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Studiju maksas atlaižu Banku augstskolā piemērošanas noteikumi  
Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu 

 un Banku augstskolas Satversmes 21.punktu 

 

2019.gada 29.janvārī           Nr.1.5-2/4 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Studiju maksas atlaižu Banku augstskolā piemērošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) 

nosaka studiju maksas atlaižu Banku augstskolā (turpmāk – augstskola) piešķiršanas kārtību. 

 

2. Studiju maksas atlaižu augstskolā (turpmāk – atlaides) piešķiršanas mērķis ir motivēt 

studējošos iegūt labākas sekmes un aktīvi darboties augstskolas dzīvē, kā arī veicināt studējošo 

lojalitāti augstskolai. 

 

II. Studiju maksas atlaižu veidu noteikšana un apstiprināšana 

 

3. Atlaižu  veidus katram akadēmiskajam gadam apstiprināšanai Senātā iesniedz rektors. 

 

4. Atlaižu veidus katram akadēmiskajam gadam apstiprina augstskolas Senāts, nosakot 

kritērijus attiecīgo atlaižu saņemšanai. 

 

 

III. Studiju maksas atlaižu izvērtēšanas komisija un tās pienākumi 

 

5. Iesniegumus par atlaižu piešķiršanu studējošajiem izskata ar rīkojumu izveidota Studiju 

maksas atlaižu izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija) četru locekļu sastāvā. 

 

6. Komisijā ietilpst: 
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6.1. studiju prorektors; 

6.2. prorektors pētniecības un attīstības jautājumos; 

6.3. Finanšu daļas vadītājs; 

6.4. Studiju informācijas daļas vadītājs. 

 

7. Komisijas sēdes protokolē vecākais metodiķis. 

 

IV. Studiju maksas atlaižu izskatīšanas un piešķiršanas kārtība 

 

8. Studējošais drīkst pretendēt uz atlaidēm, ja: 

8.1. viņam nav finanšu parādu; 

8.2. viņam nav akadēmisko parādu; 

8.3. viņš neatrodas studiju pārtraukumā. 

 

9. Lai pretendētu uz atlaidēm, studējošais iesniedz augstskolai Studiju informācijas daļā 

iesniegumu par atlaides piešķiršanu, kā arī dokumentus, kas apliecina, ka viņš atbilst kritērijiem 

attiecīgā veida atlaižu saņemšanai. 

 

10. Lai pretendētu uz BASP atlaidēm, studējošais papildus 9.punktā minētajiem 

dokumentiem iesniedz augstskolas studējošo pašpārvaldes (turpmāk – BASP) priekšsēdētāja  

rekomendāciju un pamatojumu atlaižu saņemšanai. 

 

11. Noteikumu 9.punktā minēto iesniegumu studējošais iesniedz šādos termiņos: 

11.1. ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc akadēmiskā gada, par kuru tiek lūgtas atlaides, sākuma 

vai ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc dienas, kad studējošais uzsāka studijas studiju programmā 

vēlākajos studiju posmos, ja studējošais pretendē uz attiecīgā akadēmiskā gada reflektantu atlaidēm; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.01.2020. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/6)  

11.2. ne vēlāk kā mēnesi pēc notikuma iestāšanās, ja studējošais pretendē uz attiecīgā 

akadēmiskā gada augstskolas studējošo  vai papildu atlaidēm; 

11.3. ne vēlāk kā līdz akadēmiskā gada semestra, kurā iestājies attiecīgais notikums, beigām, 

ja studējošais pretendē uz BASP  atlaidēm, izņemot noteikumu 11.4.apakšpunktā minēto BASP 

atlaidi; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.01.2021. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/3) 
11.4. ne agrāk kā mēnesi pēc dalības uzsākšanas ilglaicīgā pasākumā (piemēram, dalība 

BASP vadīšanā), kas ir par pamatu atlaides piešķiršanai, un ne vēlāk kā divas nedēļas pēc savas 

dalības izbeigšanas attiecīgajā pasākumā. 

