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 APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 31.10.2017. sēdē, 

protokols Nr.10 

 

GROZĪJUMI  

Banku augstskolas 

Senāta 16.02.2021. sēdē, 

protokols Nr.3 

 

Banku augstskolas stipendiju piešķiršanas nolikums 

Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu, 

Banku augstskolas Satversmes 21.punktu un Ministru kabineta 

2004. gada 24. augusta noteikumu Nr.740 

„Noteikumi par stipendijām”5. punktu 

 

31.10.2017.          Nr.1.5-2/28 
 

I. Vispārīgais jautājums 

 

 

1. Banku augstskolas stipendiju piešķiršanas nolikums (turpmāk – nolikums) nosaka 

stipendiju piešķiršanas kārtību Banku augstskolas (turpmāk – augstskola) studējošajiem, kuri 

uzņemti studiju programmās konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās. 

 

II. Stipendiju fonds 

 

2. Stipendijas tiek piešķirtas no augstskolas stipendiju fonda, kuru izveido, paredzot: 

2.1. katrai pilna laika bakalaura studiju programmas studiju vietai un maģistra studiju 

programmas vietai - 150,82 euro gadā; 

2.2. katrai pilna laika doktora studiju programmas vietai - 996,01 euro gadā; 

 

2.3. vienreizējām stipendijām, ja tādas tiek piešķirtas, ne vairāk kā piecus procentus no 

augstskolas stipendiju fonda apmēra. 

 

3. Studējošajam no stipendiju fonda var piešķirt: 

3.1. stipendiju studiju programmas apguvei (turpmāk – minimālā stipendija): 

3.1.1. minimālo stipendiju 99,60 euro mēnesī pirmā līmeņa profesionālās studiju 

programmas, bakalaura studiju programmas, maģistra studiju programmas studentam (atbilstīgi 

piešķirtajam finansējumam) – 10 mēnešus gadā (stipendija netiek piešķirta jūlijā un augustā); 

3.1.2. minimālo stipendiju 113,83 euro mēnesī doktora studiju programmas 

studējošajam – 11 mēnešus gadā (stipendija netiek piešķirta augustā); 
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3.2. vienreizēju stipendiju reizi semestrī (turpmāk – vienreizējā stipendija), kuras 

apmērs nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru; 

3.3. paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu 

apmēru; 

3.4. stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā. 

 

4. Nolikuma 3.1.apakšpunktā un 3.2.apakšpunktā noteiktās stipendijas augstskola 

piešķir studiju programmas ietvaros atbilstoši studiju programmai piešķirtajam finansējumam, 

ņemot vērā valsts finansēto  studiju vietu skaitu attiecīgajā studiju programmā. Piešķirot 

stipendijas studiju programmas ietvaros, stipendijas tiek sadalītas pa studiju programmas 

akadēmiskajiem gadiem proporcionāli to studējošo skaitam katrā studiju programmas 

akadēmiskajā gadā, kuri studē valsts finansētajās studiju vietās.  

 

5. Studiju programmās, kuru valsts finansētajās studiju vietās iemaksas augstskolas 

stipendiju fondā ir nepietiekamas, lai studiju programmas ietvaros nodrošinātu vismaz vienas 

minimālās stipendijas izmaksu vai kurās ir radies finanšu līdzekļu pārpalikums, kurš nav 

pietiekams, lai nodrošinātu vēl vienas minimālās stipendijas izmaksu, ar augstskolas rektora vai 

viņa pilnvarotas personas lēmumu, pamatojoties uz augstskolas Stipendiju piešķiršanas 

komisijas (turpmāk – komisija)  priekšlikumu, var tikt piešķirta: 

5.1. minimālā stipendija uz īsāku laiku, nekā minēts nolikuma 3.1.apakšpunktā; 

5.2. viena vai vairākas vienreizējās stipendijas, uz kurām neattiecas Ministru kabineta 

2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” noteiktais stipendiju 

fonda apmēra ierobežojums vienreizējām stipendijām. 

 

6. Uz nolikuma 5.punktā minētajām stipendijām studējošie ir tiesīgi pretendēt saskaņā 

ar nolikuma IV. nodaļas nosacījumiem, kas nosaka minimālo stipendiju piešķiršanas kārtību. 

