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APSTIPRINĀTS 

Banku augstskolas 

Padomes 04.10.2022. sēdē, 

protokols Nr.9 

Studiju maksas noteikšanas noteikumi 

Rīgā 

Izdots saskaņā ar Banku augstskolas  

Satversmes 36.13.apakšpunktu 

 

2022.gada 4.oktobrī          Nr.1.5-2/42 

 

I . Vispārīgie noteikumi 

1. Studiju maksas noteikšanas noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

Banku augstskolā (turpmāk – augstskola) tiek noteikts studiju maksas apmērs augstskolas 

studiju programmās. 

 

2. Studiju maksas apmēru attiecīgajā studiju programmā nosaka Padome katram 

akadēmiskajam gadam atsevišķi.   

 

II. Studiju maksas studiju programmām noteikšanas kārtība 
 

3. Lai nodrošinātu augstskolas studiju programmu studiju maksas apmēra noteikšanu 

Studiju un zinātnes prorektors uzdot sniegt viedokli par studiju maksas apmēra noteikšanu 

kārtējam akadēmiskajam gadam, izvērtējot studiju maksas apmēru līdzīga satura citu augstākās 

izglītības iestāžu studiju programmām,  izmaksas kvalitatīvas studiju programmas 

nodrošināšanai un citus aspektus, kas ietekmē studiju maksas apmēru: 

3.1. studiju programmas direktoriem par attiecīgās studiju programmas studiju maksas 

apmēru, sniedzot tam pamatojumu;  

3.2. Komunikācijas un mārketinga daļas vadītājam par augstskolas studiju programmu 

studiju maksas apmēru, sniedzot tam pamatojumu. 

 

4. Studiju un zinātnes prorektors apkopo noteikumu 3.punktā minēto darbinieku 

viedokļus un rosina rektoru izveidot darba grupu augstskolas studiju programmu studiju maksas 

apmēra noteikšanai. 

 

5. Augstskolas rektors izveido darba grupu, kurā iekļauj vismaz: 

5.1. studiju un zinātnes prorektoru; 

5.2. studiju programmu direktorus; 

5.3. Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāju; 

5.4. Finanšu daļas vadītāju. 
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6. Noteikumu 5.punktā minētā darba grupa izveido augstskolas studiju programmu 

studiju maksas apmēra projektu, kuru studiju un zinātnes prorektors iesniedz augstskolas 

rektoram. 

 

7. Lai izvērtētu studiju programmu studiju maksas apmēra projektu atbilstoši 

augstskolas budžeta iespējām un augstskolas attīstības stratēģijai, augstskolas rektors izveido 

studiju programmu studiju maksas komisiju, kurā iekļauj vismaz: 

7.1. Senāta deleģētu pārstāvi; 

7.2. studiju pašpārvaldes deleģētu pārstāvi; 

7.3. studiju un zinātnes prorektoru; 

7.4. Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāju; 

7.5. Finanšu daļas vadītāju. 

 

8. Noteikumu 7.punktā minētajā komisijā izskatīto studiju programmu studiju maksas 

apmēra projektu studiju un zinātnes prorektors iesniedz augstskolas rektoram virzīšanai 

Padomei apstiprināšanai. 

 

9. Saņemot no augstskolas rektora studiju programmu studiju maksas apmēra projektu, 

Padomes sekretārs nodrošina augstskolas studējošo pašpārvaldes atzinuma par šo projektu 

saņemšanu un tā pievienošanu Padomes sēdes darba kārtības izskatāmā jautājuma materiāliem. 

 

10. Padome izvērtē noteikumu 8.punktā minēto projektu un studējošo pašpārvaldes 

atzinumu par studiju programmu studiju maksas apmēra projektu. 

 

11. Ja studējošo pašpārvalde nepiekrīt kādas studiju programmas studiju maksas 

apmēram, Padome pārrunā minēto jautājumu ar augstskolas studējošo pašpārvaldi, uz attiecīgo 

sanāksmi uzaicinot augstskolas rektoru, kā arī pēc nepieciešamības citus augstskolas 

darbiniekus. 

 

12. Padomei ir tiesības rosināt rektoru precizēt noteikumu 8.punktā minēto projektu, 

sniedzot viņam norādījumus par nepieciešamajiem precizējumiem projektā, ja nepieciešams, 

pievienojot savus iebildumus un komentārus. 

 

13. Padome ar lēmumu apstiprina augstskolas studiju programmu studiju maksas 

apmēru nākamajam akadēmiskajam gadam. 

 

 

Padomes priekšsēdētājs        M.Bičevskis 

 


