
LĪGUMA FORMA APSTIPRINĀTA 
                                                                                                                                                                 ar 2015.gada 25.maija rīkojumu Nr.27-2/034 

STUDIJU LĪGUMS 

 
Nr. XX - XX/____ 

Rīgā 20XX. gada _______________________ 

Banku augstskola (turpmāk tekstā - Augstskola), izglītības iestādes reģistrācijas apliecības Nr.3343000077, studiju programmas direktores/a 

VĀRDS UZVĀRDS personā, kas darbojas uz 20XX.gada XX.MĒNESIS (VĀRDIEM) rīkojuma Nr. NUMURS pamata, no vienas puses, un  

vārds, uzvārds _______________________________________________________________ 

personas kods _______________________________________________________________ 

deklarētā dzīvesvieta__________________________________________________________ 

tālruņa nr. __________________________________________________________________ 

e-pasta adrese _______________________________________________________________ 

(turpmāk tekstā - Students), no otras puses (turpmāk tekstā - Puses), vienojas par šādiem līguma noteikumiem. 

1. Līguma priekšmets 
Augstskola apņemas nodrošināt profesionālās bakalaura/ profesionālās maģistra/ pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmas „PROGRAMMAS NOSAUKUMS” (KODS) īstenošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai varētu iegūt 

profesionālā bakalaura grādu NOSAUKUMS (VĀRDIEM)/ profesionālā maģistra grādu NOSAUKUMS (VĀRDIEM)/ pirmā līmeņa 

profesionālo augstāko izglītību un NOSAUKUMS (VĀRDIEM) kvalifikāciju. Studiju virziens NOSAUKUMS akreditēts līdz 

XX.XX.XXXX. Akreditācijas lapas Nr. XX, XX.XX.XXXX. (DATUMS). 

2. Banku augstskolas tiesības un pienākumi 

2.1. Nodrošināt studiju programmas „PROGRAMMAS NOSAUKUMS” īstenošanu SKAITS (CIPARIEM) kredītpunktu apjomā. 

Ja netiek nokomplektēta grupa augstākminētajā studiju programmā, Augstskolai ir tiesības pirms studiju uzsākšanas, iepriekš par to rakstiski 

brīdinot Studentu, vienpusēji mainīt studiju programmu. Gadījumā, ja Students nepiekrīt mainīt studiju programmu uz Augstskolas 

piedāvāto, tam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto studiju maksu.  

2.2.Noteikt PILNA/NEPILNA laika studiju ilgumu X gadi. / 4.semestris paredzēts apmaiņas studijām ārzemēs, saskaņā ar Banku 

augstskolas un Šveices biznesa skolas (SBS Swiss Business School) dubultdiplomu studiju programmu nolikumu par studijām un studējošo 

finansiālo un akadēmisko saistību kārtošanas kārtību.  /  Studijas pirmajos divos gados notiek dienas laikā, trešajā un ceturtajā gadā – darba 

dienu vakaros un sestdienās. 

2.3. Atbildēt par studiju programmu un tās īstenošanas kvalitāti, veikt studiju programmas īstenošanas regulāru novērtēšanu un 

pilnveidošanu. 

2.4. Nodrošināt Studentam informācijas pieejamību Banku augstskolas informatīvajā sistēmā (turpmāk tekstā - BAIS) par iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē Augstskolas darbību. 

2.5. Studiju programmas noslēguma un citi rakstiskie pārbaudes darbi (t.sk. bakalaura, maģistra, kvalifikācijas un kursa darbi) ir publiski 

pieejami. Studenta noslēguma un citi rakstiskie pārbaudes darbi tiek publiskoti elektroniskā formā bez pieejas ierobežojuma. Ja darbs satur 

komercnoslēpumu, tas, saskaņā ar atsevišķu vienošanos netiek publiskots. Vienošanās noslēdzama ar studiju prorektoru vienlaicīgi ar 

noslēguma vai cita pārbaudes darba tēmas apstiprināšanu. 

2.6. Akadēmiskajā gadā plānot studiju programmas izpildi atbilstoši studiju procesa grafikam. Saņemt Augstskolas Senāta noteikto samaksu, 

ja pārbaudījumus Students nekārto grupai noteiktajā datumā, kā arī gadījumos, kad Students neierodas uz valsts pārbaudījumiem, izņemot 

Studenta slimības gadījumā, kas apliecināta ar darba nespējas lapu, ārvalstu prakses vai studiju gadījumā, ja tas ir saskaņots ar Augstskolu. 

