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Banku augstskolas (turpmāk tekstā – Augstskola) Uzņemšanas noteikumi (turpmāk tekstā – 

Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46. pantu, 10.10.2006. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju 

programmās” un Augstskolas Satversmi. 

1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1. reflektants – persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi iestāties 

Augstskolā un iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus; 

1.2. Uzņemšanas komisija – ar Augstskolas rektora rīkojumu pirms kārtējā akadēmiskā 

gada uzņemšanas procesa sākuma izveidota komisija, kas reģistrē reflektantu 

pieteikumus, apstiprina iesniegtos dokumentus un sniedz informāciju Imatrikulācijas 

komisijai; 

1.3. konkurss – uzņemšanas pasākumu komplekss ar mērķi veikt reflektantu atlasi uz 

Augstskolas Senāta noteikto vietu skaitu; 

1.4. Imatrikulācijas komisija – ar Augstskolas rektora rīkojumu pirms kārtējā akadēmiskā 

gada uzņemšanas procesa sākuma izveidota komisija, kas izvērtē konkursa rezultātus 

un pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu izvēlētajā studiju programmā; 

1.5. imatrikulācija – reflektanta ierakstīšana studējošo sarakstā (matrikulā) saskaņā ar 

rektora rīkojumu. 

2.  Augstskola uzņem studentus: 

2.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās: 

2.1.1. Banku darbība; 

2.1.2. Grāmatvedība un finanses. 

2.2. Profesionālā bakalaura studiju programmās: 

2.2.1. Finanses (latviešu un angļu valodā); 

2.2.2.  Uzņēmējdarbības vadīšana (latviešu un angļu valodā); 

2.2.3. Risku vadība un apdrošināšana; 

2.2.4. Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā. 

2.3.  Profesionālā maģistra studiju programmās: 

2.3.1.  Finanses; 

2.3.2.  Finanšu vadība; 



 2 

2.3.3. Uzņēmējdarbības vadīšana; 

2.3.4.  Inovatīvā uzņēmējdarbība; 

2.3.5.  Starptautiskās finanses un banku darbība; 

2.3.6.  Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās; 

2.3.7.  Kiberdrošības pārvaldība. 

2.4.  Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. 

3. Tiesības studēt Augstskolā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir 

tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas 

pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstnieku tiesības studēt Banku augstskolā reglamentē 

Augstskolu likuma 83. – 85. pants. 

4. Personas, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, iesniedz izglītības dokumenta 

kopiju, uzrādot tā oriģinālu, un pievieno Akadēmiskā informācijas centra izsniegtu izziņu 

par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs 

iegūtais izglītības dokuments. 

4.1. Personām, kas iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs un vēlas studēt pilna laika 

studiju profesionālā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās angļu valodā, 

Augstskolā jāiesniedz: 

4.1.1.  reģistrācija pieteikuma forma (ar personas parakstu); 

4.1.2. foto (3x4 cm); 

4.1.3. pases kopija; 

4.1.4. CV; 

4.1.5. angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments - IELTS tests (minimālais 

vērtējums 6), vai kāds cits starptautiski atzīts sertifikāts, kas apliecina angļu 

valodas zināšanas; 

4.1.6. dokumentu kopijas, kas apliecina iegūtu vidējo izglītību – 12 klases (notariāli 

apstiprināts tulkojums angļu valodā, ja oriģināls ir citā valodā);   

4.1.7. dokumentu kopijas, kas apliecina iegūtu augstāko izglītību - diploms un sekmju 

izraksti (notariāli apstiprināts tulkojums angļu valodā, ja oriģināls ir citā 

valodā); 

4.1.8.  divas rekomendācijas vēstules (piesakoties studijām maģistra programmās); 

4.1.9. referāts par zinātnisko tēmu – 10 lapas (piesakoties studijām doktorantūrā); 

4.1.10. jāsamaksā Augstskolas Senātā noteiktā reģistrācijas maksa. 

4.2. Ar personām, kuras vēlas studēt Augstskolas piedāvātajās profesionālā bakalaura 

studiju programmās angļu valodā, tiek organizētas pārrunas, kurās pārbauda iepriekš 

iegūto zināšanu atbilstību matemātikā un angļu valodā. 

4.3. Ar personām, kuras vēlas studēt Augstskolas piedāvātajās profesionālā maģistra vai 

doktora studiju programmās angļu valodā, tiek organizētas pārrunas, kurās pārbauda 

iepriekš iegūto zināšanu atbilstību izvēlētajai studiju programmai. 