 

III. Tiesības pretendēt uz stipendiju 

 

7. Stipendiju nolikumā noteiktajā kārtībā var saņemt studējošie, kuri  augstskolā 

uzņemti konkursa kārtībā un studē valsts finansētajās studiju vietās, kā arī atbilst šādiem 

kritērijiem: 

7.1. sekmīgi augstskolas noteiktajā termiņā ir nokārtojuši nepieciešamos 

pārbaudījumus; 

7.2. pilnībā ir ieguvuši attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu 

skaitu. 

 

8. Stipendiju nevar saņemt studējošie, kuriem piešķirta mērķstipendija no Eiropas 

Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem. 

 

IV. Minimālo stipendiju piešķiršanas kārtība 

 

9. Augstskola minimālo stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa 

pilnvarotas amatpersonas lēmumu, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu. 

 

10. Minimālā stipendija tiek piešķirta uz vienu studiju programmas semestri un tik 

mēnešus, cik ilgs ir attiecīgais studiju programmas semestris. 

 

11. Ja studiju programmā valsts finansētās studiju vietas ir sadalītas pa vairākiem studiju 

programmas akadēmiskajiem gadiem, tad studiju programmas valsts finansētajās studiju vietās 

studējošie ir tiesīgi pretendēt uz minimālo stipendiju, ievērojot šādus nosacījumus: 
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11.1. ja vismaz viena minimālā stipendija ir paredzēta katram studiju programmas 

akadēmiskajam gadam, kurā ir paredzētas valsts finansētās studiju vietas, un to var izmaksāt uz 

nolikuma 3.1.apakšpunktā noteikto termiņu, tad attiecīgā studiju programmas akadēmiskajā 

gadā valsts finansētajās studiju vietās studējošie ir tiesīgi pretendēt uz tām minimālajām 

stipendijām, kas ir piešķirtas attiecīgajam studiju programmas akadēmiskajam gadam; 

11.2. ja stipendiju fondā nepietiek līdzekļu, lai piešķirtu vismaz vienu minimālo 

stipendiju katram attiecīgās studiju programmas akadēmiskajam gadam, kurā ir valsts 

finansētas studiju vietas, un to nevar izmaksāt uz nolikuma 3.1.apakšpunktā noteikto termiņu, 

uz minimālo stipendiju tiesīgi pretendēt visi studiju programmas valsts finansētajās studiju 

vietās studējošie, ja vien augstskolas rektors vai viņa pilnvarota persona, pamatojoties uz 

komisijas priekšlikumu, izvērtējot stipendiju fondā attiecīgajai studiju programmai paredzētos 

finanšu līdzekļus, nav nolēmis tam studiju programmas akadēmiskajam gadam, kuram nav 

iespējams paredzēt pilnu minimālo stipendiju, piešķirt minimālo stipendiju uz īsāku laiku vai 

vienreizējo stipendiju. 

 

12. Lai varētu saņemt minimālo stipendiju, pretendents Studiju informācijas daļā 

iesniedz šādus dokumentus: 

12.1. atbilstīgi aizpildītu noteiktas formas iesniegumu minimālās stipendijas 

saņemšanai (1.pielikums); 

12.2. dokumentus, kas apliecina iesniegumā norādītos datus; 

12.3. dokumentus, kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības (ja tāda ir veikta) 

rādītājus pēdējo sešu mēnešu laikā (publikācijas, piedalīšanās konferencēs, līdzdalība projektos 

un citi rādītāji). 

 

13. Nolikuma 12.punktā noteiktos dokumentus pretendents iesniedz augstskolas Studiju 

informācijas daļā.  

 

14. Minimālā stipendija studiju programmas akadēmiskā gada semestrī tiek piešķirta, 

ņemot vērā iepriekšējā studiju programmas semestra studiju kursu gala pārbaudījumu vidējo 

svērto atzīmi (turpmāk – vidējā svērtā atzīme). 

 

15. Minimālā stipendija pirmā studiju programmas akadēmiskā gada pirmajā semestrī 

tiek piešķirta, ņemot  vērā konkursa uz uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā rezultātus. 

 

16. Studējošā vidējo svērto atzīmi iegūst šādi: 

16.1. studējošā atzīmi katrā attiecīgā studiju programmas akadēmiskā gada semestra 

studiju kursā (priekšmetā) reizina ar attiecīgā studiju kursa kredītpunktu skaitu; 

16.2. saskaita visus iegūtos reizinājumus; 

16.3. izdala iegūto summu ar kredītpunktu skaitu, kādu ieguvis studējošais attiecīgajā 

studiju programmas akadēmiskā gada semestrī. 

