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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Padomes 06.04.2022. sēdē, 

protokols Nr.3 

 

Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2022./2023.akadēmiskajam gadam 
Rīgā 

 

Izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 14.1 panta pirmo daļu 

2022.gada 6.aprīlī                 Nr.____ 

1. Apstiprināt šādas Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2022./2023.akadēmiskajam gadam: 

Nr. 

p.k. 
Atlaides veids Atlaides apjoms un termiņš Pretendents uz atlaidi 1 Nosacījumi atlaides saņemšanai 

I. REFLEKTANTU ATLAIDES  2 

1.1. 
„Junior Achievement 

Latvia” 

10% no 2022./2023. akadēmiskā 

gada pirmā semestra studiju 

maksas 

Pirmā līmeņa profesionālās 

un bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektants ir vidējās izglītības iestādes 

absolvents, kas ieguvis „Junior Achievement 

Latvia” sertifikātu. 

 

1.2. 
“Junior Achievement 

Latvia 2”  

15% no 2022./2023. akadēmiskā 

gada pirmā semestra studiju 

maksas 

Pirmā līmeņa profesionālās 

un bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektants ir vidējās izglītības iestādes 

absolvents, kas ieguvis „Junior Achievement 

Latvia” sertifikātu un ir nokārtojis 

uzņēmējdarbības eksāmenu 
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1.3. 
“Junior Achievement 

Latvia 3” 

20% no 2022./2023. akadēmiskā 

gada pirmā semestra studiju 

maksas 

Pirmā līmeņa profesionālās 

un bakalaura studiju 

programmu reflektanti 

Reflektants ir vidējās izglītības iestādes 

absolvents, kas ieguvis „Junior Achievement 

Latvia” sertifikātu un ir nokārtojis 

uzņēmējdarbības eksāmenu, kurā ieguvis 

vērtējumu, kas nav mazāks par 95%. 

1.4. „Lojalitāte 1” 

10% no 2022./2023. akadēmiskā 

gada pirmā semestra studiju 

maksas 3 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura, 

maģistra un doktora  

studiju programmu 

reflektanti 

Atlaide tiek piemērota Banku augstskolas 

(turpmāk – augstskola) pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura,  maģistra vai doktora 

studiju programmu absolventiem 

1.5. „Lojalitāte 2” 1000 euro no pilnās studiju 

maksas 

Profesionālās maģistra 

studiju programmas 

“Starptautiskās finanses un 

banku darbība” reflektanti 

Atlaide tiek piemērota tiem augstskolas 

absolventiem, kuri pabeiguši profesionālo 

bakalaura studiju programmu “Starptautiskās 

finanses” un turpina profesionālajā maģistra 

studiju programmā “Starptautiskās finanses un 

banku darbība” 

1.6. Doktorantūras 

atlaide” 

50% no pilnās studiju maksas Doktora studiju 

programmas “Biznesa 

vadība” reflektanti 

 

Atlaide tiek piemērota tiem doktora studiju 

programmas “Biznesa vadība” reflektantiem, 

kuri studijas uzsākuši 2022./23.akadēmiskajā 

gadā. 

II. STUDĒJOŠO ATLAIDES  

1.5. 

 

„Sabiedriskā 

aktivitāte un 

publicitāte” 

 

5% no 2022./2023.. akadēmiskā 

gada viena semestra studiju  

maksas 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju 

programmu studējošie un 

doktoranti, izņemot 

augstskolas studējošo 

pašpārvaldes (turpmāk – 

BASP) dalībniekus  

Augstskolas studējošais ir sniedzis nozīmīgu 

ieguldījumu augstskolas sabiedriskajās aktivitātēs 

vai veicinājis augstskolas publicitāti  

(studijas ERASMUS + programmā netiek ņemtas 

vērā). 
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1.6. „Radinieks” 

10 % no 2022./2023. akadēmiskā 

gada studiju  maksas 

 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju 

programmu studējošie un 

doktoranti 

Vienlaicīgi ar atlaides pretendentu studē viņa 

radinieks (vīrs, sieva, vecāki, bērni, brāļi, māsas). 

1.7. „Sociālā atlaide” 
10 % no 2022./2023. akadēmiskā 

gada studiju  maksas 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju 

programmu studējošie un 

doktoranti 

Atlaide tiek piemērota studējošajam ar 

invaliditāti. 

