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        APSTIPRINĀTS 

        Banku augstskolas 

        Senāta 31.01.2017. sēdē, 

        prot. Nr. 2   

 

Studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanas noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar  Augstskolu likuma 15.panta 

pirmo daļu un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

Rīgā, 2017.gada 31.janvārī       Nr. 1.5 – 2/3 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1.  Studiju kredīta un studējošā kredīta piešķiršanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā Banku augstskolā (turpmāk  – augstskola) tiek piešķirts studiju kredīts un 

studējošā kredīts (turpmāk – kredīts), kā arī  kredītu piešķiršanas komisijas (turpmāk  – 

komisija) kompetenci un sastāvu.  

 

2. Šo noteikumu izpratnē un saskaņā ar Augstskolu likumu studiju kredīts ir aizdevums 

no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu studējošajiem, lai segtu maksu 

par studijām, bet studējošā kredīts ir aizdevums no kredītiestāžu līdzekļiem ar valsts vārdā 

sniegtu galvojumu studējošo sociālo vajadzību nodrošināšanai. 

 

 

II. Komisijas sastāvs un kompetence 

 

3. Komisijas sastāvu apstiprina augstskolas rektors ar  rīkojumu. Komisijas sastāvā tiek 

iekļauti augstskolas  administratīvā personāla, akadēmiskā personāla un studējošo pašpārvaldes 

pārstāvji, ar nosacījumu, ka studējošo īpatsvars komisijā nav mazāks par 20 procentiem. 

 

4. Komisijai ir šādi pienākumi: 

4.1. informēt studējošos par kredītu saņemšanas iespējām augstskolā; 

4.2. izskatīt studējošo pieprasījumus kredītu piešķiršanai un apstiprināt kredītu 

piešķiršanu; 

4.3. informēt kredītu pieprasītājus par apstiprinātajiem kredītu pieprasījumiem un 

kredītiestādi, kura apkalpo augstskolu; 

4.4. sagatavot kredītu pieprasītāju sarakstus un apstiprinātos sarakstus iesniegt Studiju 

un zinātnes administrācijā; 

4.5. sniegt apstiprinājumu Studiju un zinātnes administrācijai, ka studējošais kādu  

studiju programmas semestri nav sekmīgi apguvis; 

4.6. informēt kredītiestādi par studējošajiem, kuriem ir piešķirts kredīts un kuri: 

4.6.1. ir pārtraukuši studijas; 

4.6.2. atsākuši studijas pēc pārtraukuma;   
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4.7. citi normatīvajos aktos noteikti pienākumi. 

 

5. Komisija sēdes organizē divas reizes akadēmiskajā gadā – pirmajā un otrajā semestrī, 

vai arī pēc vajadzības. Sēdes organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas sēdes  tiek 

protokolētas. 

 

6. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā trīs komisijas locekļi, no 

kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs. 

 

7. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis balsojot dalās līdzīgi, 

izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

           

III. Kredītu  piešķiršanas kārtība 

 

8. Studējošais var pieteikties kredītiem divas reizes akadēmiskajā gadā - pirmajā vai 

otrajā semestrī. 

 

9. Studējošais augstskolas Studiju informācijas daļā var saņemt un aizpildīt divu veidu 

iesniegumu veidlapas: 

9.1. studiju kredītam (1.pielikums); 

9.2. studējošā kredītam (2.pielikums). 

 

10. Piesakoties kredītam, studējošais ņem vērā šādus nosacījumus:  

10.1. studiju kredītu augstskolā var saņemt gan pilna laika, gan nepilna laika studējošie, 

bet studējošā kredītu – pilna laika studējošie;  

10.2. uz kredīta saņemšanu var pretendēt studējošie – Latvijas Republikas pilsoņi un 

nepilsoņi, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta reģistrācijas apliecība vai 

pastāvīgās uzturēšanās apliecība, ja viņi sekmīgi apgūst augstskolas akreditētās studiju 

programmas; 

10.3. kredītus var saņemt ne vairāk kā viena bakalaura grāda, viena maģistra grāda, 

viena doktora grāda,  vienas  ceturtā līmeņa  profesionālās kvalifikācijas  vai profesionālo 

grādu secīgai iegūšanai, turklāt ne ilgāk par attiecīgās studiju programmas apguvei paredzēto 

laiku. Studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaļinājums) netiek ieskaitīts studiju programmas 

apguvei paredzētajā laikā. Kredītus šajā apakšpunktā minēto viena un tā paša līmeņa studiju 

programmu atkārtotai apguvei jau apgūtā vai citā specialitātē var saņemt, ja iepriekš izsniegtie 

kredīti ir atmaksāti; 