5. Lai studētu Augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai 

profesionālā bakalaura studiju programmās, ir nepieciešams vispārējo vidējo vai vidējo 

profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizētā eksāmena sertifikāti 

latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu). Personām, kuras ieguvušas 

vidējo izglītību sākot ar 2004.gada 1.janvāri, centralizēto eksāmenu procentu vidējās 

vērtības no visām vērtējuma sadaļām tiek pielīdzinātas punktiem (piem., 85% atbilst 85 

punktiem) un Augstskolas konkursa kopējais vērtējums tiek aprēķināts šādi:  
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 Vērtējums = (CEMatemātika x 0.6 + CELatv.valoda x 0.15 + CESvešvaloda x 0.25)/10 
1
 

 

5.1. Ja vispārējās vidējās izglītības sekmju izrakstā centralizētais eksāmens svešvalodā 

ir aizstāts ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu, sertifikāta līmenis 

svešvalodā tiek pielīdzināts šādiem konkursa punktiem: 

 

Sertifikāta līmenis 

svešvalodā 
Pielīdzinātie punkti 

C2 100 punkti 

C1 95 punkti 

B2 80 punkti 

B1 60 punkti 

 

5.2. Personām, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, jo ieguvušas vidējo izglītību 

līdz 2004.gada 1.janvārim, personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuras 

normatīvo aktu noteiktā kārtībā atbrīvotas no centralizētajiem eksāmeniem, 

centralizēto eksāmenu rezultātiem tiek pielīdzināti vidējo izglītību apliecinoša 

dokumenta mācību priekšmetu pārbaudījumu vērtējumi. Augstskolas īpaša komisija 

organizē personu, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, latviešu valodas 

zināšanu pārbaudi, kurā iegūtais vērtējums tiek pielīdzināts centralizētā eksāmena 

rezultātam. 

5.3. Centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem tiek pielīdzināti šādi vidējās izglītības mācību 

priekšmetu pārbaudījumu vērtējumi: 

5.3.1. CE latviešu valodā
2
 – atzīme latviešu valodā un literatūrā /vidējā/; 

mazākumtautībām - atzīme latviešu valodā un literatūrā; 

5.3.2. CE matemātikā – vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā; 

5.3.3.  CE svešvalodā (angļu vai vācu) – atzīme angļu vai vācu valodā. 

5.4.  Vidējās izglītības mācību priekšmetā iegūtās atzīmes tiek pielīdzinātas šādiem 

konkursa punktiem: 
 

Atzīme 10 ballu sistēmā 
Atzīme 5 ballu 

sistēmā 

Konkursā iegūtie 

punkti 

10 (izcili) un 9 (teicami) 5 (teicami) 100 punkti 

8 (ļoti labi)  80 punkti 

7 (labi) 4 (labi) 60 punkti 

6 (gandrīz labi)  50 punkti 

5 ( viduvēji) un 4 (gandrīz viduvēji) 3 (viduvēji) 40 punkti 

 

6. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Finanses”, 

pretendentam jābūt: 

6.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

                                                 
1
 Minimālā pieļaujamā procentu vidējā vērtība no visām vērtējuma sadaļām centralizētajā eksāmenā ir 21%. 

2
 Līdz 2011.gadam – centralizētais eksāmens latviešu valodā un literatūrā, no 2012.gada – centralizētais 

eksāmens latviešu valodā 
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6.2. vai otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību; 

6.3. vai iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 6.1. punktā) ar 

nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā; 

6.4. vai bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze 

finanšu jomā. 

7. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Finanšu vadība”, 

pretendentam jābūt: 

7.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā vai finansēs; 

7.2. vai otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā vai finansēs, kura 

iegūta pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību; 

7.3. vai profesionālo bakalaura grādu sociālajās vai dabas zinātnēs, ja ir vismaz 3 gadu 

darba pieredze finanšu vai ekonomikas jomā.  

8. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Finanšu vadība”, 

ar pretendentu tiek veiktas pārrunas iepriekš iegūto zināšanu atbilstības izvērtēšanai 

izvēlētajā studiju programmā. 

9. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības 

vadīšana”, pretendentam jābūt: 

9.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinību jomā; 

9.2. vai otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību; 

9.3. vai iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 9.1. punktā) ar 

nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 

9.4. vai bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze 

vadītāja amatā. 

10. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”, pretendentam jābūt:  

10.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

10.2. vai otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību; 

10.3. vai iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 10.1. punktā) 

ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 

10.4. vai bakalaura akadēmisko grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze 

vadītāja amatā. 

11. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība”, ar pretendentu tiek veiktas pārrunas iepriekš iegūto zināšanu atbilstības 

izvērtēšanai izvēlētajā studiju programmā. 

12. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskās 

finanses un banku darbība”, pretendentam jābūt: 

12.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

12.2. vai otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai 

vadībzinībās, kura iegūta pabeidzot vismaz četrgadīgo profesionālo izglītību; 

12.3. vai ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 12.1. 

punktā) ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar 

finansēm saistītajā amatā; 

12.4. vai ar iegūtu akadēmisko bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 
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12.5. vai ar iegūtu akadēmisko bakalaura grādu citās zinātnēs (kas nav minēts 12.4. 

punktā) ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar 

finansēm saistītajā amatā. 

13. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskās 

finanses un banku darbība”, pretendentam jāapliecina angļu valodas zināšanas, 

nokārtojot TOEFL testu (minimālais vērtējums 500) vai IELTS testu (minimālais 

vērtējums 6) vai veicot citu angļu valodas pārbaudi. 

14. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Uzņēmumu 

vadīšana radošajās industrijās”, pretendentam jābūt: 

14.1. ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās vai mākslas 

zinātnēs; 

14.2. vai iegūtu otrā līmeņa augstāko profesionālo kvalifikāciju sociālajās, humanitārajās 

un mākslas zinātnēs; 

14.3. vai iegūtu citu profesionālo bakalaura grādu (kas nav minēts 14.1.punktā); 

14.4. vai iegūtu bakalaura akadēmisko grādu sociālajās, humanitārajās un mākslas 

zinātnēs vai citās zinātnēs. 

15. Lai studētu Augstskolas profesionālā maģistra studiju programmā „Kiberdrošības 

pārvaldība”, pretendentam jābūt ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu vai akadēmisko 

bakalaura grādu, vai profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu 

studiju programmu. 

16. Lai studētu Starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”, 

pretendentam jābūt ar iegūtu maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai maģistra grādu 

humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs ar vismaz 2 gadu darba pieredzi uzņēmējdarbības 

vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekošām zināšanām vadības 

zinātnē.  

17. Reflektantu pieteikšanās studijām un reģistrācija: 

17.1. Pieteikšanās studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un 

profesionālā bakalaura studiju programmās notiek Latvijas augstskolu Vienotās 

uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā, izmantojot e-

pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektroniskais pieteikums jāapstiprina 

personīgi - jāierodas Latvijas augstskolu noteiktajos pieteikšanās punktos un 

jāuzrāda studiju uzsākšanai nepieciešamo dokumentu oriģināli. 

17.2. Pieteikšanās studijām profesionālā maģistra studiju programmās notiek Augstskolas 

portālā www.ba.lv/uznemsana2016, elektroniskais pieteikums jāapstiprina personīgi 

- jāierodas Augstskolā un jāuzrāda studiju uzsākšanai nepieciešamo dokumentu 

oriģināli. 

17.3. Rīkojumu par reflektantu uzņemšanas izsludināšanu izdod Augstskolas rektors pēc 

Ministru kabineta noteiktā reflektantu reģistrācijas sākuma termiņa paziņošanas. 

17.4. Reģistrējoties konkursam jebkurā no Augstskolas piedāvātajām studiju 

programmām, reflektantam jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz:  

17.4.1. pases vai identifikācijas kartes kopija; 

17.4.2. jāuzrāda kvīts par reģistrācijas maksas samaksu. 

17.5. Reģistrējoties konkursam pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un / 

vai profesionālā bakalaura studiju programmās, reflektantam jāuzrāda 

dokumentu oriģināli un jāiesniedz Uzņemšanas komisijai: 

17.5.1. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija;  
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17.5.2. latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas (angļu vai vācu) centralizēto 

eksāmenu sertifikātu kopijas, bet reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību 

līdz 2004.gadam, kā arī reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs, 

vai personām ar īpašām vajadzībām – sekmju izraksta kopija;  

17.5.3. nepilna laika studiju formās tiek iesniegta vidējās izglītības sekmju izraksta 

kopija; 

17.5.4. ja ir – diplomus, atzinības rakstus un citu kompetenci un panākumus 

apliecinošu dokumentu kopijas. 

17.6. Reģistrējoties konkursam profesionālā maģistra studiju programmās, 

reflektantam jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz Uzņemšanas komisijai: 

17.6.1.  bakalaura grādu apliecinoša dokumenta kopija;  

17.6.2. rekomendācijas vēstule (angļu valodā – studiju programmā „Starptautiskās 

finanses un banku darbība”);  

17.6.3. profesionālās darbības un izglītības apraksts (CV) latviešu valodā, (latviešu un 

angļu valodā - studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”); 

17.6.4. TOEFL vai IELTS testa vērtējums vai citas angļu valodas pārbaudes rezultātu 

(tikai studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”). 

