
1.pielikums 2019.gada 27.maija Banku augstskolas rīkojumam Nr.1.5-3/86 “Par 

Banku augstskolas studiju līgumu formu apstiprināšanu” 

 
 

STUDIJU LĪGUMS Nr.___/ESP/_____ par studijām Banku augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem 

 

Rīgā 20__.gada___________  

 

Banku augstskola (turpmāk – Augstskola), juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 161, izglītības 

iestādes reģistrācijas apliecības Nr.3343000077, 1997.gada 19.jūnija akreditācijas lapas Nr.003, studiju 

programmas direktora (es) VĀRDS UZVĀRDS personā, kas darbojas uz Augstskolas 20XX.gada 

XX.MĒNESIS (VĀRDIEM) rīkojuma Nr.______ “rīkojuma nosaukums” pamata, no vienas puses, un 

__________________, personas kods/identifikācijas numurs: ___________________ (turpmāk - 

Studējošais), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse, apzinoties visus šā 

līguma noteikumus un tiesiskās sekas, noslēdz šādu Studiju līgumu (turpmāk – Līgums):  

 

1.Līguma priekšmets 

 

1.1. Augstskola imatrikulē studējošo Augstskolas _____.gada ____.mēnesī  akreditētajam studiju 

virzienam “NOSAUKUMS” (studiju virziena akreditācijas lapas Nr._____,  akreditēts līdz ______. gada 

____.mēnesim ) atbilstošajā pirmā līmeņa profesionālajā / profesionālajā bakalaura / profesionālajā 

maģistra studiju programmā “studiju programmas nosaukums”, kods _____ pilna/nepilna laika studijās,  

kuras apguves ilgums ir ___ gadi, apjoms - _____ kredītpunkti, iegūstamais grāds un/vai  profesionālā 

kvalifikācija - ___________________________ (turpmāk – studiju programma). 

1.2. Studējošais apņemas sekmīgi studēt Augstskolas studiju programmā atbilstoši studiju programmas 

prasībām un Augstskolas studiju procesu reglamentējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

1.3. Studiju programma tiek īstenota valsts valodā. Augstskolai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības līdz 20% no šīs studiju programmas kredītpunktu apjoma 

īstenot angļu valodā./1.3. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā. 

1.4.  Studiju programmā Studējošais studē par valsts budžeta līdzekļiem. 

 

2. Augstskolas tiesības un pienākumi 

 

2.1. Augstskolai ir šādi pienākumi: 

2.1.1. nodrošināt akreditētas studiju programmas apguves iespējas atbilstoši Augstskolas noteiktajai 

kārtībai; 

2.1.2. atbildēt par studiju programmu un tās īstenošanas kvalitāti, veikt studiju programmas īstenošanas 

regulāru novērtēšanu un pilnveidošanu; 

2.1.3. tās noteiktajā kārtībā nodrošināt studiju programmas apguvei nepieciešamās Augstskolas telpas, 

bibliotēku, iekārtas, aparatūru, kultūras un sporta objektus, kā arī piekļuves tiesības Augstskolas e-pasta 

sistēmai, Augstskolas informatīvajai sistēmai (turpmāk – BAIS) un Moodle (turpmāk – informatīvās 

sistēmas); 

2.1.4. piešķirt Studējošajam unikālu datorsistēmu lietotāja identifikatoru un piekļuves līdzekļus 

(turpmāk - autentifikācijas līdzekļi) Studējošā identificēšanai datortīklā, piekļuves nodrošināšanai 

datorsistēmām un elektroniskajiem informācijas resursiem; 

2.1.5.  piešķirt Studējošajam Līguma 1.1.punktā minēto grādu un/vai profesionālo kvalifikāciju un 

izsniegt atbilstošu diplomu pēc sekmīgas studiju programmas izpildes un gala pārbaudījumu 

nokārtošanas; 

2.1.6. nodrošināt Studējošajam informācijas pieejamību par iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

Augstskolas darbību; 