10.4. kredītus studijām katrā studiju semestrī var saņemt vienu reizi. Atkārtotām 

studijām vienā un tajā pašā studiju semestrī kredītus neizmaksā; 

10.5. studiju laikā kredīta ņēmējs ir tiesīgs mainīt studiju programmu un augstākās 

izglītības iestādi, kurā tiek apgūta attiecīgā studiju programma; 

10.6. studiju kredīta apmērs vienam studējošajam nepārsniedz noteikto maksu par 

studijām, kā arī nepārsniedz Izglītības un zinātnes ministrijas noteikto studiju kredīta 

maksimālo apmēru katrai studiju programmai; 

10.7. studējošā kredīta apmērs vienam studējošajam mēnesī augstskolā nepārsniedz 

170,74 euro; 

10.8. studējošajam katrā akadēmiskā gada semestrī jāiegūst ne mazāk kā 75 procenti no 

studiju programmā attiecīgajam semestrim paredzēto kredītpunktu skaita. Minētais nosacījums 

līdz pirmā studiju semestra beigām neattiecas uz pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem. 

 

11. Komisija izskata iesniegtos pieprasījumus kredītu piešķiršanai un apstiprina kredītu 

piešķiršanu studējošajiem, ņemot vērā šo noteikumu 10.punktā minētos nosacījumus, kā arī 

šādus nosacījumus: 
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11.1.  komisija izvērtē studējošā sekmes un sociālos apstākļus; 

11.2. pirmajā kursā uzņemtajiem studējošajiem līdz pirmā studiju semestra beigām 

komisija vērtē iestājpārbaudījumu rezultātus; 

11.3. kredītu apmērs nedrīkst pārsniegt augstskolai iedalītos kredītu līdzekļus, par 

kuriem tiek sniegts valsts galvojums. 

 

12. Komisija trīs darba dienu laikā pēc komisijas sēdes sagatavo kredītu pieprasītāju 

sarakstus atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumu Nr.220 “Kārtība, kādā 

tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes 

līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu” 1.pielikumā noteiktās veidlapas paraugam un 

apstiprinātos sarakstus iesniedz Studiju un zinātnes administrācijai, kā arī informē studējošos 

par apstiprinājumu kredītu saņemšanai.  

 

13. Kad komisija no Studiju un zinātnes administrācijas saņem informāciju par tiem 

studējošajiem, par kuriem Studiju un zinātnes administrācija ir iesniegusi kredītiestādei 

apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus, kā arī par tiem studējošajiem, kuru pieprasījumi 

kredīta saņemšanai netika atbalstīti, komisija informē par to attiecīgos studējošos, kā arī 

informē tos studējošos, par kuriem Studiju un zinātnes administrācija ir iesniegusi 

kredītiestādei apstiprinātus kredītu pieprasītāju sarakstus, par nepieciešamību griezties 

kredītiestādē noslēgt kredītlīgumu. 

 

14. Studējošo pieprasījumi kredīta saņemšanai tiek reģistrēti un glabājas Studiju 

informācijas daļā studējošo personu lietās. 

 

15. Ja studējošajam ir piešķirts studiju kredīts, kas nesedz pilnu studiju programmas 

studiju maksu,  studējošais, kurš ir saņēmis studiju kredītu, katra akadēmiskā gada: 

15.1. pirmo studiju maksas iemaksu  akadēmiskā gada sākumā sedz no personīgajiem 

līdzekļiem; 

15.2. otro un trešo studiju maksas iemaksu sedz no kredītiestādes attiecīgajam 

studējošajam piešķirtā studiju kredīta līdzekļiem, kas tika pārskaitīti augstskolas norēķinu 

kontā; 

15.3. ceturtās studiju maksas iemaksas daļu, atkarībā no studiju maksas lieluma un 

piešķirtā studiju kredīta apjoma sedz no studējošā personīgajiem līdzekļiem vai kredītiestādes 

piešķirtā studiju kredīta līdzekļiem vai studiju maksas iemaksu pilnībā nosedz kredītiestādes 

pārskaitītais studiju kredīts.  

 

 

V. Noslēguma jautājums 

 

 16. Atzīt par spēku zaudējušiem augstskolas Senāta 2011.gada 29.novembra lēmumu 

apstiprinātos noteikumus Nr.27-11/030 “Studiju un studējošā kredītu piešķiršanas noteikumi”. 

 

 

Rektors         A.Sarnovičs 
 

 

Strads 

67709276 

 

Būmane 

67387312 