 

17. Vidējās svērtās atzīmes aprēķinā ņem vērā atzīmes obligātajos (A daļas) studiju 

kursos un ierobežotās izvēles (B daļas) studiju kursos. Brīvās izvēles (C daļas) studiju kursu 

atzīmes aprēķinā neņem vērā. 

 

18. Ja vairāki pretendenti uz minimālo stipendiju ir uzrādījuši vienādas sekmes, ņem 

vērā pretendentu zinātniskās darbības rādītājus (publikācijas, piedalīšanos konferencēs, 

līdzdalību projektos vai citus rādītājus).   

 

19. Ja diviem vai vairākiem nolikuma 18.punktā minētajiem pretendentiem ir līdzvērtīgi 

sekmju un zinātniskās darbības rādītāji, minimālā stipendija vispirms tiek piešķirta (prioritāri 

ievērojot noteikto secību): 
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19.1. personai ar invaliditāti; 

19.2. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai; 

19.3. studējošajam, kura ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, uz  minimālo 

stipendiju konkursa norises dienu,  pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem 

aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību 

trūcīgas ģimenes (personas) statusam; 

19.4. studējošajam no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni 

jau pilngadīgi, bet vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās  vispārējās vai 

profesionālās izglītības iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē); 

19.5. studējošajam, kuram ir viens vai vairāki bērni. 

 

20. Par dokumentiem, kuri apliecina nolikuma 19.punktā noteiktos kritērijus 

uzskatāmas: 

20.1. attiecīgo iestāžu izsniegtas apliecību kopijas (uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek 

iesniegti Studiju informācijas daļā); 

20.2. attiecīgo iestāžu izsniegtas izziņas vai to kopijas (uzrādot oriģinālu, ja dokumenti 

tiek iesniegti Studiju informācijas daļā); 

20.3. citi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

izsniegti vai apstiprināti dokumenti vai to kopijas (uzrādot oriģinālu, ja dokumenti tiek iesniegti 

Studiju informācijas daļā). 

 

21. Nolikuma 20.punktā minētajiem dokumentiem ir jābūt izdotiem ne vēlāk kā 

divpadsmit mēnešus pirms to iesniegšanas. Nosacījums neattiecas uz apliecībām un 

līdzvērtīgiem dokumentiem, kas izsniegti uz termiņu, kas ir ilgāks par vienu gadu. 

 

22. Ja studiju programmā vai studiju programmas akadēmiskajā gadā pretendenti 

pretendē gan uz minimālo stipendiju, kas tiek izmaksāta uz nolikuma 3.1.apakšpunktā noteikto 

termiņu, gan uz nolikuma 5.1.apakšpunktā noteikto minimālo stipendiju, gan uz nolikuma 

5.2.apakšpunktā noteikto vienreizējo stipendiju, tad minimālo stipendiju iegūst pretendents, kas 

ieguvis visaugstāko novērtējumu, nolikuma 5.1.apakšpunktā minēto stipendiju iegūst 

pretendents, kas iegūst nākamo augstāko novērtējumu, bet nolikuma 5.2.apakšpunktā noteikto 

vienreizējo stipendiju iegūst pretendents, kas ieguvis nākamo augstāko novērtējumu. 

 

23. Par iesniegumu uz stipendijas saņemšanu iesniegšanas termiņu katrā studiju 

programmas semestrī lemj komisija.  

 

24. (Izslēgts) 

 

25. (Izslēgts) 

 

26. Minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā ar rektora vai viņa pilnvarotas 

personas rīkojumu, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu, piešķir grūtniecēm, kuras atbilst 

nolikuma 7.punktā noteiktajām prasībām. 

 

27. Lai varētu saņemt minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā, pretendente 

Studiju informācijas daļā iesniedz nolikuma 12.1.apakšpunktā minēto iesniegumu un 

darbnespējas lapu, kas izsniegta darbnespējas apliecināšanu reglamentējošajos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

 

28. Minimālo stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā izmaksā uzreiz par diviem 

grūtniecības atvaļinājuma mēnešiem. 
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29. Augstskola minimālai  stipendijai paredzēto summu ieskaita minimālās stipendijas 

saņēmēja norēķinu kontā vai norēķinu kartes kontā. 