2.1.7. savlaicīgi informēt Studējošo par izmaiņām Augstskolas studiju programmas akreditācijas vai 

licencēšanas datos; 

2.1.8. informēt Studējošo par studiju procesa norisi; 

2.1.9. nodrošināt Studējošajam iespējas turpināt izglītības ieguvi citā Augstskolas studiju programmā 

vai citā augstskolā vai koledžā, ja studiju programmas īstenošana tiek pārtraukta; 

2.2.Augstskolai ir šādas tiesības: 

2.2.1. saņemt maksu par Augstskolas sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar Augstskolas noteikto 

maksas pakalpojumu cenrādi; 
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2.2.2. izsniegt Studējošajam diplomu par studiju programmas pabeigšanu tikai pēc visu saistību pret 

Augstskolu izpildes; 

2.2.3. ja netiek nokomplektēta grupa studiju programmā, pirms studiju uzsākšanas, iepriekš par to 

brīdinot Studējošo, vienpusēji mainīt studiju programmu. Gadījumā, ja Studējošais nepiekrīt mainīt 

studiju programmu uz Augstskolas piedāvāto, viņam ir tiesības 10 (desmit) dienu laikā vienpusēji lauzt 

šo Līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto studiju maksu; 

2.2.4. izslēgt Studējošo no Augstskolas studējošo saraksta (eksmatrikulēt) Augstskolu likumā 

noteiktajos gadījumos. 

 

3. Studējošā tiesības un pienākumi 

 

3.1. Studējošajam ir šādi pienākumi: 

3.1.1. studēt Augstskolā un sekmīgi apgūt studiju programmu; 

3.1.2. ievērot Līguma saistības un studiju procesa grafiku; 

3.1.3. elektroniski sazināties ar Augstskolas akadēmisko un vispārējo personālu par studiju procesa 

jautājumiem, izmantojot Augstskolas elektronisko pastu vai BAIS; 

3.1.4. ievērot Augstskolas normatīvos aktus, kas regulē Augstskolas darbību; 

3.1.5. neizpaust trešajām personām (arī Augstskolas personālam un citiem mācībspēkiem) 

autentifikācijas līdzekļus un nepieļaut trešo personu iespējas piekļūt Augstskolas  elektroniskajām 

informācijas sistēmām, izmantojot Studējošā autentifikācijas līdzekļus; 

3.1.6. pabeidzot vai pārtraucot studijas Augstskolā (tiekot eksmatrikulēts), nokārtot visas saistības ar 

studiju procesu apkalpojošiem dienestiem un Augstskolas Bibliotēku. Ja saistības netiek nokārtotas, 

Augstskola piedzen tai radītos zaudējumus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā; 

3.1.7. sniegt informāciju Augstskolai statistikas mērķiem par darba gaitām nākamajos trijos gados pēc 

studiju pabeigšanas; 

3.1.8. segt Augstskolas šajā Līgumā un Augstskolas normatīvajos aktos noteiktos maksājumus, ievērojot 

šajā Līgumā norādītos termiņus. 

3.2. Studējošajam ir šādas tiesības: 

3.2.1. saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un, ievērojot Augstskolā 

noteikto kārtību, pārtraukt studijas un atjaunoties studijām, kā arī pāriet no vienas Augstskolas studiju 

programmas uz citu, iesniedzot iesniegumu Augstskolā, ievērojot nosacījumu, ka Studējošajam par 

papildu samaksu jānokārto studiju programmas studiju kursu starpība; 

3.2.2. saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Augstskolas 

normatīvajiem aktiem īstenot tiesības, kas attiecas uz studiju, pētniecības darba, mākslinieciskās 

jaunrades brīvību, saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 

3.2.3. Augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot studiju programmas apguvei nepieciešamās Augstskolas 

telpas, bibliotēku, iekārtas, aparatūru, kultūras un sporta objektus, kā arī saņemt piekļuves tiesības 

informatīvajām sistēmām; 

3.2.4. nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā Augstskolas iespējas, izmantot Augstskolas viesnīcas 

pakalpojumus, noslēdzot atsevišķu līgumu par viesnīcas pakalpojumu izmantošanu; 

3.2.5. vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Augstskolas visu līmeņu pašpārvaldes 

institūcijās, kā arī izmantot citas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētās 

tiesības; 

3.2.6. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī Augstskolas iekšējos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt Augstskolas lēmumus vai faktisko rīcību. 

