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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 29.09.2015. sēdē, 

prot. Nr.11 

 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 

Rīgā 

2015.gada 29.septembrī        Nr. 27-11/017 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem (turpmāk – Noteikumi) reglamentē Banku augstskolas 

(turpmāk – Augstskola) studējošo savstarpējās attiecības, attiecības ar Augstskolas darbiniekiem 

un akadēmisko personālu, studējošo tiesības un pienākumus. 

2. Noteikumi attiecas uz visiem Augstskolā studējošajiem, to neievērošanas gadījumā var tikt 

piemērots Noteikumos vai citos Augstskolas darbību reglamentējošos dokumentos paredzētais 

sods. 

3. Noteikumus apstiprina un grozījumus tajos izdara Augstskolas Senāts. 

4. Noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolē Augstskolas administrācija. 

5. Ar Noteikumiem tiek iepazīstināti visi Augstskolā studējošie, par to liecina paraksts studiju 

līgumā. Noteikumi ir pieejami Studiju informācijas daļā, pie programmu direktoriem, Banku 

augstskolas studentu pašpārvaldē, Augstskolas mājas lapā www.ba.lv un Augstskolas 

informatīvajā sistēmā. 

II. Studējošo darba organizēšana 

6. Augstskolas studiju gads sākas un beidzas atbilstoši attiecīgās studiju programmas studiju 

procesa grafikam, ko apstiprina Augstskolas Senāts katram akadēmiskajam gadam un katrai 

studiju programmai. 

7. Nodarbību saraksts studējošajiem tiek sastādīts Studiju informācijas daļā, atbilstoši katras 

akadēmiskās grupas studiju procesa grafikam. 

8. Studējošie ieskaites un eksāmenus kārto saskaņā ar studiju procesa grafiku. 

III. Studējošo tiesības 

9. Saskaņā ar Augstskolas Satversmi studējošajiem ir tiesības: 
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9.1. iegūt izglītību saskaņā ar noslēgto studiju līgumu; 

9.2. Augstskolas noteiktā kārtībā izmantot telpas, bibliotēku, kafejnīcu, iekārtas, aparatūru, 

kultūras, sporta un cita veida objektus; 

9.3. līgumā par studijām noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 

9.4.  saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 

9.5.  studiju laikā brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus; 

9.6. vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Augstskolas visu līmeņu 

pašpārvaldes institūcijās; 

9.7.  noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citu augstskolu mācību pasākumus un kārtot 

nepieciešamos pārbaudījumus; 

9.8. studiju programmas apgūšanas nolūkos bez maksas izmantot interneta pakalpojumus; 

9.9. saņemt kredītus ar valsts vārdā sniegtu galvojumu Ministru kabineta noteikumos noteiktā 

kārtībā. 

 

IV. Studējošo pienākumi 

 

10. Ievērot šos Noteikumus, Augstskolas Satversmi, Banku augstskolas Ētikas kodeksā noteiktās 

prasības, Bibliotēkas lietošanas noteikumus, Augstskolas viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus 

un citus Augstskolas iekšējos normatīvos aktus. 

11. Ievērot Augstskolas noteikto studiju kārtību, kā arī studiju līgumā noteiktajā kārtībā segt 

Augstskolas Senātā noteikto studiju maksu. 

12. Ievērot nodarbību sarakstā noteikto nodarbību laiku. 

13. Godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu. 

14. Ievērot lietišķās uzvedības normas Banku augstskolā: 

14.1. lai saglabātu nedalītu uzmanību lekcijai / nodarbībai, mobilās ierīces (telefoni, 

planšetdatori utml.) ir izslēgtas un neatrodas uz galda. Atbildes uz īsziņām vai to 

nosūtīšana var notikt ārpus lekcijām; 

14.2. ierodoties ar nokavēšanos nodarbībā, students īsi sasveicinās ar pasniedzēju un auditoriju 

atvainošanās formā, nesarokojoties ar saviem studiju biedriem; 

