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I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi par konkursu uz studijām valsts finansētajās studiju vietās nosaka 

kritērijus un kārtību, kādā Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) doktora studiju 

programmas (turpmāk – studiju programma) studējošie pretendē uz studijām valsts 

finansētajās studiju vietās augstskolas studiju programmās.  

 

2. Uz studijām studiju programmā valsts finansētājās studiju vietās tiek rīkots 

konkurss.  

 

3. Tiesības pretendēt uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās 

ir: 

3.1 Latvijas pilsonim; 

3.2. Latvijas nepilsonim; 

3.3. Eiropas Savienības pilsonim; 

3.4. Eiropas Ekonomiskās zonas pilsonim; 

3.5. Šveices Konfederācijas pilsonim; 

3.6. Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja; 

3.7. ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā. 

 

4. Konkurss uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās notiek, 

ņemot vērā vienošanos, kas noslēgta starp augstskolu un Izglītības un zinātnes ministriju par 

attiecīgajai studiju programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu skaitu un augstskolas 

Senāta lēmumu par attiecīgajai studiju programmai piešķirto valsts finansēto studiju vietu 

sadalījumu pa šīs studiju programmas akadēmiskajiem gadiem.  
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5. Ja studiju programmai piešķirtās valsts finansētās studiju vietas ir paredzētas tikai 

vienam attiecīgās studiju programmas akadēmiskajam gadam, tad uz studijām studiju 

programmas valsts finansētajās studiju vietās ir tiesīgi pretendēt tie šīs studiju programmas 

studējošie, kuri studē attiecīgajā studiju programmas akadēmiskajā gadā, bet, ja studiju 

programmai piešķirtās valsts finansētās studiju vietas ir paredzētas tikai attiecīgās studiju 

programmas pirmajam akadēmiskajam gadam, tad uz studijām studiju programmas valsts 

finansētajās studiju vietās pretendē personas, kuras pretendē uz uzņemšanu attiecīgajā studiju 

programmā. 

 

6. Ja studiju programmai piešķirtās valsts finansētās studiju vietas ir sadalītas pa 

vairākiem attiecīgās studiju programmas akadēmiskajiem gadiem, tad uz studijām studiju 

programmas valsts finansētajās studiju vietās pretendēšana notiek, ievērojot šādus 

noteikumus: 

6.1. uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās, kuras ir 

noteiktas konkrētajā studiju programmas akadēmiskajā gadā (izņemot pirmo akadēmisko 

gadu), ir tiesīgi pretendēt tie attiecīgās studiju programmas studējošie, kuri studē attiecīgajā 

akadēmiskajā gadā; 

6.2. uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās, kuras ir 

noteiktas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā, ir tiesīgas pretendēt personas, kuras 

pretendē uz uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā. 

 

7. Pretendēt uz studijām studiju programmas valsts finansētās studiju vietās nav tiesīgi 

tie studējošie, kuri atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 

7.1. studējošajiem ir akadēmiskie parādi; 

7.2. studējošiem ir finansiālo saistību parādi; 

7.3. studējošie atrodas studiju pārtraukumā; 

7.4. studējošie, kuri paralēli studē citā studiju programmā par valsts budžeta 

līdzekļiem. 

 

8. Pēc Studiju jautājumu komisijas priekšlikuma ar augstskolas rektora rīkojumu 

kārtības 7.1. un 7.2.apakšpunktā minētajiem studējošajiem var piešķirt tiesības pretendēt uz 

studijām studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā, ja viņiem ir īpaši attaisnojoši 

apstākļi.   

 

II. Konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās norises 

termiņš un pretendentu pieteikšanās konkursam 

 

9. Konkurss uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās, kuras ir 

noteiktas šīs studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā, norisinās konkursa uz 

uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā ietvaros. 

 

10. Kārtības 9.punktā minētajā konkursā automātiski piedalās visi tie pretendenti uz 

uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā, kuri ir pieteikušies uz studijām studiju programmas 

valsts finansētajā studiju vietā, atbilst šajā kārtībā noteiktajām prasībām, kā arī augstskolas 

uzņemšanas noteikumos noteiktajām prasībām, kurām pretendentam jāatbilst, lai viņam būtu 

tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā. 

 

11. Personām, kuras piedalās kārtības 9.punktā minētajā konkursā, papildu dokumenti 

tiem dokumentiem, kuru iesniegšanu paredz augstskolas uzņemšanas noteikumi, nav 

jāiesniedz. 