 

 

V. Vienreizējo stipendiju piešķiršanas kārtība un kritēriji 

 

30. Vienreizējo stipendiju, izņemot nolikuma 5.2.apakšpunktā minēto, piešķir saskaņā 

ar šo nolikuma nodaļu, kā arī  nolikuma IV. nodaļā noteikto minimālo stipendiju piešķiršanas 

kārtību tiktāl, cik šajā nodaļā vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos netiek 

paredzēts citādi.  

 

31. Lai varētu saņemt vienreizējo stipendiju, pretendents Studiju informācijas daļā 

iesniedz nolikuma 12.1., 12.2. un 12.4.apakšpunktā paredzētos dokumentus, kā arī citus 

dokumentus vai to kopijas, kas apstiprina vienreizējās stipendijas saņemšanai norādīto 

pamatojumu.  

 

32. Ja pretendents nav iesniedzis dokumentus, kas apliecina vienreizējās stipendijas 

pieprasījuma pamatojumu, attiecīgo vienreizējās stipendijas pieprasījumu var noraidīt bez 

izvērtēšanas.  

 

33. Vienreizējās stipendijas augstskolā tiek piešķirtas reizi semestrī. 

 

34. Dokumentu iesniegšanas termiņu pretendēšanai uz vienreizējo stipendiju 

saņemšanu nosaka komisija.  

 

35. Vienreizējās stipendijas apmēru, kas nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru, 

nosaka komisija. 

  

36. Vienreizējās stipendijas pēc komisijas priekšlikuma tiek piešķirtas šādiem mērķiem: 

36.1. ar augstskolas rektora vai viņa pilnvarotas personas lēmumu - nolūkā veicināt 

zinātnisko pētniecību, piemēram, par uzstāšanos konferencē, zinātnisko publikāciju 

sagatavošanu u.c. Izvērtējot pretendentu zinātnisko darbību, tiek ņemta vērā zinātniskā darbība, 

kas veikta pēdējo sešu mēnešu laikā pirms iesnieguma par vienreizējās stipendijas piešķiršanu 

iesniegšanas dienas. Iesniegumam par vienreizējās stipendijas piešķiršanu pievieno 

dokumentus, kas apliecina veikto zinātnisko darbību, piem., sertifikāti, diplomi, publikācijas, 

tēzes u.c.;  

36.2. ar augstskolas Senāta lēmumu – īpašos gadījumos. 

 

37. Vienreizējo stipendiju var piešķirt studējošajam, kuram jau ir piešķirta minimālā 

stipendija. 

 

VI. Paaugstināto stipendiju piešķiršanas kārtība un kritēriji 

 

38. Par nepieciešamību piešķirt paaugstinātās stipendijas pēc komisijas priekšlikuma 

lemj augstskolas rektors vai viņa pilnvarota persona. 

 

39. Paaugstināto stipendiju piešķiršanai piemēro nolikuma IV.nodaļā noteikto kārtību 

minimālo stipendiju piešķiršanai tiktāl, cik šajā nodaļā vai Latvijas Republikā spēkā esošajos 

normatīvajos aktos netiek paredzēts citādi. 
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40. Paaugstinātā stipendija doktora studiju programmas studējošajiem var tikt piešķirta 

pretendentiem ar augstāko vērtējumu, ja uz stipendiju fondā aprēķināto studiju programmas 

attiecīgā akadēmiskā gada semestra studējošajiem paredzēto minimālo stipendiju skaitu 

pieteikušies mazāks skaits studējošo nekā aprēķināto stipendiju skaits. 

 

41. Paaugstināto stipendiju konkursa kārtībā var saņemt studējošais, kurš atbilst 

nolikuma 7.punktā izvirzītajām prasībām, kura vidējā atzīme iepriekšējā studiju programmas 

semestrī nav zemāka kā 9.5, ir veicis zinātnisko darbību (piemēram, uzstājies konferencē, 

sagatavojis zinātnisku publikāciju, ieguvis godalgu zinātniski pētnieciskajā konferencē – 

konkursā, u.c.), un kurš nestudē pēc individuālā plāna. Šī punkta noteikumi netiek piemēroti 

doktora studiju programmas studējošajiem. 

 

42. Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu 

apmēru. 

