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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas  

19.02.2013. Senāta sēdē, 

protokola Nr.2 

Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2013./2014. akadēmiskajam gadam 
Rīgā 

11.02.2013.                Nr.27-11/003 

Nr. 

p.k. 
Atlaides veids Atlaides apjoms un termiņš Pretendents uz atlaidi Nosacījumi atlaides saņemšanai 

2013./2014.ak.g. reflektanti 

1. „Lojalitāte” 
10 % no studiju programmas 

pilnās studiju maksas 

Maģistra studiju programmu 

reflektanti 

Reflektants, kas bakalaura izglītību ieguvis Banku augstskolā 

(turpmāk – Augstskola). 

2. „Ļoti labas sekmes” 
5% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā semestra maksas 

Maģistra studiju programmu 

reflektanti 

Reflektantam ir jābūt Augstskolas bakalaura studiju programmas 

absolventam vai citas augstskolas absolventam ar iepriekšējās 

izglītības diploma vidējo svērto atzīmi 8,0 un augstāk. 

3. 
„Junior Achievement 

Latvia” 

10% no 2013./2014. pirmā 

semestra maksas 

Pirmā līmeņa / bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektantam ir jābūt vidējās izglītības iestādes absolventam, kas 

ieguvis „Junior Achievement Latvia” sertifikātu. 

4. 
„Sagatavošanas 

kursi” 
Ls 30.00  

Pirmā līmeņa / bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektantam ir jābūt beigušam Augstskolas Sagatavošanas kursus, 

saņemot par to Apliecinājumu. 

5. 
BA „Naudas” 

kupons 
Ls 30.00 

Pirmā līmeņa / bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektantam ir jābūt uzvarējušam Augstskolas izsludinātajā konkursā 

„Skola 2013”. 

6. 

Zelta balva 1.vietas 

ieguvējiem Šveices 

finanšu nedēļā 2013 

20 % no studiju programmas 

pilnās studiju maksas (atlaide 

attiecas uz abām 

augstskolām)   

Maģistra studiju programmas 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība” reflektanti 

Atlaide tiek piemērota trīs 1.vietas ieguvējiem, kuri uzsāks studijas 

1.kursā. Reflektantam jāiesniedz „Gold” sertifikāts, kurš iegūts 

Šveices finanšu nedēļā, sertifikātu var iesniegt iepriekšējo gadu 

uzvarētāji. 

7. 

Sudraba balva 

2.vietas ieguvējiem 

Šveices finanšu 

nedēļā 2013 

10 % no studiju programmas 

pilnās studiju maksas 

(attiecas uz abām 

augstskolām)   

Maģistra studiju programmas 

„Starptautiskās finanses un banku 

darbība” reflektanti 

Atlaide tiek piemērota trīs 2.vietas ieguvējiem, kuri uzsāks studijas 

1.kursā.Reflektantam jāiesniedz „Silver” sertifikāts, kurš iegūts 

Šveices finanšu nedēļā, sertifikātu var iesniegt iepriekšējo gadu 

uzvarētāji. 
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Nr.

p k. 
Atlaides veids Atlaides apjoms un termiņš Pretendents uz atlaidi Nosacījumi atlaides saņemšanai 

2013./2014.ak.g. Augstskolā studējošie*** 

8. 
 

„Ļoti labas sekmes” 

10% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā semestra maksas 

Pirmā līmeņa un bakalaura studiju 

programmu studenti 

Atlaide tiek piemērota 2. - 5.kursā studējošajiem ar vidējo atzīmi 9 un 

augstāk, tiek aprēķināta iepriekšējā akadēmiskā gada vidējā atzīme.  

9. 

 

 

 

„Atved draugu” 

 

5% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā semestra maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

Atlaides pretendentam ir jāiesaka studijas Augstskolā reflektantam - 

savam draugam(-iem), kurš iesniegumā norāda ieteicēju (vienu 

personu), noslēdz studiju līgumu un veic studiju maksas pirmo 

iemaksu. Atlaide par ieteikšanu draugam studēt maģistra studiju 

programmā tiek piemērota, ja reflektants nav Augstskolas absolvents. 

Atlaide tiek piemērota par katru atvesto draugu, iesniegumi tiek 

pieņemti līdz reflektanta studiju uzsākšanas dienai. 

10. 

 

„Ārvalstu studentu 

piesaiste” 

25% no 2013./2014. ak.g. 

studiju maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

Atlaides pretendentam ir jāiesaka studijas Augstskolā reflektantam - 

ārvalstu pilsonim. Atlaide tiek piemērota pēc studiju līguma 

noslēgšanas un studiju maksas samaksas par 2013./2014.ak.g. 

11. 

 

„Sabiedriskā 

aktivitāte un 

publicitāte” 

5% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā semestra maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

Atlaides pretendentam ir jābūt Augstskolas 2.-5.kursa aktīvākajam 

studentam vai studentam, kas veicinājis Augstskolas publicitāti (tiek 

iesniegtas publikāciju kopijas, raidījumu video u.tml. materiāli). 

Atlaides piešķiršanu iesaka programmas direktors vai BASP valde, 

ņemot vērā katra pārstāvja ieguldīto darbu. Studijas ERASMUS 

programmā netiek ņemtas vērā. 

12. 
 

„Radinieks” 

10 % no 2013./2014. ak.g. 

studiju maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

Atlaides pretendentiem jābūt vienlaicīgi Augstskolā studējošiem* 

radiniekiem (vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi, māsas).** 

13. 
 

„Sociālā atlaide” 
10 % no 2013./2014. ak.g. 

studiju maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 
Atlaide tiek piemērota studējošajam ar invaliditāti. 

14. 

Dalība Augstskolas 

korī „Monēta” 

5% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā/otrā semestra maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

2012./2013.ak.g. otrā semestra kora dalībniekam atlaide tiek piemērota 

2013./2014.ak.g. pirmajā semestrī. 2013./2014.ak.g. pirmā semestra 

kora dalībniekam atlaide tiek piemērota 2013./2014.ak.g. otrajā 

semestrī. Atlaides piešķiršanu iesaka kora vadītājs. 

15. 

Augstskolas 

pārstāvēšanas sporta 

sacensībās 

5% no 2013./2014. ak.g. 

pirmā/otrā semestra maksas 

Pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra 

studiju programmu studenti 

2012./2013.ak.g.  sportistiem  atlaide tiek  piemērota 2013./2014.ak.g. 

pirmajā semestrī. 2013./2014.ak.g. sportistiem atlaide tiek  piemērota 

2013./2014.ak.g. otrajā semestrī. Atlaides piešķiršanu iesaka sporta 

organizators. 

* ja students vai studenta radinieks atrodas studiju pārtraukumā, atlaide netiek piemērota 

** lai saņemtu atlaidi, jāuzrāda radniecību apliecinoši dokumenti 

*** atlaide tiek piešķirta studējošajiem, kuriem nav akadēmisko un finansiālo saistību 

 

Rektors      A.Sarnovičs 


