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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 19.06.2018. sēdē,  

protokols Nr.7 
 

 

Maksas pakalpojumu cenrādis 2018./2019. akadēmiskajā gadā  
Rīgā 

2018.gada 19.jūnijā        Nr. 1.5-2/28 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids 

Pakalpojuma 

cena EUR 

1. Izziņas sagatavošana angļu valodā (izņemot ERASMUS programmā studējošos): 

1.1. bez sekmju izraksta; 5.00 

1.2. ar sekmju izrakstu. 8.00 

2. Akadēmiskās izziņas vai izziņas sagatavošana eksmatrikulētajiem studējošajiem 

 (ar priekšapmaksu): 

2.1. bez sekmju izraksta (latviešu vai angļu valodā); 6.00 

2.2. ar sekmju izrakstu (latviešu vai angļu valodā). 9.00 

3. 
Studiju kursa apraksta sagatavošana eksmatrikulētajiem studējošajiem (ar 

priekšapmaksu).  Studiju kursu apraksti, kuri docēti pirms 2003.gada, var nebūt 

pieejami. 
0.50 

4. Diploma dublikāta izsniegšana (ar priekšapmaksu). 30.00 

5. 
Diploma pielikuma dublikāta izsniegšana latviešu vai angļu valodā  

(ar priekšapmaksu). 
15.00 

6. 

Individuālā pārbaudījuma protokola izsniegšana studiju kursa vērtējuma ierakstam 

studējošajiem un studiju pārtraukumā esošajiem, izņemot profesionālās bakalaura studiju 

programmas “Starptautiskās finanses” un profesionālās maģistra studiju programmas 

“Starptautiskās finanses un banku darbība” studentiem (protokolu izsniedz saskaņā ar 

Studējošo  akadēmisko  un finansiālo saistību kārtošanas kārtību): 

6.1. divu mēnešu laikā no studiju plānā attiecīgajai grupai noteiktās eksāmena vai 

ieskaites kārtošanas dienas; 

18.00 

 

6.2. vēlāk nekā pēc diviem mēnešiem pēc studiju plānā attiecīgajai grupai noteiktās 

eksāmena vai ieskaites kārtošanas dienas; 
40.00 

 

6.3. gadījumos, kad docētājam divu mēnešu laikā pēc studiju plānā attiecīgajai 

grupai noteiktās eksāmena vai ieskaites kārtošanas dienas nav notikušas 

konsultācijas. 

18.00 

7. Vērtējuma uzlabošana akadēmiskā gada laikā (vienā studiju kursā).  40.00 

8. 

Valsts pārbaudījumu kārtošana, atjaunojoties studijām viena gada laikā pēc eksmatrikulācijas 

vai pēc studiju pārtraukuma, izņemot profesionālās bakalaura studiju programmas 

“Starptautiskās finanses” un profesionālās maģistra studiju programmas “Starptautiskās 

finanses un banku darbība” studentiem (samaksa jāveic līdz studiju līguma vai papildus 

vienošanās slēgšanas brīdim). Studējošais ir atbrīvots no maksas par šajā punktā minēto 

pakalpojumu, ja viņam studiju pārtraukums ir piešķirts līdz prakses uzsākšanai.   

8.1. par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas kvalifikācijas 

darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 
75.00 

8.2. par bakalaura darba vai diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 145.00 

8.3. par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 215.00 
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9. 

Valsts pārbaudījumu kārtošana, atjaunojoties studijām vēlāk kā gadu pēc eksmatrikulācijas, 

izņemot profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” un profesionālās 

maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” studentiem (samaksa 

jāveic līdz studiju līguma slēgšanas brīdim): 

9.1. par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas kvalifikācijas 

darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 
150.00 

9.2. par bakalaura darba  vai diplomdarba izstrādāšanu un aizstāvēšanu; 290.00 

9.3. par maģistra darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 430.00 

10. Par diplomdarba aizstāvēšanu pēc akadēmiskajai grupai noteiktā termiņa. 75.00 

11. 

Kvalifikācijas darba, bakalaura darba, diplomdarba  vai maģistra darba 

priekšaizstāvēšana  pēc akadēmiskajai grupai noteiktā termiņa (bez 

attaisnojoša iemesla).* 

30.00 

12. 

Par maģistra darba iesniegšanu mēneša laikā pēc akadēmiskajai grupai 

noteiktā termiņa, ja ir nozīmēta Valsts pārbaudījumu komisija, izņemot 

profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” un 

profesionālās maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku 

darbība” studentiem. 

110.00 

13. 

Studiju programmas vai akadēmiskās grupas maiņa pēc studējošā vēlēšanās 

(akadēmiskās grupas maiņa iespējama, ja izvēlētajā akadēmiskajā grupā ir 

vakanta studiju vieta). 

40.00 

14. 

Personas iesnieguma izskatīšana studiju uzsākšanai vēlākos studiju 

posmos, izņemot studējošos, kuri atjaunojas studijām pēc studiju 

pārtraukuma (ar priekšapmaksu). 

