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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 03.09.2019. sēdē, 

protokols Nr.8 

 

 

Iekšējās kārtības noteikumi Banku augstskolas studējošajiem 

Rīgā 

 

2019.gada 3.septembrī        Nr. 1.5-2/36 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Iekšējās kārtības noteikumi Banku augstskolas studējošajiem (turpmāk – noteikumi) 

nosaka Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) studējošo tiesības un pienākumus, viņu 

savstarpējās attiecības, kā arī studējošo attiecības ar augstskolas akadēmisko personālu, citiem 

mācībspēkiem un vispārējo personālu (turpmāk – darbinieki). 

 

II. Studējošo tiesības un pienākumi 

 

2. Augstskolas studējošajiem ir šādas tiesības: 

2.1. iegūt augstāko izglītību saskaņā ar noslēgto studiju līgumu; 

2.2. augstskolas noteiktajā kārtībā izmantot studiju programmas apguvei nepieciešamās 

augstskolas telpas, Bibliotēku, iekārtas, aparatūru, kultūras un sporta objektus, kā arī saņemt 

piekļuves tiesības informatīvajām sistēmām; 

2.3. augstskolas noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas; 

2.4. saņemt nepieciešamo informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām; 

2.5. uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu, savlaicīgi iepazīties ar 

izmaiņām studiju programmās un studiju kursu apguves nosacījumiem, pārbaudījumu formu un 

vērtēšanas kritērijiem; 

2.6. savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu; 

2.7. saņemt mācībspēku konsultācijas augstskolā noteiktajā kārtībā; 

2.8. studēt drošos un nekaitīgos apstākļos augstskolā un tās teritorijā; 

2.9. uz nediskriminējošu darbinieku attieksmi, ciktāl tā neaizskar citu personu tiesības un 

likumīgās intereses; 

2.10. uz studējošā personas datu aizsardzību Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā; 

2.11. brīvi paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus, ciktāl tie neaizskar citu personu 

tiesības un likumīgās intereses; 

2.12. vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties augstskolas pašpārvaldes 

institūcijās; 

2.13. saskaņā ar Augstskolu likumu īstenot tiesības, kas attiecas uz studiju un pētniecības 

darba brīvību; 

2.14. noteiktā kārtībā kā klausītājiem apmeklēt citas augstskolas mācību pasākumus un kārtot 

nepieciešamos pārbaudījumus; 
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2.15. saskaņojot ar augstskolas rektoru, augstskolā dibināt biedrības, pulciņus un klubus; 

2.16. līdzdarboties augstskolas studiju programmu īstenošanā un pilnveidē; 

2.17. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmantot studiju kredītu un 

studējošo kredītu; 

2.18. Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai augstskolas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pretendēt uz studijām valsts vai augstskolas finansētajās studiju vietās, ja tādas ir izveidotas 

attiecīgajā studiju programmas akadēmiskajā gadā; 

2.19. studējot valsts finansētā studiju vietā, Latvijas Republikas un augstskolas normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā pretendēt uz stipendijām, ja tādas ir izveidotas attiecīgajā studiju programmas 

akadēmiskajā gadā; 

2.20. augstskolas noteiktajā kārtībā pieteikties par klausītāju: 

2.20.1. citas studiju programmas studiju kursā augstskolā; 

2.20.2. citas augstākās izglītības iestādes studiju programmas studiju kursā; 

2.21. augstskolas noteiktajā kārtībā mainīt: 

2.21.1.studiju veidu un izglītības ieguves formu, ja attiecīgā augstskolas studiju programma 

to paredz; 

2.21.2. studiju programmu; 

2.22. augstskolas noteiktajā kārtībā pretendēt uz citās augstākās izglītības iestādēs un 

iepriekšējos studiju posmos augstskolā,  kā arī ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto studiju rezultātu atzīšanu; 

2.23. Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī augstskolas iekšējos 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt augstskolas lēmumus vai faktisko rīcību; 

2.24 nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā augstskolas iespējas, izmantot augstskolas 

viesnīcas pakalpojumus, noslēdzot atsevišķu līgumu ar augstskolu par viesnīcas pakalpojumu 

izmantošanu. 