 

43. Lai studējošais varētu saņemt paaugstināto stipendiju, pretendents Studiju 

informācijas daļā iesniedz nolikuma 12.punktā noteiktos dokumentus, kā arī pievieno 

dokumentus, kas apliecina atbilstību nolikuma 41.punktā izvirzītajiem kritērijiem. 

 

VII. Stipendijas piešķiršanas izņēmumi, lēmuma par stipendijas piešķiršanu 

atcelšana, minimālo stipendiju izmaksas pārtraukšana  

 

44. Ja augstskolas studējošais studējis ārvalsts augstskolā Erasmus+ vai citu 

starptautisko apmaiņas programmu ietvaros, studējošā sekmju izvērtēšanai var tikt izmantoti 

ārvalsts augstskolā iegūtie vērtējumi. Ārvalsts augstskolā iegūtie vērtējumi tiek salīdzināti ar 

augstskolas vērtējumiem, pamatojoties uz ECTS atzīmju (ECTS grade) sistēmu (A – F). 

  

45. Pēc komisijas ierosinājuma augstskolas rektors ir tiesīgs semestra laikā lemt par 

lēmuma par jebkuras stipendijas piešķiršanu atcelšanu, ja ir konstatēts, ka persona, kurai 

piešķirta stipendija:  

45.1. sniegusi nepatiesu informāciju;  

45.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;  

45.3. pārkāpj augstskolas iekšējās kārtības noteikumus. 

  

46.  Ar augstskolas rektora lēmumu minimālo stipendiju izmaksa tiek pārtraukta: 

46.1. studiju pārtraukuma gadījumā. Minimālās stipendijas izmaksu var atjaunot pēc 

studiju pārtraukuma, ja persona sekmīgi turpina studijas; 

46.2. studējošajam, kuram ir piešķirta mērķstipendija no Eiropas Sociālā fonda 

finansēto projektu līdzekļiem, stipendijas izmaksu pārtrauc ar pirmo mēnesi no mērķstipendijas 

piešķiršanas datuma. 

 

47. Ja persona, kurai nolemts piešķirt stipendiju, no tās saņemšanas atsakās vai atkrīt 

sakarā ar neatbilstību šajā nolikumā noteiktajiem kritērijiem, stipendija tiek piešķirta 

nākamajam atbilstošākajam pretendentam.  

 
VIII. Komisija 

 

48. Komisijas sastāvu apstiprina ar rektora rīkojumu.  

  

49. Komisijas sastāvā ir studiju prorektors, Finanšu daļas vadītājs vai  finanšu ekonomists, 

Studiju informācijas daļas, akadēmiskā personāla un studējošo pārstāvji. 

 



 7 

50. Par komisijas un rektora vai viņa pilnvarotas personas lēmumiem stipendiju piešķiršanu 

studējošos, kurus skar attiecīgais lēmums, piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 

informē  Studiju informācijas daļa. 

 

51. Komisijai ir šādi pienākumi: 

51.1. izskatīt jautājumus par stipendiju piešķiršanu un sniegt priekšlikumus augstskolas 

rektoram lēmuma pieņemšanai; 

51.2. izvērtēt pretendenta atbilstību noteiktajiem kritērijiem, kā arī sekmes vai 

iestājpārbaudījumu rezultātus un zinātniskās darbības rādītājus; 

51.3.noteikt termiņus iesniegumu par stipendijas piešķiršanu iesniegšanai; 

51.4. noteikt vienreizējo un paaugstināto stipendiju apmēru; 

51.5. ierosināt lēmuma par stipendijas piešķiršanu atcelšanu nolikuma 45.punktā 

noteiktajos gadījumos; 

51.6. citi normatīvajos aktos noteiktie pienākumi. 

 

52. Komisijai ir šādas tiesības: 

52.1. jautājuma par stipendijas piešķiršanu vai lēmuma par stipendijas piešķiršanu atcelšanu 

izlemšanai pieprasīt papildu informāciju un dokumentus no studējošā, kurš iesniedzis iesniegumu 

par stipendijas piešķiršanu vai kurš saņem stipendiju; 

52.2. iesniegt priekšlikumus augstskolas  rektoram par grozījumiem šajā nolikumā un citos 

normatīvajos aktos, kas regulē stipendiju piešķiršanu.  

 

53. Komisijas sēdes ir atklātas augstskolas personālam.  

 

54. Komisijas sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse komisijas locekļu. 

  

55. Komisija jautājumu izšķir ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma 

rezultātā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.  