 

4. Studiju maksa un norēķinu kārtība 

 

4.1. Studējošais beidz studēt par valsts budžeta līdzekļiem šādos gadījumos: 

4.1.1. ja studiju programmā tiek organizēts konkurss uz studijām valsts finansētās studiju vietās un 

Studējošais konkursā neiegūst tiesības turpināt studijas valsts finansētā studiju vietā; 

4.1.2. nākamajā studiju programmas akadēmiskajā  gadā nav paredzētas valsts finansētas studiju  vietas; 

4.1.3. Studējošajam ar Augstskolas lēmumu var tikt atņemtas tiesības studēt valsts finansētajā studiju 

vietā šādos gadījumos: 
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4.1.3.1. ja, pabeidzot studiju programmas semestri, kad Studējošais studēja valsts finansētajā studiju 

vietā, viņš atbilst kādai no šīm kategorijām: 

4.1.3.1.1. Studējošajam ir akadēmiskie parādi; 

4.1.3.1.2. Studējošais ir nesekmīgs kādā no studiju kursiem vai citā studiju programmas daļā (piemēram, 

prakse); 

4.1.3.2. ja Studējošais: 

4.1.3.2.1. atrodas studiju pārtraukumā; 

4.1.3.2.2. vienlaikus studē citā studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem. 

4.2. Līguma 4.1.punktā noteiktajos gadījumos Studējošā studiju finansējums tiek mainīts uz studijām 

par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

4.3. Līguma 4.2.punktā noteiktajā gadījumā Puses noslēdz vienošanos, kas groza Līguma noteikumus 

un nosaka studiju maksas apmaksas kārtību un apmēru. 

4.4. Studiju maksā neietilpst citi Augstskolas iekšējos normatīvajos aktos noteiktie maksas pakalpojumi.  

 

5. Intelektuālā īpašuma tiesību izmantošanas nosacījumi 

 

5.1. Augstskolai ir mantiskās tiesības uz autortiesību objektiem, ko ir radījis Studējošais studiju ietvaros, 

ja vien Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. 

5.2. Ja Studējošais ir radījis intelektuālo īpašumu ārpus studiju līguma vai intelektuālais īpašums ir radīts 

Augstskolas darbinieka vadībā, bet tā radīšanā nozīmīgā apjomā izmantoti Augstskolas vai ar 

Augstskolas starpniecību sagādāti finanšu, materiālie vai citi resursi,  Augstskolai ir mantiskās tiesības 

uz Studējošā radīto intelektuālo īpašumu pilnībā vai daļēji.  

5.3. Ja intelektuālā īpašuma radīšanas procesā tiek izmantoti ar Augstskolu  nesaistītu fizisko vai 

juridisko personu, ar kurām Augstskola nav noslēgusi vienošanos, resursi (tajā skaitā, bet ne tikai, 

sponsorēšana, informācijas ieguve un apstrāde) vienlaikus ar Augstskolas resursiem, mantiskās tiesības 

uz šādu radīto intelektuālo īpašumu tiek sadalītas proporcionāli izmantoto resursu vērtībai, par ko 

noslēdzama atsevišķa daudzpusēja rakstveida vienošanās, iekļaujot tajā tostarp konfidencialitātes 

noteikumus. 

5.4. Puses vienojas, ka Studējošā studiju programmas noslēguma un citi rakstiskie pārbaudes darbi (t.sk. 

kvalifikācijas, bakalaura, maģistra, promocijas un kursa darbi) ir publiski pieejami. Studējošā 

noslēguma un citi rakstiskie pārbaudes darbi tiek publiskoti elektroniskā formā bez pieejas 

ierobežojuma. Ja darbs satur komercnoslēpumu, Augstskola ar Studējošo uz Studējošā iesnieguma 

pamata slēdz  vienošanos par darba publiskošanas ierobežošanu.  

