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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 29.11.2011. sēdē, 

prot. Nr.12 

 

Studiju pārtraukšanas un uzsākšanas kārtība Banku augstskolā 

Rīgā 

 

Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 47. pantu 

 un Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumiem 

Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” 

 

2011.gada 29.novembrī       Nr. 27-11/029 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1. Šī kārtība nosaka: 

1.1. kā Banku augstskolā (turpmāk tekstā – Augstskola) studējošajam pārtraucamas un 

atsākamas studijas studiju pārtraukuma gadījumā; 

1.2. kā uzsākamas studijas Augstskolā vēlākos studiju posmos. 

 

II Studiju pārtraukums un atjaunošana pēc studiju pārtraukuma 

2. Studiju pārtraukumu piešķir Augstskolas studējošajam, kuram iesnieguma iesniegšanas 

dienā ir nokārtotas visas finansiālās saistības saskaņā ar noslēgto līgumu par studijām 

Augstskolā. 

3. Studiju pārtraukuma minimālais ilgums ir viens semestris, tas tiek piešķirts līdz 

kalendārā gada 31.augustam vai 31.janvārim. Studiju pārtraukums ar Studiju  jautājumu 

komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) sēdes lēmumu var tikt pagarināts, ja studējošais 

Studiju informācijas daļā (turpmāk tekstā – Daļa) ir iesniedzis rakstisku iesniegumu. 

4. Studiju pārtraukumā var kārtot pārbaudījumus atbilstoši Augstskolas maksas 

pakalpojumu izcenojumiem. 

5. Iesniegums par studiju pārtraukumu vai studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma 

jāiesniedz Daļā. Par studiju atsākšanu iesniegumu iesniedz vienu mēnesi pirms 

pārtraukuma termiņa beigām. 
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6. Studiju programmas direktors salīdzina iepriekš apgūtos studiju kursus un to apjomu ar 

studiju programmas atbilstošo daļu un sastāda ieskaitāmo iepriekšējos studiju posmos 

apgūto studiju kursu protokolu (1.pielikums) un individuālo studiju plānu (2.pielikums).  

7. Studējošā iesniegumu izskata un lēmumu par atjaunošanu studijām pēc studiju 

pārtraukuma pieņem Komisijas sēdē. 

8. Daļā studējošais noslēdz papildus vienošanos pie studiju līguma. Studiju maksa tiek 

noteikta atbilstoši konkrētā akadēmiskā gada attiecīgās studiju programmas 

apstiprinātajai studiju maksai un kārtojamo kredītpunktu apjomam.  

9. Pēc pirmās iemaksas veikšanas studējošais tiek atjaunots atbilstošās studiju programmas 

akadēmiskajā grupā.  

 

III Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos 

10. Studijas vēlākos studiju posmos Augstskolā tā paša vai zemāka līmeņa studiju 

programmā atļauts uzsākt šādos gadījumos:  

10.1. pārejot no citas augstākās izglītības iestādes; 

10.2. pārejot uz citu Augstskolas studiju programmu; 

10.3. atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas no Augstskolas vai citas augstākās 

izglītības iestādes.            

11. Turpināt studijas vēlākos studiju posmos Augstskolas profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmā atļauts pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

ieguves. 

12. Uzsākt studijas vēlākos studiju posmos var no Augstskolas eksmatrikulēts students, kurš 

nav Augstskolas debitors. 

13. Personām, kuras vēlas uzsākt studijas Augstskolā vēlākos studiju posmos, jāiesniedz 

augstākās izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka iepriekš apgūtā studiju 

programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem (60 ECTS) pilna laika studijās vai 

32 kredītpunktiem (48 ECTS) nepilna laika studijās. 

14. Ja iepriekšējais studiju posms ir bijis mazāks nekā 13.punktā noteiktais, uzņemšana 

notiek atbilstoši Augstskolas uzņemšanas noteikumiem. 

15. Augstskola var atteikt studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos, ja attiecīgajā studiju 

programmā nav brīvu vietu. 

16. Studiju uzsākšanai jāpiesakās Daļā, iesniedzot šādus dokumentus: 

16.1. iesniegumu; 

16.2. augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu; 
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16.3. iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot 

dokumentu oriģinālus; 

16.4. pases kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu. 

17. Studiju kursus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju 

programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā 

ir lielāks. Papildu pārbaudījumi jākārto studiju kursos, kurus nevar ieskaitīt to apjoma 

nesakritības dēļ. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 

kredītpunktus (30 ECTS). 

18. Studiju programmas direktors salīdzina iepriekš apgūtos studiju kursus un to apjomu ar 

studiju programmas atbilstošo daļu un sastāda ieskaitāmo iepriekšējos studiju posmos 

apgūto studiju kursu protokolu (1.pielikums) un individuālo studiju plānu (2.pielikums). 

19. Studiju gadā iegūstamo kredītpunktu skaits kopā ar papildus apgūstamajiem studiju 

kursiem nedrīkst pārsniegt 40 kredītpunktus (60 ECTS).  

20. Pretendenta iesniegumu izskata un lēmumu par imatrikulāciju pieņem Komisijas sēdē. 

Imatrikulācijas gadījumā personai jāiesniedz dokumenti, kuri noteikti Augstskolas 

uzņemšanas noteikumos. 

21. Individuālā studiju plāna izpildi kontrolē studiju programmas direktors. 

22. Personas, kas vēlas uzsākt studijas vēlākos posmos, pirms imatrikulācijas var apgūt 

studiju kursus klausītāja statusā atbilstoši Augstskolas mācību pasākumu apmeklēšanas 

un pārbaudījumu kārtošanas kārtībai klausītāja statusā. 

23. Pretendents studijām vēlākos studiju posmos veic maksājumus atbilstoši Augstskolas 

maksas pakalpojumu izcenojumiem un Daļā noslēdz studiju līgumu. Studiju maksa tiek 

noteikta atbilstoši konkrētā akadēmiskā gada attiecīgās studiju programmas 

apstiprinātajai studiju maksai un kārtojamo kredītpunktu apjomam. 

24. Pēc pirmās iemaksas veikšanas pretendents tiek imatrikulēts atbilstošajā akadēmiskajā 

grupā un studē pēc tajā brīdī spēkā esošas studiju programmas. 

25. Atzīt par spēku zaudējušu 2008. gada 26. augustā apstiprināto „Studiju pārtraukšanas un 

uzsākšanas kārtību”. 

 

Pielikumi: 

1.  Ieskaitāmo iepriekšējos studiju posmos apgūto studiju kursu protokols.  

2.  Individuālais studiju plāns.                 
 

 

Studiju prorektore         L.Peiseniece 

 

Araka 

67387309 