 

12. Konkurss uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās, kuras 

ir noteiktas citos studiju programmas akadēmiskajos gados, izņemot pirmo akadēmisko gadu, 

notiek attiecīgā akadēmiskā gada pirmā semestra sākumā augstskolas rektora noteiktajā 
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termiņā. Augstskolas rektors rīkojumā nosaka arī pieteikšanās termiņu dalībai attiecīgajā 

konkursā. Informācija par šajā punktā minēto konkursu tiek publicēta augstskolas mājaslapā 

internetā. 

 

13. Studējošais, kurš vēlas piedalīties kārtības 12.punktā minētajā konkursā, rektora 

rīkojumā noteiktajā termiņā iesniedz augstskolas studiju programmas direktoram iesniegumu 

par pretendēšanu konkursā uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās 

attiecīgajā studiju programmas akadēmiskajā gadā. 

 

14. Kārtības 13.punktā minētajā iesniegumā studējošais norāda: 

14.1. vārdu un uzvārdu; 

14.2. studiju programmu un tās akadēmisko gadu, kurā viņš studē. 

 

III. Konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās 

vērtēšanas kritēriji un konkursa rezultātu noteikšana un apstiprināšana, kā arī valsts 

finansētās studiju vietas zaudēšana 

 

15. Konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās šīs 

studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā vērtēšanas kritēriji ir tādi paši kā augstskolas 

uzņemšanas noteikumos noteiktie vērtēšanas kritēriji konkursā uz uzņemšanu studiju 

programmā. 

 

16. Kārtības 15.punktā minētā konkursa rezultātu noteikšana notiek saskaņā ar 

augstskolas uzņemšanas noteikumos noteiktajiem konkursa uz uzņemšanu attiecīgajā 

augstskolas studiju programmā rezultātu noteikšanas noteikumiem. 

 

17. Par kārtības 15.punktā minētā konkursa uzvarētājiem un tiesību studēt attiecīgās 

studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā pirmajā akadēmiskajā gadā ieguvējiem 

personas tiek noteiktas saskaņā ar šādiem noteikumiem: 

17.1. persona atbilst kādai no kārtības 3.punktā minētajām kategorijām, kurām ir 

tiesības pretendēt uz studijām studiju programmas valsts finansētā studiju vietā; 

17.2. persona neatbilst kārtības 7.4.apakšpunktā minētajam nosacījumam;  

17.3. konkursā uz uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā personas ir ieguvušas 

visaugstāko kritēriju vērtējumu; 

17.4. ja kārtības 17.3.apakšpunktā minētais kritēriju vērtējums vairākām personām ir 

vienāds, tiesības studēt attiecīgās studiju programmas valsts finansētā studiju vietā pirmajā 

akadēmiskajā gadā iegūst tās personas, kuras ir ieguvušas augstāku vērtējumu pārrunās angļu 

valodā. Ja vairākām personām ir vienāds vērtējums pārrunās angļu valodā, tiesības studēt 

attiecīgās studiju programmas valsts finansētā studiju vietā pirmajā akadēmiskajā gadā iegūst 

tās personas, kuras ir ieguvušas augstāku vērtējumu par zinātnisko referātu;  

17.5. ja kāda no personām, kura ir ieguvusi visaugstāko kārtības 17.3.apakšpunktā 

minēto kritēriju vērtējumu, nav tiesīga pretendēt uz studijām valsts finansētā studiju vietā vai 

arī nav tikusi imatrikulēta, tad tiesības studēt studiju programmas valsts finansētā studiju vietā 

pirmajā akadēmiskajā gadā iegūst tā persona, kura ir ieguvusi nākamo visaugstāko kārtības 

17.3.apakšpunktā minēto vērtējumu. 

 

18. Konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās šīs 

studiju programmas akadēmiskajā gadā, kas nav pirmais akadēmiskais gads, vērtēšanas 

kritērijs ir studējošā iepriekšējā akadēmiskajā gadā apgūtais paredzēto kredītpunktu skaits 

saskaņā studiju programmu vai individuālo plānu. 

 

 19. Par kārtības 18.punktā minētā konkursa uzvarētājiem un tiesību studēt studiju 

programmas valsts finansētajās studiju vietās studiju programmas attiecīgajā akadēmiskajā 

gadā ieguvējiem studējošie tiek noteikti saskaņā ar šādiem noteikumiem: 
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19.1. studējošie atbilst kādai no kārtības 3.punktā minētajām kategorijām, kurām ir 

tiesības pretendēt uz studijām studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā;  

19.2. studējošie neatbilst kādai no kārtības 7.punktā minētajām kategorijām, izņemot 

kārtības 8.punktā noteikto gadījumu; 

19.3. kārtības 18.punktā minētajā konkursā studējošais ir ieguvis vislielāko 

kredītpunktu skaitu par studijām studiju programmas iepriekšējā akadēmiskajā gadā; 