2.7. Pēc pirmā punktā norādītās programmas sekmīgas apguves piešķirt profesionālā bakalaura grādu NOSAUKUMS (VĀRDIEM)/ 

profesionālā maģistra grādu NOSAUKUM (VĀRDIEM) un NOSAUKUMS (VĀRDIEM) kvalifikāciju, iegūtā kvalifikācija atbilst X. 

profesionālās kvalifikācijas līmenim, un izsniegt valsts atzītu diplomu./ 

Pēc pirmā punktā norādītās programmas sekmīgas apguves: 

- piešķirt profesionālā bakalaura grādu finansēs un finansista kvalifikāciju, iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas 

līmenim, un izsniegt valsts atzītu diplomu; 

 -saskaņā ar 2012.gada 14.augusta sadarbības līgumu starp Banku augstskolu un Šveices biznesa skolu (Collaboration Contract between SBS 

Swiss Business School and Banku augstskola, 14/08/2012), Šveices biznesa skola piešķir diplomu ar bakalaura grādu „Bachelor of Business 

Administration in International Management”, ja absolventa vidējā atzīme par visu programmu ir vismaz 7 (labi, 70%)./ 

Pēc pirmā punktā norādītās programmas sekmīgas apguves: 

- piešķirt profesionālā maģistra grādu finansēs un finansista kvalifikāciju, iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas 

līmenim, un izsniegt valsts atzītu diplomu; 

- saskaņā ar 2006.gada 17.februāra sadarbības līgumu starp Banku augstskolu un Šveices biznesa skolu (Collaboration Contract between 

SBS Swiss Business School and Banku augstskola, 17/02/2006), Šveices biznesa skola piešķir diplomu ar maģistra grādu „Master of 

Business Administration”, ja absolventa vidējā atzīme par visu programmu ir vismaz 8 (ļoti labi, 83%). 

2.8. Atsevišķi studiju kursi var tikt piedāvāti angļu valodā. / Programmas apguve notiek latviešu un angļu valodā. 

2.9.Normatīvos aktos noteiktā kārtībā un laikā akreditēt studiju virzienu un informēt Studentu par izmaiņām studiju virziena akreditācijas un 

licencēšanas datos. Pilnveidot studiju programmu. 

2.10.Noteikt studiju maksu, kā arī maksas pakalpojumu veidus un cenu gadījumos, ja Students nav sekmīgi apguvis studiju programmu, nav 

nokārtojis akadēmiskās un/vai finansiālās saistības termiņā vai ir pārtraucis studijas.  

2.11. Informēt Studentu par izmaiņām Studiju līguma nosacījumos un studiju procesa norisi BAIS. 

2.12.Izslēgt (eksmatrikulēt) Studentu no studējošo saraksta šī līguma nosacījumu pārkāpumu gadījumā.  

2.13.Atjaunot (imatrikulēt) Studentu Augstskolas studējošo sarakstā.  

2.14.Atjaunojot (imatrikulējot) Studentu studējošo sarakstā, saņemt līdz izslēgšanai (eksmatrikulācijai) nesamaksāto studiju maksu, citus 

maksājumus un līgumsodu. 

2.15.Diplomu izsniegt tikai pēc visu saistību pret Augstskolu izpildes. 

3. Studenta pienākumi un tiesības 

3.1.Uzsākt studijas Augstskolā un sekmīgi apgūt studiju programmu, ievērot līguma saistības un studiju procesa grafiku. Ne retāk kā divas 

reizes nedēļā sekot informācijai BAIS un Augstskolas elektroniskajā pastā. 

3.2.Segt Augstskolas noteikto studiju maksu un citus maksājumus, ievērojot šajā līgumā norādītos termiņus. 

3.3.Nekavējoties rakstiski paziņot Studiju informācijas daļā par šajā līgumā norādīto personas datu maiņu. 

3.4.Ja paredzams studiju maksas kavējums, tas rakstiski jāpaziņo 30 (trīsdesmit) dienas pirms maksājuma termiņa iestāšanās. Paziņojuma 

iesniegšana neierobežo Augstskolu piemērot šī līguma 4.5.p.nosacījumus. 

3.5.Ievērot līguma saistības, kā arī ievērot Augstskolas noteikto kārtību
1
, kas regulē Augstskolas darbību. 

 

 

                                                 
1
 Šeit un tālāk līguma tekstā ar terminu „Augstskolas noteiktā kārtība” saprot Banku augstskolas Satversmi, studiju, administratīvo, finansiālo un citu 

studiju procesu reglamentējošos normatīvos aktus, ar kuriem Students var iepazīties Studiju informācijas daļā, pie studiju programmu direktoriem, 

Banku augstskolas informatīvajā sistēmā un mājas lapā. 
 



