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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 30.10.2018. sēdē, 

protokols Nr.10 

  

     

Banku augstskolas studiju programmām piešķirto valsts finansēto studiju vietu sadales 

un pārdales kārtība 

 

 Rīgā 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma  15.panta pirmo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

2018.gada 30.oktobrī        Nr. 1.5-2/53 

 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Banku augstskolas studiju programmām piešķirto valsts finansēto studiju vietu 

sadales un pārdales kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka, kādā veidā: 

1.1. Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) studiju programmās pa akadēmiskajiem 

gadiem tiek sadalītas attiecīgajām studiju programmām piešķirtās valsts finansētās studiju 

vietas; 

1.2. vienai augstskolas studiju programmai piešķirtās valsts finansētās studiju vietas 

tiek pārdalītas uz citu augstskolas studiju programmu.   

 

II. Studiju programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu sadalīšana  

 

2. Studiju programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu sadalījuma pa šīs studiju 

programmas akadēmiskajiem gadiem projektu (turpmāk – projekts) sagatavo attiecīgās studiju 

programmas direktors. 

 

3. Pirmā līmeņa profesionālās studiju programmas, profesionālās bakalaura studiju 

programmas vai profesionālās maģistra studiju programmas direktors iesniedz projektu studiju 

prorektoram.  

 

4. Doktora studiju programmas direktors projektu iesniedz prorektoram pētniecības un 

attīstības jautājumos. 

 

5. Studiju prorektors, bet doktora studiju programmu gadījumā - prorektors pētniecības 

un attīstības jautājumos izskata projektu, nepieciešamības gadījumā to precizē un iesniedz 

izskatīšanai augstskolas Senātam. 

 

6. Pēc projekta saņemšanas augstskolas Senāts pieņem lēmumu par attiecīgajai studiju 

programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu sadalījumu pa šīs studiju programmas 

akadēmiskajiem gadiem. 
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7. Augstskolas Senāts ir tiesīgs neatbalstīt projektu un nodot to atpakaļ studiju 

prorektoram vai  prorektoram pētniecības un attīstības jautājumos precizēšanai.   

 

III. Studiju programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu pārdalīšana uz 

citu augstskolas studiju programmu 

 

8. Priekšlikumu pārdalīt valsts finansētās studiju vietas no vienas augstskolas studiju 

programmas uz citu augstskolas studiju programmu augstskolas Senātam ir tiesīgi iesniegt 

studiju prorektors, prorektors pētniecības un attīstības jautājumos vai rektors pēc savas 

iniciatīvas vai pēc katedras vai studiju programmas direktora ierosinājuma. 

 

9. Priekšlikumā norāda: 

9.1. informāciju par studiju programmu, no kuras paredzēts noņemt valsts finansētās 

studiju vietas: 

9.1.1. studiju programmas nosaukums; 

9.1.2. noņemamo valsts finansēto studiju vietu skaits, to norādot sadalījumā pa studiju 

programmas akadēmiskajiem gadiem; 

9.2. informāciju par studiju programmu vai studiju programmām, kurām paredzēts 

piešķirt kārtības 9.1.apakšpunktā minētās valsts finansētās studiju vietas;   

9.2.1. studiju programmas vai studiju programmu nosaukums; 

9.2.2. piešķiramo valsts finansēto studiju vietu skaits, to norādot sadalījumā pa studiju 

programmas vai studiju programmu akadēmiskajiem gadiem.   

 

10. Lēmumu par valsts finansēto studiju vietu pārdali no vienas augstskolas studiju 

programmas uz citu augstskolas studiju programmu pieņem augstskolas Senāts.  

 

11. Ja augstskolas Senāts pieņem lēmumu pārdalīt valsts finansētās studiju vietas no 

vienas augstskolas studiju programmas uz citu augstskolas studiju programmu, lēmums stājas  

spēkā pēc tam, kad valsts finansēto studiju vietu pārdale ir tikusi saskaņota ar Izglītības un 

zinātnes ministriju. 

 

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Senāta 2017.gada 27.jūnija noteikumus Nr.1.5-2/18 

“Banku augstskolas studiju programmām piešķirto valsts finansēto studiju vietu sadales 

kārtība”. 

 

 

 

 

 


