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APSTIPRINĀTS
Banku augstskolas
31.01.2017. Senāta sēdē,
protokola Nr.2

Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2017./2018. akadēmiskajam gadam
Rīgā
31.01.2017.
Nr.
p.k.

Nr.1.5-2/4
Atlaides veids

Atlaides apjoms un
termiņš

Nosacījumi atlaides saņemšanai

Pretendents uz atlaidi 1
I. 2017./2018.ak.g. reflektanti 2

1.

„Lojalitāte 1”

2.

„Lojalitāte 2”

3.

4.

„Lojalitāte 3”
„Lojalitāte 4”

5.

„Sagatavošanas kursi”

6.

„Junior Achievement
Latvia”

10 % no studiju
programmas pilnās studiju
maksas
1000.00 EUR
no studiju programmas
pilnās studiju maksas
10 % no studiju
programmas pilnās studiju
maksas
10 % no studiju
programmas pilnās studiju
maksas
30.00 EUR
no 2017./2018.ak.g.
studiju maksas
10% no 2017./2018.ak.g.
pirmā semestra maksas

Maģistra studiju programmu
reflektanti

Reflektants, kas ieguvis bakalaura izglītību Banku augstskolā
(turpmāk – augstskola) no 2016. līdz 2017.gadam.

Maģistra studiju programmas
“Starptautiskās finanses un
banku darbība” reflektanti

Bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” (angļu
valodā) reflektantam, kurš augstskolu absolvējis 2017.gadā.
Atlaides “Lojalitāte 1” un „Lojalitāte 2” nesummējas.

Bakalaura studiju programmu
reflektanti

Atlaide tiek piemērota augstskolas 2016./2017.ak. g. pirmā līmeņa
studiju programmu absolventiem.

Pirmā līmeņa un bakalaura
studiju programmu reflektanti

Atlaide tiek piemērota augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas
2016./2017.ak.g. absolventiem.

Reflektantam ir jābūt beigušam augstskolas Sagatavošanas kursus,
Pirmā līmeņa / bakalaura studiju
saņemot par to Apliecinājumu. Garo un īso sagatavošanas kursu
programmu reflektanti
atlaides nesummējas.
Pirmā līmeņa / bakalaura studiju Reflektantam ir jābūt vidējās izglītības iestādes absolventam, kas
programmu reflektanti
ieguvis „Junior Achievement Latvia” sertifikātu.

II. 2017./2018.ak.g. Augstskolā studējošie 3

Pirmā līmeņa, bakalaura un
maģistra studiju programmu
studējošie (2. – 5.kursi)

7.

„Atved draugu”

5% no 2017./2018. ak.g.
pirmā semestra maksas

8.

„Ārvalstu studentu
piesaiste”

Pirmā līmeņa, bakalaura,
10% no 2017./2018. ak.g.
maģistra un doktorantūras
studiju maksas
studiju programmu studenti

9.

„Sabiedriskā aktivitāte
un publicitāte”

5% no 2017./2018. ak.g.
pirmā semestra maksas

10.

Sponsoru piesaiste
augstskolas darbības
nodrošināšanai
(jauns)

Līdz 20% no piesaistītās
summas

11.

„Radinieks”

10 % no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas

12.

„Sociālā atlaide”

10 % no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas

13.

Dalība augstskolas korī
„Monēta”

5% no 2017./2018. ak.g.
studiju maksas

Augstskolas
pārstāvēšana sporta
sacensībās

5% no 2017./2018. ak.g.
studiju maksas

14.