14.3. risinot ar studiju procesu saistītus jautājumus pa telefonu, students vispirms nosauc savu 

vārdu, uzvārdu, grupu un īsi izklāsta savu problēmu; 

14.4. piesakoties uz individuālu konsultāciju pie docētāja, vienošanās notiek savlaicīgi (vēlams 

vismaz 5 dienas iepriekš); 

14.5. uzrunājot docētāju, uzvārda uzrunai tiek pievienots akadēmiskais amats vai kungs / 

kundze;  

14.6. iesniedzot darbu papīra formā, tam jābūt A4 formātā, taisnām malām (nerobotām);  
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14.7. katru reizi, iekāpjot liftā, gan pasniedzējs, gan students sasveicinās ar liftā braucošajiem; 

14.8. ievērot lietišķās sarakstes stilu elektroniskajās vēstulēs; 

14.9. nepieciešamības gadījumā lekciju laikā drīkst padzerties, bet nav pieļaujama ēšana. 

15. Nelietot Augstskolas telpās alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai toksiskās vielas, kā arī 

neapmeklēt nodarbības un Augstskolas pasākumus alkohola, toksiskā vai narkotiskā reibuma 

stāvoklī. 

16. Velosipēdu novietot tikai tiem paredzētajās vietās, nestaigāt pa zālienu, neienest/neievest 

Augstskolas telpās dzīvniekus. 

17. Ievērot higiēnas prasības, ugunsdrošības noteikumus. 

18. Nesmēķēt Augstskolas telpās un ievērot smēķēšanas ierobežojumus Augstskolas teritorijā. 

19. Saudzīgi izturēties pret Augstskolas mantu neatkarīgi no tās atrašanās vietas un izmantošanas 

nolūka. 

20. Pieklājīgi uzvesties, ievērot sadzīves noteikumus un prasības, atturēties no darbībām, kas traucē 

citiem studējošajiem, docētājiem vai Augstskolas darbiniekiem. 

21. Gādāt, lai tiktu novērsti cēloņi vai apstākļi (avārija, situācija, kas apdraud cilvēka dzīvību vai 

veselību), kas kavē vai apgrūtina studiju procesu, un, ja nav iespējams pašu spēkiem novērst šos 

cēloņus, nekavējoties ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr.  112 un Augstskolas 

darbiniekiem pa tālr. 67360133, 26663684. 

22. Nodarbībai beidzoties, izslēgt gaismu, sakārtot darba vietu. 

23. Bez Augstskolas materiāli atbildīgās personas atļaujas neiznest no Augstskolas un viesnīcas 

telpām Augstskolai piederošo īpašumu. 

24. Iznesot vai ienesot Augstskolā vai viesnīcas telpās lielus vai aizdomīgus priekšmetus, uzrādīt 

tos sargam. 

V. Atbildība par Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

25. Par studiju līguma, Iekšējās kārtības noteikumu studējošajiem, Augstskolas - viesnīcas iekšējās 

kārtības noteikumu, Bibliotēkas lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par Augstskolas 

prasību neizpildīšanu studējošajam ar Augstskolas rektora rīkojumu var piemērot šādu sodu: 

25.1. piezīmi; 

25.2. rājienu; 

25.3. izslēgšanu no studējošo saraksta. 

26. Pirms soda piemērošanas studējošais par izdarīto pārkāpumu sniedz rakstveida paskaidrojumu 

attiecīgās programmas direktoram. 

27. Piemērojot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma smagumu, kādos apstākļos tas ir izdarīts un 

ziņas, kas raksturo studējošā personību. 
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28. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto sodu vai eksmatrikulāciju saskaņā 

ar Augstskolas noteikto kārtību. 

29. Neatkarīgi no piemērotā soda, studējošajam ir pienākums pilnā apmērā segt zaudējumus, kuri 

radušies viņa vainas dēļ. 

VI Noslēguma jautājums 

30. Atzīt par spēku zaudējušu Augstskolas Senāta 2009.gada 15.decembra sēdē apstiprinātos 

Augstskolas Iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem. 

 

 

 

 

 

 Studiju prorektore       L.Peiseniece 
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