17.7. Reģistrējoties konkursam starpaugstskolu doktora studiju programmā, 

reflektantam jāuzrāda dokumentu oriģināli un jāiesniedz Uzņemšanas komisijai: 

17.7.1.  reģistrācijas pieteikums studijām;  

17.7.2.  bakalaura un maģistra grādu apliecinošu dokumentu kopijas; 

17.7.3.  profesionālās darbības un izglītības apraksts (CV); 

17.7.4. zinātnisks referāts par iespējamo promocijas darba tēmu; 

17.7.5.  pases vai identifikācijas kartes kopija; 

17.7.6. jāuzrāda kvīts par reģistrācijas maksas samaksu. 

17.8. Reģistrācijas pakalpojuma maksas apmērs tiek noteikts ar Augstskolas Senāta 

lēmumu. Reģistrācijas pakalpojuma maksa atpakaļ netiek atgriezta. No reģistrācijas 

maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi. 

18. Konkursa vērtēšanas kritēriji: 

18.1. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālā bakalaura 

studiju programmās reflektantu konkursa rezultātu veido iegūtie vērtējumi: 

Matemātikā   60% 

Angļu vai vācu valodā  25% 

Latviešu valodā  15% 

Vienādas vērtējumu summas gadījumā priekšrocība tiek dota teicami novērtētiem 

Augstskolas Sagatavošanas kursu absolventiem. 

18.2. Profesionālā maģistra studiju programmās „Finanses” un „Uzņēmējdarbības 

vadīšana” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtās augstākās 

izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā diploma pielikumā ar atzīmi 

novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar 

attiecīgo kursu kredītpunktu summu. 

18.3. Profesionālā maģistra studiju programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtās augstākās 

izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā diploma pielikumā ar atzīmi 

novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar 

attiecīgo kursu kredītpunktu summu un pārrunu rezultātus. 
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18.4. Profesionālā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku 

darbība” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtās augstākās 

izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā diploma pielikumā ar atzīmi 

novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar 

attiecīgo kursu kredītpunktu summu, un saņemto vērtējumu TOEFL vai IELTS 

testā. 

18.5. Profesionālā maģistra studiju programmās „Uzņēmumu vadīšana radošajās 

industrijās” un „Kiberdrošības pārvaldība” konkursa rezultātu nosaka, ņemot 

vērā iepriekš iegūtās augstākās izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina 

kā diploma pielikumā ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu 

reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo kursu kredītpunktu summu, un interviju 

rezultātus angļu valodā. 

18.6. Starpaugstskolu doktora studiju programmā konkursa rezultātu nosaka, 

izvērtējot reflektanta profesionālo darbību un līdz šim iegūto izglītību, zinātniskā 

referāta kvalitāti un prezentāciju angļu valodā. 

19.  Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Imatrikulācijas komisija: 

19.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālā bakalaura studiju 

programmās saskaņā ar Latvijas augstskolu vienošanos par Vienotās uzņemšanas 

pamatstudiju programmu konkursa rezultātiem; 

19.2. maģistra un doktora studiju programmās – vienas dienas laikā no konkursa 

noslēguma dienas; 

19.3. pēc konkursa noslēguma Augstskolas Imatrikulācijas komisija var izsludināt 

papilduzņemšanu studiju programmās, kurās ir vakantas studiju vietas. 

20. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, reflektanti Augstskolas noteiktajā termiņā slēdz 

līgumu ar Augstskolu par studijām izvēlētajā studiju programmā. 

21. Uzņemšanas procesa laikā reflektanti ir tiesīgi saņemt informāciju no Augstskolas par 

jautājumiem, kas skar uzņemšanu un attiecīgās studiju programmas realizāciju Augstskolā. 

22. Informācija par uzņemšanas procesu un konkursa rezultātiem reflektantiem ir pieejama: 

22.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālā bakalaura studiju 

programmās e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv; 

22.2. maģistra un doktora studiju programmās- Augstskolas Informācijas centrā un  

Augstskolas portālā www.ba.lv/uznemsana2016. 

23. Reflektants trīs darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir tiesīgs iesniegt 

apelāciju Augstskolas rektoram. 

24. Ar Augstskolas rektora rīkojumu studējošo sarakstā (matrikulā) tiek ierakstīti reflektanti, 

kas noslēguši studiju līgumu un Augstskolas noteiktajā termiņā samaksājuši studiju 

maksas pirmo iemaksu. 

 

 

Rektors        A.Sarnovičs 

 

 

http://www.latvija.lv/
http://www.ba.lv/uznemsana2016