III. BASP ATLAIDES  

1.8.  

Aktīva dalība 

Biznesa simulāciju 

spēles „Bizness 24h” 

organizēšanā 

Līdz 15% no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 

BASP dalībnieki 

Atlaides tiek piemērotas augstskolas BASP 

dalībniekiem par dalību BASP  un darbību,  par 

kuru veikšanu paredzētas atlaides. 

 

1.9. 

Aktīva dalība 

Erasmus+ studentu 

aktivitāšu 

organizēšanā 

Līdz 2%  no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 

1.10. 

Aktīva dalība 

pasākuma “Seko 

studentam” 

organizēšanā 

Līdz 2% no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 

1.11. 

Aktīva dalība 

augstskolas studējošo 

sporta un kultūras 

pasākumu 

organizēšanā 

Līdz 2% no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 

1.12. 

Aktīva dalība  

augstskolas 

mārketinga materiālu 

un kampaņu izstrādē 

Līdz 2% no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 
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1.13. 
Dalība BASP 

vadīšanā 

Līdz 5% no 2022./2023. 

akadēmiskā gada studiju  maksas 
BASP vadība 

Atlaides tiek piemērotas BASP priekšsēdētājam, 

viņa vietniekam un struktūrvienību vadītājiem. 

IV. PAPILDU ATLAIDES  

1.14. 

Sponsoru piesaiste 

augstskolas darbības 

nodrošināšanai 

 

Līdz 20% no piesaistītās 

summas, bet ne vairāk kā studiju 

maksas daļas  par 2022./2023. 

akadēmisko gadu apmērā 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju 

programmu studējošie un 

doktoranti 

Augstskolas studējošais saskaņo ar augstskolas 

vadību plānotā sponsora piesaistes lietderību un 

piesaistīto labumu atbilstību augstskolas attīstības 

stratēģijai. 

 

1.15. 

 

„Ārvalstu studējošo 

piesaiste” 

10% no 2022./2023. akadēmiskā 

gada studiju  maksas 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju 

programmu studējošie un 

doktoranti 

Pretendents uz atlaidi piesaista studijām 

augstskolā ārvalstu studējošo,  ar kuru augstskola 

noslēgusi studiju līgumu un kurš ir samaksājis 

studiju maksu vismaz par vienu akadēmisko 

gadu. 

1.16. “Īpašā atlaide” 
 Atlaides apjoms saskaņā ar 

Senāta lēmumu 

Pirmā līmeņa 

profesionālās, bakalaura un 

maģistra studiju Pirmā 

līmeņa profesionālās, 

bakalaura un maģistra 

studiju programmu 

studējošie un doktoranti 

Atlaides ar Senāta lēmumu tiek piešķirtas īpašos 

gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos.  

 

 

2. Noteikt, ka Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2022./2023.akadēmiskajam gadam tiek piemērotas saskaņā ar Banku augstskolas 

2019.gada 29.janvāra noteikumu Nr.1.5-2/4 “Studiju maksas atlaižu Banku augstskolā piemērošanas noteikumi” normām. 

 
1 Profesionālās bakalaura studiju programmas „Starptautiskās finanses”, profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku 

darbība”, kopīgās profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” un kopīgās doktora studiju programmas 

“Biznesa vadība” reflektantiem un studējošajiem atlaide tiek piemērota tai studiju maksas daļai, kas netiek pārskaitīta uz augstskolu, sadarbībā ar kuru 

tiek īstenota attiecīgā studiju programma. Atlaide “Lojalitāte 2” un Doktorantūras atlaide tiek piemērota no visas studiju programmas studiju maksas. 

 
2 Atlaide tiek piemērota pēc 2022./2023. akadēmiskā gada pirmās studiju maksas daļas  vai visas studiju maksas iemaksas veikšanas un imatrikulācijas 

studējošo sarakstā. Atlaidi  studiju maksai, piemēro, sākot ar otrās studiju maksas daļas  iemaksu par 2022./2023. akadēmisko gadu. 

 
3 Atlaidi var piešķirt par katru akadēmisko gadu, ja tiek ievēroti atlaides piemērošanas kritēriji, kas noteikti augstskolas studiju maksas atlaižu 

piemērošanas noteikumos. 
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