2.25. iesniegt iesniegumus rakstveidā vai elektroniski augstskolā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Augstskolas studējošajiem ir šādi pienākumi: 

3.1. studēt augstskolā un sekmīgi apgūt studiju programmu; 

3.2. pildīt ar augstskolu noslēgtā studiju līguma saistības;  

3.3. ievērot šos noteikumus, augstskolas Satversmi, Ētikas kodeksu, Metodiskos  norādījumus 

patstāvīgo un pētniecisko studiju darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai, Bibliotēkas lietošanas 

noteikumus, Studiju nolikumu, viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus un citus augstskolas iekšējos 

normatīvos aktus; 

3.4. ievērot nodarbību sarakstā noteikto nodarbību laiku; 

3.5. elektroniski sazināties ar augstskolas darbiniekiem par studiju procesa jautājumiem, 

izmantojot augstskolas elektronisko pastu vai augstskolas informatīvo sistēmu (BAIS); 

3.6. neizpaust citām personām augstskolas informācijas sistēmu studējošā autentifikācijas 

līdzekļus un nepieļaut iespēju citām personām piekļūt augstskolas elektroniskajām informācijas 

sistēmām; 

3.7. savlaicīgi un precīzi izpildīt ar studiju procesu augstskolas darbinieku prasības, ciktāl tās 

nav pretrunā ar Latvijas Republikas un augstskolas normatīvajiem aktiem; 

3.8. respektēt un ievērot akadēmisko godīgumu, studiju procesa ietvaros nepieļaut 

plaģiātismu vai jebkāda cita veida autortiesību vai blakus tiesību neievērošanu;  

3.9. ievērot  vispārējās drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasības augstskolā; 

3.10. augstskolā un tās teritorijā neatrasties alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt 

narkotiskās un psihotropās vielas; 

3.11. ievērot tīrību un kārtību augstskolas telpās; 

3.12. atrodoties augstskolā, ievērot personiskās un sadzīves higiēnas normas; 
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3.13. lietot augstskolas telpas, iekārtas, aparatūru un citus augstskolas objektus tiem 

paredzētajiem mērķiem un studiju procesa ietvaros; 

3.14. izturēties pret augstskolas telpām, iekārtām, aparatūru u.c. augstskolas objektiem rūpīgi 

un saudzīgi, nebojāt tos un neveikt citas darbības, kas varētu pazemināt to kvalitāti;  

3.15. augstskolas noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņos samaksāt studiju maksu, ja 

studējošais nestudē valsts vai augstskolas finansētajā studiju vietā, kā arī izpildīt citas finansiālās 

saistības pret augstskolu, ja tādas rodas; 

3.16. atrodoties augstskolas sadarbības partneru teritorijā un telpās, ievērot tajās noteiktos 

iekšējos normatīvos aktus; 

3.17. nekavējoties paziņot Studiju informācijas daļas darbiniekam par izmaiņām savos 

personas datos, dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura, e-pasta adreses maiņu; 

3.18.  uzrādīt studējošā apliecību pēc augstskolas  darbinieka pieprasījuma augstskolas  telpās 

un teritorijā; 

3.19. pabeidzot vai pārtraucot studijas augstskolā (tiekot eksmatrikulēts), nokārtot visas 

saistības ar studiju procesu apkalpojošiem dienestiem un augstskolas Bibliotēku; 

3.20. savlaicīgi vienoties ar mācībspēku par konsultācijām un to laikiem; 

3.21. neievest augstskolas telpās dzīvniekus; 

3.22. nesmēķēt augstskolas telpās un ievērot smēķēšanas ierobežojumus augstskolas 

teritorijā; 

3.23. ievērot vispārējās uzvedības normas saskarsmē ar augstskolas darbiniekiem un 

studējošajiem; 

3.24. konstatējot situācijas, kas apdraud vai var apdraudēt cilvēka dzīvību vai veselību, 

nekavējoties ziņot augstskolas darbiniekiem pa tālr. 67360133 vai ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestam pa tālr. 112. 

 

III. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

 

4. Studējošajam par augstskolas iekšējo normatīvo aktu pārkāpumu ar augstskolas rektora 

rīkojumu var piemērot šādus disciplinārsodus: 

4.1. piezīmi; 

4.2. rājienu; 

4.3. izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulācija). 

 

5. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot studējošā izdarītā pārkāpuma raksturu, tā sekas, 

studējošā vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību. 

 

6. Fiksēt augstskolas iekšējo normatīvo aktu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš augstskolā 

studējošais vai darbinieks. Par fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē augstskolas rektoru vai 

studiju prorektoru. Pirms disciplinārsoda piemērošanas augstskolas rektors vai studiju prorektors 

pieprasa no studējošā rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu augstskolā noteiktajā kārtībā.  

 

7. Pirms disciplinārsoda piemērošanas studējošais par izdarīto pārkāpumu sniedz rakstveida 

paskaidrojumu augstskolas rektoram vai studiju prorektoram. 

 

8. Disciplinārsodu var piemērot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas 

dienas. 

 

9. Studējošais ir tiesīgs apstrīdēt viņam piemēroto disciplinārsodu augstskolas Akadēmiskajā 

šķīrējtiesā viena mēneša laikā no rīkojuma par disciplinārsodu paziņošanas brīža. 
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IV. Noslēguma jautājums 

 

10. Atzīt par spēku zaudējušu augstskolas Senāta 2015.gada 29.septembra noteikumus Nr.27-

11/017 “Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem”. 

 

 

 