30.00 

15. 
Individuālā studiju plāna sastādīšana (izņemot teorētisko kursu beigušu ar 

tiesībām atjaunoties valsts pārbaudījumu kārtošanai). 
30.00 

16. 
Papildus individuālā studiju plāna sastādīšana vairākās studiju programmās 

pēc pretendenta vēlēšanās (ar priekšapmaksu). 
30.00 

17. 
Studējošā patstāvīgo darbu un darba izstrādes plāna iesniegšana pēc termiņa  

(bez attaisnojoša iemesla):* 

17.1. kursa darba, lietišķā pētījuma (pētījuma darba grupai) un prakses pārskata 

iesniegšana no 1 līdz 5 darba dienām pēc noteiktā termiņa**; 
8.00 

17.2. kursa darba, lietišķā pētījuma (pētījuma darba grupai) un prakses pārskata 

iesniegšana no 6 līdz 10 dienām pēc noteiktā termiņa**; 
16.00 

17.3. kursa darba, lietišķā pētījuma (pētījuma darba grupai) un prakses pārskata  

iesniegšana pēc 10 darba dienām pēc noteiktā termiņa**.  
30.00 

18. 
Prakses līguma vai individuālā prakses uzdevuma iesniegšana pēc noteiktā 

termiņa (bez attaisnojoša iemesla).* 
8.00 

19. 
Studiju procesa grafikā noteikto prakses termiņu neievērošana 

 (par attaisnojošu iemeslu lemj Studiju jautājumu komisija). 
45.00 

20. 
Prakses pārskata aizstāvēšana atjaunojoties pēc studiju pārtraukuma 

 (ar priekšapmaksu). 

45.00 

21. 
Atkārtota kursa darba, lietišķā pētījuma, biznesa plāna un prakses pārskata 

iesniegšana.  

15.00 

22. 
Pieteikšanās brīvās izvēles studiju kursam pēc noteiktā termiņa  

(bez attaisnojoša iemesla).* 
8.00 

23. Atteikšanās no brīvās izvēles studiju kursa pēc pirmajām 3 nodarbībām 15.00 
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24. Atteikšanās no Erasmus+ mobilitātes programmas studijām vai prakses pēc studējošā vēlēšanās: 

     24.1. atteikšanās pēc Studiju jautājumu komisijas lēmuma par mobilitāti 

              apstiprināšanu; 
30.00 

     24.2. atteikšanās pēc studējošā nominēšanas partneraugstskolā vai uzņēmumā, pēc 

              studiju vai prakses līguma sastādīšanas vai tā sastādīšanas procesa laikā; 
70.00 

     24.3. atteikšanās pēc mobilitātes finansējuma līguma parakstīšanas. 

 
140.00 

25. Erasmus+ mobilitātes programmas studiju vai prakses vietas maiņa. 30.00 

26. Skotijas kvalifikācijas aģentūras (SQA) atzīta sertifikāta iegūšana. 150.00 

27. Pastiprināta svešvalodas apguve (40 kontaktstundas).  285.00 

28. 

Zināšanu līmeni paaugstinošie kursi pirmā līmeņa profesionālo studiju 

programmu un bakalaura studiju programmu 1.kursu studējošajiem par 20 

akadēmiskajām stundām. 

45.00 

29. Studiju kursu klausītāja reģistrācijas maksa. 20.00 

30. 
Studiju kursu apguve un pārbaudījumu kārtošana studiju kursu klausītājam par 

kredītpunktu:*** 

30.1. latviešu valodā:  

     30.1.1. pirmā līmeņa studiju programmās;  40.00 

     30.1.2. bakalaura studiju programmās; 50.00 

     30.1.3. maģistra studiju programmās. 70.00 

30.2. angļu valodā 90.00 

31. 

Kopīgā brīvās izvēles studiju kursu apguve angļu valodā un pārbaudījuma 

kārtošana profesionālā maģistra studiju programmu “Starptautiskās finanses 

un banku darbība”, “Finanses” un “Kiberdrošības pārvaldība” studējošajiem 

(samaksa jāveic, ja tiek pārsniegts studiju programmas noteiktais kredītpunktu 

apjoms). 

12.50 

32. 
Studenta apliecības atkārtota izsniegšana (izņemot gadījumus, ja tā 

nedarbojas pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ). 
5.00 

33. 
Sagatavošanas kursi vidusskolēniem un vidusskolu absolventiem trīs dienas 

pavasara brīvdienās. 
45.00 

34. Arhīva izziņas sagatavošana. 7.00 

35. Arhīva izziņa (paātrināta sagatavošana). 10.00 

36. Dokumenta kopijas sagatavošana un apliecināšana. 2.00 

37. 

Informācijas pieprasījums par fiziskas personas datiem un to atrašanās vietu 

Banku augstskolā, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, 

jo īpaši tā regulāras atkārtošanās dēļ. 

250.00 

* 
 

Attaisnojošs iemesls – slimība, ārkārtēji ģimenes apstākļi, komandējums, ar BA saskaņotas 

studijas vai prakse ārzemēs 
** Individuālais pārbaudījuma protokols vērtējuma ierakstam tiek izsniegts bez maksas 

*** 
BA absolventiem  un studējošajiem, kuri studē klausītāja statusā ar individuālo studiju plānu, 

kredītpunkta maksu nosaka atbilstoši 2018./2019.ak.g. attiecīgās programmas studiju maksai 

Maksas pakalpojumu cenrādis 2018./2019. akadēmiskajā gadā stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā 

 

Rektors         A.Sarnovičs 
 

 

 

 
 

 

L.Peiseniece A.Araka  

67509254 29594943  