 

56. Komisija pēc iesniegumu par stipendiju piešķiršanu iesniegšanas termiņa beigām sanāk 

uz komisijas sēdi.  

 

57. Komisija vienreizējo stipendiju piešķiršanai, kā arī par citiem jautājumiem, kas saistīti 

ar stipendiju piešķiršanu, sanāk pēc komisijas priekšsēdētāja iniciatīvas atbilstoši nepieciešamībai.  

 

58. Komisijas sēdes tiek protokolētas.  

 

VIII.1 Stipendiju Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai piešķiršanas kārtība 

 

58.1 2020./2021.mācību gadā šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā minētajās studiju 

programmās studējošie var pretendēt uz Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai paredzētu 

stipendiju 200 euro apmērā mēnesī (turpmāk – Covid-19 stipendija).  

 

58.2 Lai saņemtu Covid-19 stipendiju, studējošais Studiju informācijas daļā iesniedz šādus 

dokumentus:  

58.21. iesniegumu stipendijas saņemšanai (2.pielikums); 

58.22. dokumentus, kas apliecina pretendenta zinātniskās darbības (ja tāda ir veikta) 

rādītājus pēdējo sešu mēnešu laikā (publikācijas, piedalīšanās konferencēs, līdzdalība projektos un 

citi rādītāji). 

58.23. dokumentus, kas apliecina noteikumu 58.21.apakšpunktā minētajā iesniegumā 

norādītos datus: 

58.23.1. izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par to, ka nesaņem valsts sociālo 

pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto ekonomisko seku mazināšanai; 

58.23.2.  vienu no dokumentiem, kas saņemts no Valsts ieņēmumu dienesta vai ticis 

izdrukāts no Valsts ieņēmumu dienesta EDS sistēmas sadaļas “Pārskati”, apakšsadaļas “Par 
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nodokļu maksātāju iesniegtās ziņas” atbilstošu pārskatu par periodu, kas nav mazāks par 12 

mēnešiem: 

58.23.2.1. darba devēju aprēķinātās Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;   

58.23.2.2. darba devēju aprēķināto ienākumu apjoms mikrouzņēmumu nodokļu 

deklarācijās; 

58.23.2.3. citu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu vai pārskatu, kas apliecina šajā apakšpunktā 

minēto kritēriju izpildi; 

 

58.3 Komisija izskata jautājumu par Covid-19 stipendiju piešķiršanu un sniedz 

priekšlikumus augstskolas rektoram lēmuma pieņemšanai. 

 

58.4 Izvērtējot jautājumu par Covid-19 stipendijas piešķiršanu, komisijai ir tiesības pieprasīt 

no studējošā, kurš iesniedzis šo noteikumu 58.21.apakšpunktā minēto iesniegumu, papildu 

informāciju un dokumentus. 

 

58.5 No augstskolas stipendiju fonda Covid-19 stipendiju noteikumu 58.1 punktā minētajam 

studējošajam uz 10 mēnešiem piešķir, ja:  

58.51. viņš atbilst noteikumu 7.punktā minētajām prasībām; 

58.52. viņam Covid-19 radīto ekonomisko seku dēļ uz pieteikuma iesniegšanas dienu ir 

samazinājušies ienākumi; 

58.53. viņš nesaņem nekādu valsts sociālo pabalstu, kas paredzēts Covid-19 radīto 

ekonomisko seku mazināšanai;  

58.54. viņš nesaņem šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā minēto minimālo stipendiju. 

 

58.6 Ja uz Covid-19 stipendiju piesakās lielāks studējošo, kuri atbilst šo noteikumu 58.2 

punktā noteiktajām prasībām, skaits kā ir Covid-19 stipendiju, priekšroka tiek dota tiem 

studējošajiem, kuriem ir labāki sekmju un zinātniskās darbības rādītāji.  

 

58.7 Ja vairākiem studējošajiem, kuri pretendē uz Covid-19 stipendiju, ir līdzvērtīgi sekmju 

un zinātniskās darbības rādītāji, prioritāte stipendijas saņemšanā ir šo noteikumu 19.punktā 

minētajiem studējošajiem. 

 

58.8 Augstskola Covid-19 stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar rektora vai viņa 

pilnvarotas personas lēmumu, pamatojoties uz komisijas priekšlikumu. 

