā
tehniskā nodrošinājuma iegādi”

4.1.7. apakšpunkts izslēgts, tā vietā
paredzot:
LBK pienākumu: “4.2.4. nodrošināt LBK
noteiktajā kārtībā studiju programmas
apguvei nepieciešamos LBK resursus:
bibliotēku, lasītavu, datoru klasi, internetu
u.c.”
un
studenta
pienākumu:
“3.2.6.patstāvīgi
veikt
nepieciešamā
individuālā
materiāla
tehniskā
nodrošinājuma
iegādi,
izņemot
4.2.4.apakšpunktā minētās.”
5.1. apakšpunkts: “Studiju maksa par vienu 5.1.apakšpunkts precizēts:
semestri ir EUR <…> (summa vārdiem). “5.1. Studiju maksas apmērs un tās
Pilna studiju maksa ir EUR <…> (summa samaksas termiņi:
Datums
Maksājums,
vārdiem). Pēdējā semestrī Students Semestris
EUR
papildus apmaksā kvalifikācijas darba
1
04.07.2016. 195.00
aizstāvēšanu, zinātniskā vadītāja un
2
10.09.2016. 195.00
recenzenta vērtējums 50% apmērā no viena 3
10.02.2017. 195.00
semestra studiju maksas.”
4
10.09.2017. 195.00
5
10.02.2018.
kvalifikācijas
01.04.2018.
darbs
Pilna studiju maksa:

195.00
195.00
1170.00

5.2. Studiju maksa semestrī ir 195,00 EUR.
Pēdējā
semestrī
Students
apmaksā
kvalifikācijas darba aizstāvēšanu, zinātniskā
vadītāja konsultācijas, zinātniskā vadītāja
un recenzenta vērtējumu 195,00 EUR
apmērā. Pilna studiju maksa par studiju
programmas apguvi ir 1170,001 EUR.”

“8.1. Studenta paraksts uz šī Līguma
apstiprina, ka Students ir iepazinies ar LBK
Uzņemšanas noteikumiem, LBK studiju
nolikumu un LBK personāla iekšējās darba
kārtības noteikumiem.”

Ar cieņu,
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“8.1. Studenta paraksts uz šī Līguma
apstiprina, ka Students ir iepazinies ar LBK
Uzņemšanas noteikumiem un LBK studiju
nolikumu.”

(…)