5.5.  Studējošais ir pilnībā atbildīgs par noslēguma vai citu studiju darbu saturu, par tajos izmantotās 

informācijas pareizību, kā arī ētikas, komercnoslēpuma, intelektuālā īpašuma un autortiesību normu 

pārkāpumu (arī pēc Līguma izbeigšanas). 

 

6. Fizisko personu datu aizsardzības noteikumi 

 

6.1. Augstskolai ir šādas tiesības: 

6.1.1. apstrādāt (arī pēc Līguma izbeigšanās) Studējošā personas datus, ievērojot Latvijas Republikā 

spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību; 

6.1.2. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos apstrādāt (arī pēc 

Līguma izbeigšanās) Studējošā personas datus Augstskolas informācijas sistēmās; 

6.1.3. nodot Studējošā personas datus to apstrādei valsts institūcijām un citām juridiskajām personām 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai Augstskolas noslēgtajiem 

līgumiem ar attiecīgo valsts institūciju vai juridisko personu par fizisko personu datu apstrādi, ja tas 

nepieciešams Augstskolas uzdevumu īstenošanai. 

6.2. Studējošajam ir tiesības izmantot Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas regulē 

fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, noteiktās tiesības. 

6.3. Studējošais uzņemas atbildību par viņa iesniegto savu personas datu pareizību, kā arī Studējošajam 

ir pienākums nekavējoties sniegt Augstskolai informāciju par viņa iesniegto savu personas datu 

izmaiņām. 
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7. Līguma spēkā stāšanās un izbeigšanās 

 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Studējošā eksmatrikulācijai, līdz 

brīdim, kad Studējošais noslēdz citu studiju līgumu ar Augstskolu sakarā ar pāreju uz studijām citā 

Augstskolas studiju programmā vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  

7.2. Studiju finansējuma avotu maiņas gadījumā Līgums nezaudē spēku.  

7.3. Augstskolai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to informējot Studējošo, ja Studējošais 

nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus.  

7.4. Studējošajam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to informējot rakstveidā Augstskolu. 

 

8.Citi noteikumi 

 

8.1. Puses vienojas, ka Studējošajam pieslēdzoties Augstskolas informatīvajām sistēmām, izmantojot 

autentifikācijas līdzekļus, uzskatāms, ka ir notikusi Studējošā elektroniskā identifikācija. 

8.2. Ja kāds no Līguma punktiem vai Līguma punktā ietvertajiem noteikumiem zaudē juridisko spēku, 

tas neietekmē citus Līguma punktos ietvertos noteikumus.  

8.3. Līguma papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad Puses par tiem vienojušās rakstiski. 

Puses apliecina, ka nekādas mutiskas vienošanās nepastāv. 

8.4. Ja vienošanās par studiju finansēšanas avota maiņu, ar kuru grozīti Līguma noteikumi, tiek izbeigta 

vai zaudē spēku, tad tiek atjaunoti līdzšinējie Līguma noteikumi.  

8.5. Līgums ir pakļauts Latvijas Republikas jurisdikcijai. Jebkādi strīdi, kas varētu rasties starp Pusēm 

Līguma sakarā un kurus Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā.  

8.6. Līgums sastādīts uz _______ lapaspusēm divos eksemplāros – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 

9. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

 

Augstskola 
LV 90000437699 

Krišjāņa Valdemāra ielā 161 

Rīgā, LV – 1013 

Konta Nr.LV08 TREL 9150 1500 00 000 

 

Valsts Kase 

BIC kods: TRELLV22  

Studiju maksa: 21351 

Konta Nr.LV93 HABA 0551 0313 75 321 

 

Swedbank 

SWIFT kods: HABALV22 

Studiju maksa: 21351 

 

_____________________ 

 Vārds Uzvārds (paraksts) 

 

 

Studējošais  

Personas kods: 

Dzīves vieta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

 Vārds Uzvārds (paraksts) 

 