 

58.9 Pēc komisijas ierosinājuma augstskolas rektors ir tiesīgs lemt par lēmuma par Covid-

19 stipendijas piešķiršanu atcelšanu šo noteikumu 45.punktā minētajos gadījumos.  

 

58.10 Studējošais lēmumu par atteikumu piešķirt Covid-19 stipendiju vai lēmumu par 

lēmuma par Covid-19 stipendijas piešķiršanu atcelšanu var apstrīdēt šo noteikumu 61.punktā 

noteiktajā kārtībā. 

 

IX. Noslēguma jautājumi 

 

59. Ja tiek konstatēts, ka studējošajam saskaņā ar šo nolikumu nebija tiesību saņemt 

stipendiju un ar augstskolas rektora lēmumu ir atcelts lēmums par attiecīgās stipendijas piešķiršanu, 

studējošajam ir pienākums viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža atmaksāt augstskolai 

nepamatoti saņemtu stipendiju. 

 

60. Komisijas sēžu protokola izrakstus studējošajiem ir tiesības saņemt, iesniedzot 

pieprasījumu Studiju informācijas daļā. 

 

61. Rektora vai viņa pilnvarotas personas lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai lēmuma 

par stipendijas piešķiršanas atcelšanu var apstrīdēt Akadēmiskajā šķīrējtiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā kārtībā.  
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62. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ievērot termiņu, kādā augstskolai jāveic 

nolikumā paredzētās darbības, ar augstskolas rektora rīkojumu termiņš var tikt pagarināts. 

 

63. Studējošie, kuri iegūst tiesības saņemt minimālo stipendiju 2017./2018. akadēmiskā 

gada pirmajā semestrī, tiesīgi saņemt minimālo stipendiju par 2017.gada septembra, oktobra, 

novembra,  decembra un 2018.gada janvāra mēnešiem. 

 

64. Ar šā nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē augstskolas 2016.gada 23. februāra 

nolikumu Nr.1.5-2/14 “Nolikums par stipendiju sadales kārtību kopīgajā doktora studiju 

programmā “Biznesa vadība” Banku augstskolā”. 

 

65. Ja studējošais, kurš līgumu par stipendiju zinātniskā grāda ieguvei ir noslēdzis līdz 

2020.gada 28.februārim, piecu gadu laikā pēc imatrikulācijas doktora studiju programmā 

neiegūst zinātnisko grādu vai pārtrauc studijas, viņš atmaksā kredītam pielīdzināto stipendiju 

Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.219 “Kārtība, kādā tiek piešķirts, 

atmaksāts un dzēsts studiju kredīts no valsts budžeta līdzekļiem” noteiktajā kārtībā. 

 

66.  Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto papildu finansējumu augstskolas 

stipendiju fondam 2020./2021.akadēmiskajā gadā Covid-19 radīto ekonomisko seku 

mazināšanai sadala proporcionāli valsts finansēto studiju vietu skaitam šo noteikumu  

3.1.1.apakšpunktā minēto studiju programmu studējošajiem 2020.gadā. 

 

67. 2020./2021.akadēmiskajā gadā šo noteikumu 3.1.1.apakšpunktā minētajās studiju 

programmās studējošajiem minimālā mēneša stipendija ir 200 euro mēnesī. 

 

68. Noteikumu VIII.1 nodaļa ir spēkā līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

 

 

Rektors        A.Sarnovičs 

 

 

 

 

Strads  

67709276 
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1.pielikums Banku augstskolas Senāta 31.10.2017. sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr1.5-2/28. “Banku 

augstskolas stipendiju piešķiršanas nolikums” 

 

Iesniegums stipendijas saņemšanai 

  

 1.  Studējošais       

                                                                   (vārds)                                                          (uzvārds) 

 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)    

 3.  Stipendijas veids   minimālā   vienreizējā 

 4.  Vienreizējās stipendijas pieprasījuma pamatojums 

  

  

 5.  Personas kods    

 6.  Studenta apliecības numurs    

 7.  Augstskolas nosaukums    

 8.   Studiju programma  profesionālā 

bakalaura 

 pirmā limeņa 

profesionālā  

 profesionālā 

maģistra 

 rezidenta  doktora 

 9.  Studiju programmas nosaukums    

10.  Dzīvesvieta    

11.  Tālruņa numurs,  e-pasts    

12.  Ziņas par studējošo  

12.1.  persona ar invaliditāti   jā  nē 

12.2.  bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai   jā  nē 

12.3.  studējošā ģimenei  pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam 

  jā  nē 

12.4.   studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet 

vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības 

iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) 

  jā  nē 

12.5.  studējošajam ir viens vai vairāki bērni   jā  nē 

12.6.  sociāli apdrošināta persona   jā  nē 

12.7.  pašnodarbinātais   jā  nē 

12.8.  darbavieta 

12.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs   jā  nē 

12.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē 

 13.   Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 apgādājamā vārds, 

uzvārds 
dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

14. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem   jā   nē 

15.   Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums) 

16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: 

 Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas.   Ja nepieciešams, 

pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.  

