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„Par Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes 

motivācijas sistēmu un tās piemērošanas kārtību” 
 

 
  

 
 

Nr.27-11/036 

        

Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes  

motivācijas sistēma un tās piemērošanas kārtība 
 

 

I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

1. Saskaņā ar Banku augstskolas Satversmi, Augstskolas studentiem ir sava pašpārvalde. Tā 

darbojas saskaņā ar Augstskolas Senāta 29.10.2013. sēdē apstiprināto Banku augstskolas 

Studentu pašpārvaldes nolikumu. 

 

2. Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes motivācijas sistēmas mērķis ir veicināt Banku 

augstskolas studentu aktīvu dalību Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes (turpmāk - 

BASP) darbā.  

 

3. Banku augstskolas Studentu pašpārvaldes motivācijas sistēmā noteiktas visas BASP 

dalībniekiem pieejamās priekšrocības.  

 

II. STUDIJU MAKSAS ATLAIDES 

 

4. Katrs BASP dalībnieks var pretendēt uz studiju maksas atlaidi apmērā līdz 33% vienam 

akadēmiskajam gadam, nepārsniedzot 627,00 EUR. Studiju maksas atlaides apmērs ir 

atkarīgs no BASP dalībnieka ieguldījuma.” 

 (grozīts ar 08.02.2017. rīkojumu Nr.1.5-3/29) 

 

5. Studiju maksas atlaides tiek piešķirtas, balstoties uz Banku augstskolas Studentu 

pašpārvaldes motivācijas komisijas (turpmāk - Komisijas) pieņemto lēmumu. Komisijas 

sastāvā ir studiju prorektors, BASP priekšsēdētājs un vēl viens BASP dalībnieks.  

 

6. Lai pretendētu uz studiju maksas atlaidi, BASP dalībniekam līdz katra gada 1.aprīlim 

jāiesniedz studiju prorektoram aktivitāšu atskaite, kā arī nedrīkst būt neviens akadēmiskais 

parāds. 
 (grozīts ar 08.02.2017. rīkojumu Nr.1.5-3/29) 

 

7. Studiju maksas atlaides tiek piešķirtas uz vienu akadēmisko gadu, samazinot pēdējā 

maksājuma apmēru.  

 

III. STUDENTU VIESNĪCA 

 

8. BASP dalībniekiem tiek garantēta gultas vieta Banku augstskolas Viesnīcā, ja nav 

finansiālās saistības (parāds) par Banku augstskolas Viesnīcas pakalpojumiem. 

 

9. BASP dalībniekiem tiek piešķirta atlaide 15% apmērā no Banku augstskolas Viesnīcas 

mēneša īres maksas.  

 

IV. AUTOSTĀVVIETA 

 

10. BASP rīcībā Banku augstskola nodod trīs atļaujas transportlīdzekļu iebraukšanai un 

novietošanai Banku augstskolas ēkas K.Valdemāra ielā 163 teritorijā.  
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V. AKADĒMISKO PARĀDU KĀRTOŠANAS BEZMAKSAS PROTOKOLS 

 

11. Par aktīvu dalību BASP un Augstskolas rīkotajos pasākumos BASP dalībniekiem ir 

iespēja bez maksas iegūt pirmreizējo protokolu 18.00 EUR vērtībā studiju parādu 

kārtošanai periodā līdz 2 mēnešiem. Pirmreizējā protokola bez maksas saņemšanai BASP 

dalībnieks iesniedz rektoram ar BASP priekšsēdētāju saskaņotu iesniegumu, kurā norāda 

konkrētās aktivitātes nosaukumu  un periodu, kuras laikā ir izveidojies akadēmiskais 

parāds.” 

 (grozīts ar 14.03.2016. rīkojumu Nr.1.5-3/15) 

 

VI. BANKU AUGSTSKOLAS SUVENĪRI 

 

12. BASP dalībniekiem ir iespēja saņemt divus dažādus Banku augstskolas suvenīrus pēc 

izvēles katru akadēmisko gadu.  

 

 

 

 

 

 

 


