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I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi par e-studijām Banku augstskolā (turpmāk - noteikumi) nosaka e-studiju 

kursu sagatavošanas un īstenošanas nosacījumus Banku augstskolas (turpmāk - augstskola) 

īstenotajās studiju programmās tālmācībā.  

 

2. Noteikumos tiek lietoti šādi termini: 

2.1. e-studijas – studijas tālmācībā, kuru pamatā ir patstāvīgas studijas, izmantojot 

interneta resursus. E-studijas noris, izmantojot mācību platformu, kā arī elektroniskās 

tehnoloģijas: datoru ar interneta pieslēgumu, planšetdatoru vai viedtālruni, kā arī lietotnes 

Skype, Zoom u.c.; 

2.2. e-studiju kurss – studiju kurss, kuram ir veikta atbilstības novērtēšana un kura 

ietvaros studijas notiek  e-studiju formā; 

2.3. e-studiju kursa materiāli – mācību materiāli, t. sk. tiešsaistes uzdevumi, pārbaudes 

testi u.c. interaktīvi elementi, kas pieejami elektroniskā formā elektroniskajā mācību 

platformā http://studies.ba.lv/; 

2.4. e-studiju kursa apraksts — ir studiju kursa apraksts, kurš tiek īstenots e-studiju 

formā. 

 

II. E-studiju kursa sagatavošana 

 

3. Augstskola noslēdz ar docētāju vienošanos pie darba līguma vai autora līgumu 

par e-studiju kursa apraksta un e-studiju kursa materiālu  sagatavošanu, tajā nosakot darba 

samaksu par šī darba izpildi. 

 

http://studies.ba.lv/


2 

 

  

4. Pirms uzsākt e-studiju kursa apraksta un materiālu izstrādi, docētājs pārrunā ar       

Mārketinga un produktu attīstības daļas (turpmāk - Daļa) vadītāju ar e-studiju kursa apraksta 

un kursa materiālu izstrādi saistītus jautājumus, tai skaitā pārrunājot labākās prakses, iespējas 

un metodes, kuras var izmantot attiecīgā e-studiju kursa apraksta un kursa  materiālu izstrādē.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

5. Docētājs sagatavo e-studiju kursa aprakstu, par pamatu ņemot attiecīgā studiju kursa 

aprakstu, veicot šādas nepieciešamās izmaiņas: 

5.1. norāda e-studiju kursa docētāju, ja tas atšķiras no docētāja, kurš šo studiju kursu 

īsteno citā izglītības ieguves formā; 

5.2. e-studiju kursa aprakstā kā e-studiju kursa īstenošanas veidu norāda “E-studijas”; 

5.3. e-studiju kursa apraksta sadaļā “Studējošo patstāvīgā darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās studiju formas un mācīšanās metodes” tiek aprakstītas metodes, kas ir 

iespējamas e-studiju formā (piemēram, tiešsaistes lekcijas, vebināri, patstāvīgie darbi, 

patstāvīgās studijas u.c.); 

5.4. e-studiju kursa apraksta sadaļā “Studiju rezultātu vērtēšanas metodes un kritēriji” 

nosaka tos pašus studiju rezultātu vērtēšanas metodes un kritērijus, nodrošinot šo pārbaudes 

formu e-vidē. Atsevišķos gadījumos, kad nav iespējams kvalitatīvi nodrošināt pārbaudes 

formu e-vidē, Daļas vadītājs var noteikt attiecīgā e-studiju kursa pārbaudes darbu kārtošanu 

augstskolā klātienē; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

5.5. e-studiju kursa aprakstā tiek noteikts e-studijām atbilstošs studējošā darba apjoms. 

Viens kredītpunkts atbilst 40 akadēmisko stundu darba apjomam; 

5.6. e-studiju kursa apraksta sadaļā “Obligātā un papildliteratūra” obligātās un 

papildliteratūras saraksts, ja nepieciešams, var tikt papildināts.  

 

6. Docētājs sagatavo e-studiju kursa materiālus, ievērojot šādas prasības: 

6.1. docētājs e-studiju kursam nepieciešamos video ierakstu apjomu, saturu un 

filmēšanas datumu saskaņo ar Daļas vadītāju; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

6.2. e-studiju kursa materiāli tiek sagatavoti “DOCX” formātā, ievērojot tehnisko 

noformējumu, kas minēts augstskolas metodiskajos norādījumos patstāvīgo un pētniecisko 

studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Prezentācijas, gadījumu izpētes, raksti u.c.          

e-studiju kursa materiāli, kurus nevar iekļaut “DOCX” formātā, tiek sagatavoti kā ārējas saites 

vai “PDF” un “PPTX” formātos; 

