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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Senāta 18.10.2022. sēdē, 

protokols Nr.9 

 

 

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība Banku augstskolā  

Rīgā 

 

 

Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 15.panta pirmo daļu 

 

2022.gada 18.oktobrī                   Nr.1.5-2/45 

 

1. Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība (turpmāk – kārtība) nosaka klausītāju 

reģistrāciju Banku augstskolā (turpmāk – augstskola), pienākumus un tiesības. 

 

2. Tiesības reģistrēties klausītāja statusā ir jebkurai rīcībspējīgai personai.  

 

3. Augstskolas mūžizglītības projektu vadītājs: 

3.1. saskaņo ar attiecīgās studiju programmas direktoru tos studiju kursus vai studiju 

moduļus, kurus persona var apgūt klausītāja statusā;  

3.2. sadarbībā ar Finanšu daļas atbildīgo darbinieku aprēķina maksu par attiecīgā studiju 

kursa vai studiju moduļa apguvi un to virza  rektoram apstiprināšanai;  

3.3. nodrošina informācijas pieejamību par: 

3.3.1. klausītājam pieejamajiem studiju kursiem vai studiju kursu moduļiem, studiju 

kursu  aprakstiem, kā arī studiju kursu īstenošanas periodu un grafiku; 

3.3.2. izglītības ieguves formu attiecīgajos studiju kursos vai studiju moduļos; 

3.3.3. attiecīgo studiju kursu vai studiju moduļu  īstenošanā iesaistītajiem 

mācībspēkiem; 

3.3.4. maksas lielumu par attiecīgo studiju kursu vai studiju moduļu apgūšanu; 

3.3.5. vēlamajām priekšzināšanām, ja tādas nepieciešamas, lai sekmīgi varētu apgūt 

attiecīgos studiju kursus vai studiju moduļus.  

 

4. Persona, kura vēlas apgūt kādu no augstskolas piedāvātajiem studiju kursiem vai 

studiju moduļiem klausītāja statusā, reģistrējas augstskolā tās norādītajā termiņā, norādot šādu 

informāciju: 

4.1. personas vārds, uzvārds; 

4.2. personas kods; 

4.3. personas kontaktinformācija; 

4.4. vēlamo studiju kursu vai studiju moduli, kuru persona vēlas apgūt. 

 

5. Mūžizglītības projektu vadītājs pēc personas reģistrācijas iesnieguma saņemšanas 

sazinās ar attiecīgo personu un konsultē to par studiju kursu vai studiju moduļu apguves 

nosacījumiem klausītāja statusā. 
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6. Pēc konsultācijām ar mūžizglītības projektu vadītāju persona: 

6.1. slēdz  līgumu ar augstskolu par studiju kursa vai studiju moduļa apguvi, kura 

paraugu apstiprina ar augstskolas rīkojumu; 

6.2. veic maksājumu saskaņā ar augstskolas izsniegto rēķinu un tajā norādītajā termiņā.  

 

7. Kārtības 6.1.apakšpunktā minēto līgumu persona var parakstīt: 

7.1. elektroniski ar drošu elektronisko parakstu; 

7.2. klātienē augstskolā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

 

8. Uz kārtības 6.1.apakšpunktā noslēgtā līguma pamata mūžizglītības projektu vadītājs 

nodrošina, ka Studiju informācijas daļas darbinieki personu klausītāja statusā reģistrē attiecīgās 

studējošo grupas sarakstā studiju kursa  vai studiju moduļa  apguvei. Mūžizglītības projektu 

vadītājs informē attiecīgo  mācībspēku par klausītāja pievienošanu grupas sarakstam studiju 

kursa vai studiju moduļa apguvei. 

 

9. Klausītājam, ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā augstskolā studējošajiem, 

izņemot tiesības tikt ievēlētiem augstskolas lēmējinstitūcijās un vēlēt personas augstskolas 

lēmējinstitūcijās.  

 

10. Klausītājam uz studiju kursa vai studiju moduļa apgūšanas laiku augstskola izsniedz 

augstskolas identifikācijas apliecību.  

 

11. Klausītājs pēc sekmīga studiju kursa vai studiju moduļa apguves saņem augstskolas 

noteiktā kārtībā izsniegtu apliecību un apliecības pielikumu saskaņā ar pielikumu. 

 

12. Pēc studiju kursa vai studiju moduļa apguves mūžizglītības projektu vadītājs 

nodrošina klausītāja aptaujāšanu saskaņā ar augstskolā apstiprinātu anketas paraugu.  

 

13. Studiju informācijas daļas darbinieki sagatavo un saglabā klausītāja personas lietu 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

14. Atzīt par spēku zaudējušu augstskolas Senāta 2012.gada 3.janvāra noteikumus    

Nr.27-11/002 „Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība Banku augstskolā”.  

 

 

Rektore         L.Peiseniece 
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pielikums 

18.10.2022. noteikumiem “ Pieaugušo mūžizglītības, 

neformālās izglītības, tālākizglītības un profesionālās 

pilnveides programmu īstenošanas kārtība Banku 

augstskolā” 

 

 

 

 
 

 

APLIECĪBA 

 Nr…. 

 
Apliecinām, ka 

………………………. 

(Vārds, uzvārds) 

 

 

Personas kods: …………………… 

 

Banku augstskolā 

 

laika posmā no …………….. līdz ………………….. 

        (laika posms) 

 

apguva studiju kursu  

……………………………… 

(studiju kursa nosaukums) 

 

Latvijas kredītpunktu____ (Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) 

kredītpunktu_______) apjomā 

(kredītpunktu skaits) 

 

Rektors (elektroniskais paraksts)   (V.Uzvārds) 

 

Vieta  datums 
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Pielikuma apliecībai Nr. 

 

PIELIKUMS APLIECĪBAI Nr…… 

 
vārds, uzvārds, personas kods ………, laika posmā no ……….. līdz ………... ir 

apguvis (-usi) Banku augstskolā  studiju kursu vai  studiju moduli   

………………….. . 

 

Informācija par apgūto studiju kursu: 

 

Studiju kursa nosaukums 

un apjoms stundās 

Docētājs, 

kvalifikācija 

Latvijas 

kredītpunktu

____ 

(Eiropas 

Kredītu 

pārneses 

sistēmas 

(ECTS) 

kredītpunktu

_______) 

apjomā 

(kredītpunkt

u) 

apjoms 

ECTS  Vērtējums 

 

     

 

Studiju kursa ietvaros ir apgūtas šādas tēmas: 

 

 

Rektors  (elektroniskais paraksts)  V.Uzvārds 

 

 

 

 

 

 

Vieta  datums 

 

 

 