Pirmā līmeņa, bakalaura un
maģistra studiju programmu
studenti, izņemot augstskolas
Studentu pašpārvaldes
dalībnieki (turpmāk – BASP)
Pirmā līmeņa, bakalaura,
maģistra un doktorantūras
studiju programmu studenti
Pirmā līmeņa, bakalaura un
maģistra studiju programmu
studenti
Pirmā līmeņa, bakalaura un
maģistra studiju programmu
studenti
Pirmā līmeņa, bakalaura un
maģistra studiju programmu
studenti
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,
reflektanta iesniegums tiek pieņemts līdz reflektanta studiju līguma
noslēgšanas dienai.
Atlaides pretendentam ir jāiesaka studijas augstskolā reflektantam ārvalstu pilsonim. Atlaide tiek piemērota par katru atvesto draugu
pēc studiju līguma noslēgšanas ar reflektantu un reflektanta studiju
maksas samaksas par 2017./2018.ak.g.
Atlaides pretendentam ir jābūt augstskolas 2.-5.kursa studējošajam,
kurš sniedzis nozīmīgu ieguldījumu augstskolas sabiedriskajās
aktivitātēs (izklāsts tiek iesniegts iesnieguma veidā) vai veicinājis
augstskolas publicitāti (tiek iesniegtas publikāciju kopijas,
raidījumu video u.tml. materiāli).
Studijas ERASMUS programmā netiek ņemtas vērā.
Sponsoru piesaiste iepriekš jāsaskaņo ar augstskolas vadību.
Studiju maksas atlaide tiek piešķirta, balstoties uz augstskolas
komisijas vērtējumu. Atlaidi piemēro 2017./2018. ak.g. studiju
maksai.
Atlaides pretendentiem jābūt vienlaicīgi augstskolā studējošiem
radiniekiem (vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi, māsas).4
Atlaide tiek piemērota studējošajam ar invaliditāti.
Atlaide tiek piemērota 2016./2017.ak.g. aktīvākajiem kora
dalībniekiem. Atlaides piešķiršanu iesaka kora vadītājs.
Atlaide tiek piemērota 2016./2017.ak.g. aktīvākajiem augstskolas
sportistiem. Atlaides piešķiršanu iesaka sporta organizators.
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III. Aktīva dalība BASP 3
Aktīva dalību Biznesa
simulāciju spēles
„Bizness 24h”
organizēšanā
Sponsoru piesaiste
BASP pasākumiem
Aktīva dalību
Erasmus+ studentu
aktivitāšu organizēšanā
Aktīva dalība Studentu
ēnu dienas
organizēšanā
Aktīva dalība
augstskolas
Ziemassvētku balles
organizēšanā
Aktīva dalība BASP
organizatoriskajā darbā
un tā vadīšanā
Aktīva dalība
augstskolas mārketinga
materiālu un kampaņu
izstrādē

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

1

2

3
4

Līdz 15% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas
Līdz 2% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas
Līdz 2% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas
Līdz 2% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas
Līdz 5% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas
Līdz 5% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas

BASP dalībnieki

Katrs BASP dalībnieks var pretendēt uz studiju maksas atlaidi
apmērā līdz 33% vienam akadēmiskajam gadam, nepārsniedzot
627,00 EUR. Studiju maksas atlaides apmērs ir atkarīgs no BASP
dalībnieka ieguldījuma. Studiju maksas atlaides tiek piešķirtas,
balstoties uz BASP motivācijas komisijas (turpmāk - komisijas)
pieņemto lēmumu. Komisijas sastāvā ir studiju prorektors, BASP
priekšsēdētājs un vēl viens BASP dalībnieks. Lai pretendētu uz
studiju maksas atlaidi, BASP dalībniekam līdz katra gada 1.aprīlim
jāiesniedz studiju prorektoram aktivitāšu atskaite, kā arī nedrīkst
būt neviens akadēmiskais parāds. Studiju maksas atlaides tiek
piešķirtas 2017./2018.ak.g., samazinot pēdējā maksājuma apmēru.
BASP dalībnieks var pretendēt arī uz 1.-14.punkta atlaižu veidiem.

Līdz 2% no 2017./2018.
ak.g. studiju maksas

Bakalaura studiju programmas „Starptautiskās finanses” (angļu valodā) un maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” reflektantiem un
studējošajiem atlaide tiek piemērota augstskolas studiju maksas daļai (izņemot punktu Nr.2).
Atlaide tiek piemērota pēc 2017./2018.ak.g. pirmās studiju maksas iemaksas veikšanas un imatrikulācijas studējošo sarakstā. Atlaidi studiju maksai piemēro, sākot ar
2017./2018. ak.g. otro iemaksu.
Atlaide tiek piemērota studējošajiem, kuriem nav akadēmisko un finansiālo saistību.
Jāuzrāda radniecību apliecinošs dokuments. Ja studējošais vai studējošā radinieks atrodas studiju pārtraukumā, atlaide netiek piemērota.

Rektors
Peiseniece
67322615

A.Sarnovičs

Araka
67387309
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