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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 28.04.2020. sēdē, 

protokols Nr.4 

 

Studiju pārtraukšanas un studiju atsākšanas pēc studiju pārtraukuma kārtība 

Banku augstskolā  
Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

2020.gada 28. aprīlī          Nr.1.5-2/17 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Studiju pārtraukšanas un studiju atsākšanas pēc studiju pārtraukuma kārtība Banku 

augstskolā (turpmāk – kārtību) nosaka kārtību, kādā studējošais:  

1.1. pārtrauc studijas Banku augstskolā (turpmāk – augstskola); 

1.2. atsāk studijas pēc studiju pārtraukuma augstskolā.  

 

2. Studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas, saglabājot studējošā statusu. 

 

II. Studiju pārtraukuma piešķiršanas kārtība 

 

3. Lai piešķirtu studiju pārtraukumu, studējošais līdz attiecīgā studiju semestra 

sākumam iesniedz Studiju informācijas daļā iesniegumu, kurā norāda laiku, uz kādu piešķirams 

studiju pārtraukums, kā arī pamatojumu studiju pārtraukuma piešķiršanai. 

 

4. Studējošajam ir tiesības iesniegt kārtības 3.punktā minēto iesniegumu arī citā termiņā, 

ja studiju pārtraukuma piešķiršanas pamats ir objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt 

studijas. Šajā punktā noteiktajā gadījumā studējošais kārtības 3.punktā minētajam iesniegumam 

pievieno objektīvos iemeslus apliecinošus dokumentus. 

 

5. Studiju informācijas daļa iepazīstas ar kārtības 3.punktā minēto studējošā 

iesniegumu, sadarbojoties ar Finanšu daļu, sagatavo nepieciešamo informāciju lēmuma 

pieņemšanai un to iesniedz Studiju jautājumu komisijai. 

 

6. Jautājumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu izskata un lēmumu pieņem Studiju 

jautājumu komisija. 

 

7. Studiju jautājumu komisija studiju pārtraukumu piešķir augstskolas studējošajam, 

kuram kārtības 3.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienā ir nokārtotas visas finansiālās 

saistības saskaņā ar studējošā noslēgto studiju  līgumu ar augstskolu. 
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8. Studiju jautājumu komisija studiju pārtraukumu piešķir, sākot ar studiju programmas 

pirmā akadēmiskā gada otro studiju semestri. Studiju programmas pirmā akadēmiskā gada 

pirmā studiju semestra studējošajiem studiju pārtraukumu Studiju jautājumu komisija var 

piešķirt, ja tā konstatē, ka pastāv objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas, un 

studējošais ir iesniedzis šos iemeslus apliecinošus dokumentus. 

 

9. Studiju jautājumu komisija studiju pārtraukumu var piešķirt: 

9.1. uz vienu studiju semestri; 

9.2. uz vienu akadēmisko gadu. 

 

10. Studiju informācijas daļas darbinieki, pamatojoties uz kārtības 6.punktā minēto  

Studiju jautājumu komisijas lēmumu, sagatavo rīkojumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu 

un studiju pārtraukuma termiņu.  

 

11. Studiju jautājumu komisija var lemt par atkārtotu studiju pārtraukuma piešķiršanu 

studējošajam, ja studējošais starp diviem studiju pārtraukumiem ir nostudējis augstskolā vienu 

akadēmisko gadu.  

 

12. Īpašos gadījumos Studiju jautājumu komisija var lemt par vairāku studiju 

pārtraukumu piešķiršanu studējošajam pēc kārtas. 

 

13. Studiju jautājumu komisija nav tiesīga piešķirt studiju pārtraukumu apmaiņas 

programmu studējošajiem. 

 

14. Studējošajam ir tiesības lūgt pagarināt studiju pārtraukuma ilgumu uz laiku, kas 

atbilst viena studiju semestra vai akadēmiskā gada ilgumam, iesniedzot Studiju informācijas 

daļā iesniegumu, kurā norāda šāda lūguma pamatojumu.  

  

15. Studiju informācijas daļa iepazīstas ar kārtības 14.punktā minēto iesniegumu, 

sagatavo nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai un to iesniedz Studiju jautājumu 

komisijai. 

 

16. Lēmumu par studiju pārtraukuma ilguma pagarināšanu pieņem Studiju jautājumu 

komisija. 

 

17.  Studiju informācijas daļas darbinieki, pamatojoties uz kārtības 16.punktā minēto  

Studiju jautājumu komisijas lēmumu, sagatavo rīkojumu par studiju pārtraukuma ilguma 

pagarinājuma piešķiršanu. 

 

 

III. Studiju atsākšanas kārtība pēc studiju pārtraukuma 

 

18. Studējošais, kurš vēlas atsākt studijas pēc studiju pārtraukuma, vismaz vienu nedēļu 

pirms studiju pārtraukuma termiņa beigām iesniedz Studiju informācijas daļā iesniegumu par 

studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma. 