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem, informēšu augstākās izglītības 

iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu stipendiju piešķiršanas komisija var 

atteikties piešķirt stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto stipendiju. 

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu 

 banka    

 filiāle    

 norēķinu konts    

 

Studējošais 

 

   

      

 

   (vārds,  uzvārds)                  (paraksts)     (datums) 
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2.pielikums Banku augstskolas Senāta 31.10.2017. sēdē apstiprinātajiem noteikumiem Nr1.5-2/28. “Banku 

augstskolas stipendiju piešķiršanas nolikums” 
 

Iesniegums Covid-19 stipendijas saņemšanai 

  

 1.  Studējošais       

                                                                   (vārds)                                                          (uzvārds) 

 2.  Pieprasītais stipendijas apjoms semestrī (euro)    

 3.  Covid – 19 stipendijas pieprasījuma pamatojums 

  

  

 4.  Personas kods    

 5.  Studenta apliecības numurs    

 6.  Augstskolas nosaukums    

 7.   Studiju programma  profesionālā bakalaura  pirmā līmeņa profesionālā   profesionālā maģistra 

 8.  Studiju programmas nosaukums    

 9.  Dzīvesvieta    

10.  Tālruņa numurs,  e-pasts    

11.  Ziņas par studējošo  

11.1.  persona ar invaliditāti   jā  nē 

11.2.  bārenis vai bez vecāku apgādības palicis bērns līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai   jā  nē 

11.3.  studējošā ģimenei pašvaldības sociālais dienests atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu noteicis atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 

statusam 

  jā  nē 

11.4.   studējošais ir no daudzbērnu ģimenes (arī gadījumos, ja attiecīgās ģimenes bērni jau pilngadīgi, bet 

vismaz trīs no tiem nav vecāki par 24 gadiem un mācās vispārējās vai profesionālās izglītības 

iestādē vai studē augstskolā vai koledžā pilna laika klātienē) 

  jā  nē 

11.5.  studējošajam ir viens vai vairāki bērni   jā  nē 

11.6.  sociāli apdrošināta persona   jā  nē 

11.7.  pašnodarbinātais   jā  nē 

11.8.  darbavieta 

11.9.  valsts sociālā pabalsta saņēmējs   jā  nē 

11.10.  invaliditātes/apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējs   jā  nē 

 12.   Apgādājamie, ar kuru studējošais dzīvo nedalītā saimniecībā 

 apgādājamā vārds, 

uzvārds 
dzimšanas gads radniecība nodarbošanās (mācību iestādes nosaukums) 

    

    

    

    

13. Vai studējošais saņem mērķstipendiju no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem   jā   nē 

14. Vai studējošais saņem stipendiju studiju programmas apguvei    jā    nē 

15.   Dokumenti, kas apliecina iesniegumā norādītos datus (pielikums) 

16.  Stipendijas pieprasītāja apliecinājums: 

 Es, ___________________________, apliecinu, ka visas šajā iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas.   Ja nepieciešams, 

pilnvaroju stipendiju piešķiršanas komisiju pārbaudīt un precizēt sniegtās ziņas, kā arī iegūt informāciju no pirmavotiem.  

Ja man tiks piešķirta stipendija no Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu līdzekļiem vai stipendija studiju programmas 

apguvei, informēšu augstākās izglītības iestādi piecu darbdienu laikā. Esmu informēts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu 

stipendiju piešķiršanas komisija var atteikties piešķirt Covid-19 stipendiju vai pieprasīt atmaksāt nepamatoti saņemto 

Covid-19 stipendiju. 

 17.  Informācija par studējošā bankas kontu 

 banka    

 filiāle    

 norēķinu konts    

  

Studējošais 

   

 

      

 

   (vārds,  uzvārds)                  (paraksts)     (datums)” 
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