3.6.Latvijas republikas normatīvajos aktos, Augstskolas Satversmē un/vai Augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas nolikumā noteiktajā kārtībā 

apstrīdēt Augstskolas lēmumus vai faktisko rīcību.  

3.7. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un ievērojot Augstskolā noteikto kārtību, pārtraukt un atjaunot studijas, iesniedzot 

iesniegumu Augstskolā. Studiju pārtraukuma gadījumā vai pārejot no vienas studiju programmas citā, vai pabeidzot pirmā līmeņa studiju 

programmu un turpinot studijas bakalaura programmā, par papildus samaksu nokārtot programmas studiju kursu starpību. 

3.8.Saskaņā ar Augstskolas Satversmi un studiju programmu realizēt tiesības, kas attiecas uz studiju, pētniecības darba, mākslinieciskās 

jaunrades brīvību, saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. 

3.9.Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot Augstskolas telpas, bibliotēku, iekārtas, aparatūru, kultūras un sporta objektus. 

3.10.Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Augstskolas iespējas, izmantot studentu viesnīcas pakalpojumus, noslēdzot atsevišķu līgumu. 

3.11.Vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās, kā arī izmantot citas 

normatīvajos aktos paredzētās tiesības. 

4. Studenta studiju maksa 

4.1.Studiju maksa par pilnu programmas apguvi ir EUR XXX,XX (SUMMA VĀRDIEM). 

4.2. Ja students studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, studiju maksa jāveic šī līguma Pielikumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

Ja pirmā iemaksa - EUR XXX,XX netiek samaksāta līdz XX.XX.XXXX., Students netiek ieskaitīts Augstskolas studējošo sarakstā 

(imatrikulēts studējošo matrikulā). Ja Students atsakās uzsākt studijas, Augstskolai ir tiesības ieturēt administratīvos izdevumus, kas saistīti 

ar Studenta imatrikulāciju, 20% apmērā no iemaksātās studiju maksas. Atlikušo summu Augstskola apņemas izmaksāt 30 dienu laikā pēc 

Studenta rakstiska pieprasījuma, kas iesniegts Augstskolā ne vēlāk kā XX.XX.XXXX. 

4.3. Ja Students maksā studiju maksu ar pārskaitījumu, studiju maksa skaitās samaksāta, kad tā ir ienākusi Augstskolas kontā.  Kavējot 

maksāšanas termiņus, Augstskola ir tiesīga piedzīt nesamaksāto līgumsodu likumā noteiktā noilguma termiņā. 

4.4. Atjaunojoties studijām pēc studiju pārtraukuma vai eksmatrikulācijas, Augstskolā jāiesniedz iesniegums par atjaunošanos studijām. 

Atjaunojoties studijām pēc studiju pārtraukuma, Studentam jāslēdz Papildus vienošanās pie Studiju līguma. Atjaunojoties studijām pēc 

eksmatrikulācijas, jāslēdz jauns Studiju līgums. Studentam jāmaksā tāda studiju maksa, kāda ir noteikta attiecīgajā akadēmiskajā gadā 

atbilstoši izvēlētajai studiju programmai.  

4.5.Ja studiju maksa netiek samaksāta līgumā noteiktajā apmērā un termiņā, Students maksā līgumsodu EUR 0,57 par katru nokavēto dienu, 

kopumā ne vairāk par 10 % no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra. Augstskola ir tiesīga lemt jautājumu par Studenta izslēgšanu 

(eksmatrikulāciju) no Augstskolas studējošo saraksta. Augstskola patur tiesības pārskatīt piedzenamās summas apmēru vai arī to dzēst. 

4.6.Līgumsoda samaksa neatbrīvo Studentu no viņa saistībām pret Augstskolu, un Augstskola ir tiesīga saņemt studiju maksu, citus 

maksājumus un līgumsodu līdz Studenta izslēgšanai (eksmatrikulācijai) no Augstskolas studējošo saraksta, kā arī šī līguma 2.14. punktā 

minētajā gadījumā. 

4.7.Ja Students tiek izslēgts no Augstskolas studējošo saraksta (nesekmības, Iekšējās kārtības noteikumu, plaģiātisma vai Studiju nolikuma 

pārkāpumu, studiju maksas nesamaksāšanas, neierašanās uz valsts pārbaudījumiem vai citu neattaisnojošu iemeslu dēļ) vai izstājas no 

Augstskolas pēc paša vēlēšanās, iepriekš Augstskolai iemaksāto naudas summu Studentam neatmaksā. 