19.4. ja kārtības 19.3.apakšpunktā minētie kredītpunkti vairākām personām ir vienādi, 

tiesības studēt attiecīgās studiju programmas valsts finansētā studiju vietā attiecīgajā 

akadēmiskajā gadā iegūst tie studējošie: 

19.4.1. kuriem ir apstiprināta promocijas darba tēma un zinātniskais vadītājs (konkursā 

uz 2.akadēmisko gadu); 

19.4.2. kuri ir aizstāvējuši promocijas darba teorētisko daļu (konkursā uz 

3.akadēmisko gadu); 

19.5. ja vairāki studējošie atbilst kārtības 19.4.apakšpunktā minētajām prasībām, 

tiesības studēt attiecīgās studiju programmas valsts finansētā studiju vietā attiecīgajā 

akadēmiskajā gadā iegūst tie studējošie, kuriem ir lielāks publikāciju skaits recenzētos 

starptautiskos zinātniskos rakstu krājumos; 

19.6. ja vairākiem studējošajiem ir vienāds kārtības 19.5.apakšpunktā minēto 

publikāciju skaits, tiesības studēt attiecīgās studiju programmas valsts finansētā studiju vietā 

attiecīgajā akadēmiskajā gadā iegūst tie studējošie, kuri ir visvairāk piedalījušies 

starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātu. 

 

20. Atbildīgā par konkursu uz studijām studiju programmas valsts finansētajās studiju 

vietās norisi, pretendētu uz studijām studiju programmu valsts finansētajās studiju vietās 

atbilstību šajā kārtībā noteiktajiem noteikumiem, kā arī konkursu uz studijām studiju 

programmu valsts finansētajās studiju vietās rezultātus nosaka ar rektora rīkojumu apstiprināta 

studiju programmu valsts finansēto studiju vietu konkursa komisija (turpmāk – komisija).  

 

21. Konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā 

rezultātus komisija publicē augstskolas mājaslapā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā 

konkursa noslēgšanās. 

 

22. Pretendentiem, kuri saskaņā ar kārtības 17. un 19.punktu ir atzīti par konkursa 

uzvarētājiem, ar rektora rīkojumu tiek piešķirtas tiesības studēt studiju programmas valsts 

finansētajā studiju vietā attiecīgajā studiju programmas akadēmiskajā gadā. 

 

23. Studējošais, kurš studē studiju programmas valsts finansētā studiju vietā, pēc 

Studiju jautājumu komisijas priekšlikuma ar augstskolas rektora rīkojumu var zaudēt tiesības 

studēt studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā: 

23.1. ja, pabeidzot studiju programmas semestri, kad studējošais studēja valsts 

finansētajā studiju vietā, viņš atbilst kārtības 7.1. apakšpunktā minētajai kategorijai; 

23.2. ja studējošais atbilst kādai no kārtības 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētajām 

kategorijām. 

 

24. Studējošais, kurš uz laiku bija pārtraucis studijas studiju programmas valsts 

finansētajā studiju vietā, pēc atjaunošanās studiju programmā pēc studiju pārtraukuma, turpina 

studēt studiju programmas valsts finansētā studiju vietā tādu laika periodu, kāds viņam bija 

atlicis studēt valsts studiju programmas valsts finansētā studiju vietā, pirms viņš devās studiju 

pārtraukumā. 

IV.  Noslēguma jautājumi 

25. Pretendents uz studijām studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā var 

iesniegt apelāciju par konkursa uz studijām studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā 
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rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā konkursa rezultātu publicēšanas augstskolas 

mājaslapā. Augstskolas rektors izskata pretendenta apelāciju trīs darba dienu laikā un sniedz 

pretendentam atbildi. 

 

26. Ja studiju programmas akadēmiskā gada laikā atbrīvojas valsts finansēta studiju 

vieta, ar nākamo mēnesi līdz attiecīgā studiju programmas akadēmiskā gada beigām to ar 

augstskolas rektora rīkojumu iegūst studējošais, kurš konkursā uz studijām studiju 

programmas valsts finansētajā studiju vietā attiecīgajā akadēmiskajā gadā ieguva nākamo 

augstāko vērtējumu.  

 

27. Ja studējošais, kurš studiju programmā studē par fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem, kļūst par studējošo studiju programmas valsts finansētajā studiju vietā, augstskola 

viņa iemaksāto studiju maksu par attiecīgo periodu, kurā viņš studē studiju programmas valsts 

finansētajā studiju vietā, atmaksā sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.  

 

 

 

Rektors         A.Sarnovičs 

 

 

 
 

Strads 

67709276 

 

Ancāne 

28617014 

 