 

19. Studējošajam ir tiesības iesniegt kārtības 18.punktā minēto iesniegumu arī citā 

termiņā, ja studējošais nevarēja iesniegt iesniegumu kārtības 18.punktā noteiktajā termiņā 

objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ. Studējošā minēto iemeslu kārtības 18.punktā minētā 

termiņa neievērošanai pamatotību un objektivitāti izvērtē Studiju jautājumu komisija.  

 



3 

 

20. Studiju informācijas daļa iepazīstas ar kārtības 18.punktā minēto studējošā 

iesniegumu, sagatavo nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai un to iesniedz studiju 

programmas, kurā studējošais vēlas atsākt studijas pēc pārtraukuma, direktoram (turpmāk –

direktors).  

 

21. Direktors salīdzina studējošā pirms studiju pārtraukuma apgūtos studiju kursus un 

to apjomu ar studiju programmas atbilstošo daļu un sastāda studiju programmā ieskaitāmo 

pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu protokoluun individuālo studiju plānu, kuru 

formu nosaka  kurus kopā ar kārtības 20.punktā minēto Studiju informācijas daļas sagatavoto 

informāciju iesniedz Studiju jautājumu komisijai.  

 

22. Studiju programmā ieskaitāmo pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu 

protokola un individuālā studiju plāna paraugus nosaka ar augstskolas rīkojumu. 

 

23. Lēmumu par studiju uzsākšanu pēc studiju pārtraukuma pieņem Studiju jautājumu 

komisija, vienlaikus apstiprinot kārtības 21.punktā minēto ieskaitāmo pirms studiju 

pārtraukuma apgūto studiju kursu protokolu un individuālo studiju plānu. 

 

24. Studiju informācijas daļas darbinieki, pamatojoties uz kārtības 23.punktā minēto 

Studiju jautājumu komisijas lēmumu, sagatavo rīkojumu par studiju uzsākšanu pēc studiju 

pārtraukuma un informē Finanšu daļu. 

 

 25. Finanšu daļa,  pamatojoties uz kārtības 24.punktā minēto rīkojumu, pārbauda vai 

laikā, kamēr studējošais bija studiju pārtraukumā, nav tikusi mainīta attiecīgās studiju 

programmas studiju maksa. 

 

26. Ja studējošais studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem, pēc kārtības 

24.punktā minētā rīkojuma pieņemšanas, augstskolas noteikumu par studiju maksas samaksu, 

pārrēķināšanu, samaksas termiņu un atmaksu noteiktajā gadījumā studējošais ar augstskolu 

noslēdz papildu vienošanos pie studiju līguma par studiju maksas pārrēķinu, kā arī veic citus 

maksājumus saskaņā ar augstskolas cenrādi.    

 

27.  Studējošais tiek atjaunots atbilstošās studiju programmas akadēmiskajā grupā. 

 

28. Ja studējošais studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem studējošais tiek 

atjaunots atbilstošās studiju programmas akadēmiskajā grupā pēc tam kad viņš ir veicis pirmo 

studiju maksas daļas samaksu. 

  

29. Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais 

turpina studijas atbilstoši aktualizētās studiju programmas prasībām.  

 

IV. Ar studiju pārtraukuma piešķiršanu saistītie finanšu jautājumi 
 

30. Studiju pārtraukuma laikā studējošais nemaksā studiju maksu. 

 

31. Studējošais, kuram tiek piešķirts studiju pārtraukums, var lūgt uz iesnieguma pamata 

pārcelt pārmaksāto studiju maksu uz nākamo studiju periodu, ja studijas tiek finansētas no 

juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. 
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32. Studējošais  kārtības 31.punktā minēto iesniegumu  iesniedz Studiju informācijas 

daļai, kura sadarbībā ar Finanšu daļu sagatavo nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai 

un to iesniedz augstskolas rektoram. 

 

33. Augstskolas rektors pieņem lēmumu par  pārmaksātās studiju maksas pārcelšanu uz 

nākamo studiju periodu, lēmumā norādot uz nākamo studiju periodu pārceltās summas lielumu. 

 

34. Studiju pārtraukuma laikā studējošajam nemaksā stipendiju un transporta 

kompensāciju. 

 

35. Pēc studiju pārtraukuma studējošais atsāk studijas, saglabājot iepriekš noteikto 

finansējuma avotu studijām studiju programmā. 

 

36. Studējošajam, kurš studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem un kurš atsācis 

studijas pēc studiju pārtraukuma,  studiju maksa tiek noteikta atbilstoši augstskolas Senāta 

apstiprinātajai attiecīgās studiju programmas konkrētā akadēmiskā gada studiju maksai un 

kārtojamo kredītpunktu apjomam. 

 

 
 

Rektors        A.Sarnovičs 

 

Strads 

67709276 

 