4.8.Līguma Pielikumā minētā studiju maksa ietver: pasniedzēju darba samaksu un kvalifikācijas celšanas izdevumus; telpu un tehniskā 

aprīkojuma nodrošināšanu studiju procesa norisei; studiju metodisko materiālu pieejamību studiju programmas ietvaros; bibliotēkas 

nodrošinājumu; informācijas tehnoloģiju pieejamību studiju procesa vajadzībām; prakses nodrošinājumu. Studiju maksā neiekļautie 

Augstskolas sniegto pakalpojumu veidi un cena tiek noteikti normatīvajos aktos „Maksas pakalpojumi” un „Banku augstskolas un Šveices 

biznesa skolas (SBS Swiss Business School) dubultdiplomu studiju programmu nolikums par studijām un studējošo finansiālo un 

akadēmisko saistību kārtošanas kārtību”. 

4.9.Ja Students kavē maksājumus, Augstskola ir tiesīga nodot Studenta personas datus, kā arī informāciju par viņa pieļautajiem kavētajiem 

maksājumiem trešajām personām kreditoru aizsardzības mērķiem, lai iekļautu tos inkaso kompāniju Fizisko personu kredītvēstures datu 

bāzēs. Students sedz arī parādu piedziņas izdevumus, kas radušies trešajām personām veicot Studenta nenomaksāto maksājumu atgūšanu. 

5. Papildus noteikumi 

5.1.Parakstot šo līgumu, Students ir apliecinājis, ka ir iepazinies un apņemas ievērot Augstskolas Iekšējās kārtības noteikumus, Darba 

drošības instrukciju, Studiju nolikumu un citus studijas Augstskolā reglamentējošos dokumentus. Students nodod Augstskolai savus 

personas datus un piekrīt šo datu apstrādei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un vienlaicīgi Students piešķir Augstskolai tiesības nodot 

Studenta personas datus ar Augstskolu saistītām organizācijām. 

5.2.Starp Pusēm radušos strīdus izskata saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

5.3.Līguma labojumi un papildinājumi stājas spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījušas abas līgumslēdzējas Puses. 

5.4.Līgums sastādīts divos vienādos eksemplāros, no kuriem viens glabājas Banku augstskolā, otrs - pie Studenta. Līgums stājas spēkā ar tā 

abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

  

6. Pušu rekvizīti: 

BANKU AUGSTSKOLA 

LV 90000437699  

K. Valdemāra ielā 161 

Rīgā, LV – 1013 

 

Konta Nr.LV08 TREL 9150 1500 00 000 Konta Nr.LV93 HABA 0551 0313 75 321 

Valsts Kase  Swedbank 

BIC kods: TRELLV22 SWIFT kods: HABALV22 

Mācību maksa: 21351 Mācību maksa: 21351 

Studentu viesnīca: 21382 Studentu viesnīca: 21382 

 

 

 

Studiju programmas direktore/s  Students 

______________________ ______________________ 

  

______________________ ______________________ 

Vārds, uzvārds Vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PIELIKUMS Līgumam Nr. XX – XX/____ 

 

 

Rīgā 20XX.gada _________________  

Šis pielikums ir Studiju līguma Nr. XX – XX/ _____ par PILNA/NEPILNA laika studijām Banku augstskolā neatņemama sastāvdaļa un 

nosaka studiju maksu par Augstskolas īstenotās profesionālās bakalaura/profesionālās maģistra/pirmā līmeņa profesionālās augstākās 

izglītības studiju programmas „PROGRAMMAS NOSAUKUMS” apguvi, kā arī maksājumu grafiku. 

 

1. Studiju maksas apmaksai tiek noteikts šāds maksājumu grafiks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Šī pielikuma 1.punktā minētais grafiks tiek mainīts gadījumā, ja tiek grozīts studiju programmas apjoms. 

  

 

3.  Grozījumi grafikā tiek veikti ar Papildus vienošanos pie Studiju līguma, kas ir neatņemama šī Studiju līguma sastāvdaļa. 

 

 

 

Studiju programmas direktore/s Students 

 

_______________________ ___________ 

 

Vārds, uzvārds                                                                                                                                        Vārds, uzvārds 

 

 

Studiju kurss un  

akadēmiskais gads 

Kalendārais gads Maksājuma termiņš 

līdz 

Maksājamā summa 

I.KURSS 

 

20XX./20XX. 

EUR XXXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

II.KURSS 

 

20XX./20XX. 

EUR XXXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

III.KURSS 

 

20XX./20XX. 

EUR XXXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

IV.KURSS 

 

20XX./20XX. 

EUR XXXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

V.KURSS 20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

  XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

20XX./20XX. 20XX. XX MĒNESIS EUR XXX,XX 

EUR XXXX,XX  XX MĒNESIS EUR XXX,XX 