6.3. e-studiju kursa materiāli tiek veidoti atbilstoši attiecīgā studiju kursa apraksta 

sadaļā “Studiju kursa saturs” noteiktajām tēmām, un tiem pilnībā jānosedz visas šajā sadaļā 

minētās tēmas; 

6.4. nepieciešams izveidot un aprakstīt vadlīnijas – kā studējošajam lietot e-studiju 

kursa materiālus;  

6.5. docētājs var noteikt dažādus e-studiju kursa materiālu attēlošanas veidus, 

piemēram: 

6.5.1. teksts; 

6.5.2. saites uz video, kas ir pieejamas tiešsaistē bez papildu autorizācijas vai arī saites 

uz vietni, kur ir iespējams video lejupielādēt; 

6.5.3. attēli, diagrammas, tabulas, vai cits vizuālas izteiksmes veids; 

6.5.4. prezentācijas, gadījuma izpētes, raksti u.c. līdzīga veida materiāli; 

6.6. pārbaudes darbu (testu, uzdevumu, kontroldarbu, prezentāciju, eksāmenu u.c.) 

aprakstos iekļauj informāciju par to, kādā veidā notiks pārbaudes darbs, tiks nodrošināta 

pārbaudes darba iesniegšana, aizstāvēšana un vērtēšana, kā arī kādas metodes tiks izmantotas, 

lai pārbaudītu studējošā godprātību pārbaudes darbu kārtošanā; 
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6.7. pārbaudes darbus (testus, uzdevumus, kontroldarbus, prezentācijas, eksāmenus 

u.c.) var uzreiz veidot mācību platformā (http://studies.ba.lv/).  

 

7. E-studiju kursa apraksta un e-studiju kursa materiālu kvalitātes izvērtēšanu veic 

rektora izveidota komisija, kuras sastāvā ir Daļas vadītājs, studiju programmas, kuras ietvaros 

šis studiju kurss tiek īstenots, direktors un citi attiecīgās jomas speciālisti.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

8. Komisija izvērtē (izvērtējumu noformējot rakstveidā) e-studiju kursa materiālu un 

e-studiju kursa aprakstu  atbilstību augstāko izglītību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un 

šādiem kritērijiem: 

8.1. e-studiju materiālu atbilstība noteikumu 6.punktā minētajām prasībām; 

8.2. e-studiju materiālu satura kvalitāte; 

8.3. e-studiju materiālu un e-studiju kursa apraksta atbilstība studiju kursa aprakstam; 

8.4. darba apjoma piemērotība attiecīgajam studiju kursam noteikto kredītpunktu 

skaitam; 

8.5. e-studiju materiālu atbilstība mūsdienu tendencēm; 

8.6. e-studiju materiālu uztveramība atbilstoši mērķa auditorijai; 

8.7. tāda e-studiju kursa materiālu attēlošanas veidu proporcija, kas nepieciešama, lai 

sasniegtu e-studiju kursa mērķi un uzdevumus; 

8.8. profesionālais un lietišķais izteiksmes stils; 

8.9. pārbaudes darbu un eksāmena piemērotība e-studiju kursam.  

 

9. Ja e-studiju materiāli un e-studiju kursa apraksts neatbilst augstāko izglītību 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai noteikumu 8.punktā minētajiem kritērijiem, 

komisija uzdod docētājam veikt tajos uzlabojumus, nosakot termiņu uzlabojumu veikšanai.   

 

10. Ja komisija ir pieņēmusi lēmumu, ka e-studiju kursa apraksts un e-studiju kursa 

materiāli atbilst 8. noteikumu punktā minētajiem kritērijiem, docētājs aktivizē e-studiju kursu 

augstskolas e-studiju mācību platformā (http://studies.ba.lv/) Daļas kursu sadaļā, e-pastā 

nosūtot e-studiju kursa nosaukumu augstskolas e-studiju mācību platformas administratoram.   
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

11. Pēc e-studiju kursa aktivizēšanas docētājs izveidotos e-studiju kursa materiālus 

ievieto e-studiju mācību platformā (http://studies.ba.lv/) saskaņā ar instrukciju par Moodle 

izmantošanu augstskolā.   