 

12. Informācijas apkopojumu par saņemtajiem iesniegumiem uz komisijas sēdi sagatavo un 

iesniedz komisijai Studiju informācijas daļas vadītājs. 

 

13. Informāciju par piešķiramo atlaižu ietekmi uz augstskolas budžetu, ja nepieciešams, 

sagatavo un iesniedz komisijai Finanšu daļas vadītājs. 

 

 14. Komisija izvērtē saņemto informāciju, izskata studējošo iesniegumus par atlaižu 

piešķiršanu un sniedz savu rekomendāciju  augstskolas rektoram par: 

14.1. studējošo atbilstību kritērijiem attiecīgo atlaižu saņemšanai; 

14.2. attiecīgo atlaižu piešķiršanu; 

14.3. attiecīgo atlaižu apjomu. 

 

15. Komisijai, ja nepieciešams, ir tiesības: 



3 

 

15.1. pieprasīt papildu informāciju; 

15.2. uzaicināt studējošos uz komisijas sēdi skaidrojumu sniegšanai. 

 

16. Ja komisija izskata iesniegumus BASP atlaižu piešķiršanai, tā pieaicina BASP 

priekšsēdētāju vai viņa pilnvarotu personu. 

 

 17. Komisija, izvērtējot saņemto informāciju, lemj  par rekomendācijām rektoram par 

atlaižu piešķiršanu  un apjomu.   

 

18. Komisija, izskatot jautājumus par atlaižu piešķiršanu, ievēro šādus nosacījumus: 

18.1. studējošajiem reflektantu un studējošo  atlaižu apjoms nesummējas 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2021. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/9) 
18.2. BASP dalībniekiem reflektantu un studējošo  atlaižu apjoms nesummējas; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2021. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/9) 
18.3. BASP dalībniekiem ir tiesības saņemt vairākas atlaides vienlaikus, bet ne vairāk kā 30 

procentu apmērā no attiecīgā akadēmiskā gada studiju maksas. Minētajā apjomā neiekļauj  papildu 

atlaides; 

18.4. komisija ievēro Senāta apstiprinātos atlaižu veidus attiecīgajam akadēmiskajam gadam 

un noteiktos kritērijus attiecīgo atlaižu saņemšanai; 

18.5. atlaidi „Lojalitāte 1” studējošajiem piešķir par katru akadēmisko gadu, ja tiek ievēroti 

šajos noteikumos noteiktie nosacījumi atlaides saņemšanai; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.01.2021. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/3) 

18.5.1 atlaidi „Lojalitāte 2” studējošajiem piešķir pa daļām proporcionāli katram 

profesionālās studiju programmas “Starptautiskās finansēs un banku darbība” studiju maksas 

maksājumam, kas noteikts studiju maksas grafikā. 

18.5.2 Doktorantūras atlaidi studējošajiem piešķir pa daļām proporcionāli katram doktora 

studiju programmas “Biznesa vadība” studiju maksas maksājumam, kas noteikts studiju maksas 

grafikā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.03.2021. BA  noteikumiem Nr.1.5-2/9) 
18.6. atlaides “Sponsoru piesaiste augstskolas darbības nodrošināšanai” lietderību un 

apjomu izvērtē atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijai; 

18.7. atlaides tiek piešķirtas uz to periodu par kuru tās ir noteiktas; 

18.8. atlaides netiek piešķirtas par laiku, kad studējošais ir studiju pārtraukumā. 

 

19. Rektors pieņem lēmumu par atlaižu piešķiršanu un apjomu, pamatojoties uz komisijas 

rekomendāciju. 

 

20. Par papildu atlaižu piešķiršanu lemj Senāts, pamatojoties uz rektora iesniegumu. 

 

21. Augstskolas rektors ir tiesīgs lemt par studējošajam piešķirtās atlaides anulēšanu, ja 

studējošais ir sniedzis nepatiesu informāciju atlaides saņemšanai. 

 

 

 

 

 