 

12. Neskaidrību gadījumā docētājam ir tiesības saņemt Daļas vadītāja un  augstskolas 

e-studiju mācību platformas administratora konsultācijas.   
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

13. Pēc noteikumu 11.punktā minēto darbību veikšanas E-studiju kursu izmēģina 

vismaz trīs personas, kuras nosaka Daļas vadītājs. E-studiju kursa izmēģināšanas beigās 

personas novērtē e-studiju kursa tehnisko kvalitāti, e-studiju kursa materiālu vizuālā 

noformējuma pievilcību, e-studiju kursa materiālu lietošanas ērtumu, e-studiju kursa materiālu 

uztveramību, e-studiju kursa pievilcību (motivāciju apgūt e-studiju kursu), aizpildot noteiktu 

anketu (pielikums).   
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

14. Pēc noteikumu 13.punktā minēto anketu aizpildīšanās e-studiju kursā Daļas 

vadītājs apkopo anketu rezultātus un pārbauda e-studiju kursa tehniskās kvalitātes atbilstību.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

http://studies.ba.lv/
http://studies.ba.lv/
http://studies.ba.lv/
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Ja Daļas vadītājs uzskata par nepieciešamu, viņš uzdod docētājam veikt papildu 

uzlabojumus e-studiju kursā, nosakot termiņu uzlabojumu veikšanai.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

 

15. Pēc noteikumu 14.punktā minēto darbību veikšanas docētājs par e-studiju 

kursa sagatavošanu saņem atalgojumu saskaņā ar  vienošanos pie darba līguma vai autora 

līgumu. 

 

III. E-studiju norise 

 

16. Studiju programmas īstenošanu e-studijās pārrauga Daļas vadītājs, ievērojot 

attiecīgās studiju programmu direktora prasības.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

17. E–studijas tiek organizētas ar datora, planšetdatora vai viedtālruņa (visi ar 

interneta pieslēgumu) starpniecību.  

 

18. Augstskola studējošajam nodrošināta pieeju augstskolas mācību platformai 

(http://studies.ba.lv/), bibliotēkai, datu bāzēm un augstskolas informatīvajai sistēmai (BAIS)  

pēc tam, kad viņš ar ir veicis pirmo studiju maksas maksājumu atbilstoši studiju līguma 

nosacījumiem un ticis imatrikulēts augstskolā.    

 

19. Uzsākot e-studijas, augstskola studējošajam īsteno pirmo nodarbību tiešsaistē. Tajā 

katrs studējošais saņem: 

19.1. informatīvo materiālu par e-studiju gaitu; 

19.2. attiecīgās studiju programmas e-studiju kursu aprakstus; 

19.3. attiecīgās studiju programmas direktora un e-studiju kursu docētāju 

kontaktinformāciju; 

19.4. informāciju par personām augstskolā, ar kurām studējošais var sazināties par      

e-studiju jautājumiem; 

19.5. pieeju e-studiju mācību vidē ievietotajiem e-studiju kursa materiāliem.   

  

20. E-studiju kursa apguves laikā studējošajam ir tiesības regulāri konsultēties ar 

attiecīgā e-studiju kursa docētāju. Augstskola nodrošina konsultācijas ar Daļas elektroniskā 

pasta starpniecību vai ar attiecīgā e-studiju kursa docētāja elektroniskā pasta starpniecību, kā 

arī, vienojoties ar attiecīgā e-studiju kursa docētāju, Skype, Zoom, Whatsapp vai citu līdzīgu 

saziņas formu tiešsaistē. E-studiju kursa docētājam ir pienākums atbildēt uz studējošā 

elektroniskā pasta vēstuli piecu darba dienu laikā.   
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.06.2019.  BA  noteikumiem Nr.1.5-2/33) 

 

21. Katra e-studiju kursa ietvaros studējošais kārto e-studiju kursa aprakstā noteiktos 

pārbaudījumus. 

 

 

 

Rektors         A.Sarnovičs 

 

 

http://studies.ba.lv/
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Aksjoņenko 

eduards.aksjonenko@ba.lv 
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Pielikums 2019.gada 26.februāra Banku augstskolas noteikumiem 

Nr. 1.5-2/10 “Noteikumi par e-studijām Banku augstskolā” 

 

 

E-studiju kursa novērtējums 

 

E-studiju kursa lietotāja vārds, uzvārds _______________ 

E-studiju kurss _______________ 

 

Kritērijs Balles 

(1-5)* 

Komentāri un ieteikumi uzlabojumiem 

1. E-studiju kursa tehniskā 

kvalitāte ir augstā līmenī 

 

  

2. E-studiju kursa materiālu 

vizuālais noformējums ir 

pievilcīgs 

 

  

3. E-studiju kursa materiālu 

lietošana ir ērta 

  

4. E-studiju kursa materiālus 

ir viegli uztvert 

  

5. E-studiju kurss ir  pievilcīgs 

(motivācija apgūt e-studiju 

kursu) 

  

 

*Vērtējums 5 ballu skalā ir šāds: 

1 - pilnībā nepiekrītu,  

2 - drīzāk nepiekrītu 

3 - daļēji piekrītu 

4 - drīzāk piekrītu 

5 - pilnībā piekrītu 

 

 


