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Vispārējie noteikumi

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (BVK) Kredītu komisija

darbojas

ar Ministru Kabineta 2001. gada 23.oktobra. noteikumiem Nr.445., kas izdoti saskaņā ar

Augstskolu likuma 79. panta otro daļu un 82. panta pirmo daļu, Izglītības likuma 12. panta trešo daļu
un 14. panta 4. punktu.
1.2. Komisijas nolikumu un personāla sastāvu apstiprina BVK Padome. Kredītu komisija izsniedz

sekmīgiem BVK studējošajiem apstiprinājumu kredīta saņemšanai studiju programmām
piešķirto kreditēšanas līdzekļu ietvaros.
2. BVK Kredītu komisijas uzdevumi
2.1. Informēt studējošos par kredīta saņemšanas iespējām;
2.2. Izskatīt studējošo pieprasījumus kredītu piešķiršanai, vērtējot viņu sekmes un sociālos apstākļus;
2.3. Apstiprināt kredīta piešķiršanu studējošajiem;
2.3. Iesniegt IZM Studiju un zinātnes administrācijā ar BVK studējošo kreditēšanu saistīto
dokumentāciju.
3. Komisija tiesīga piešķirt priekšrocības:

3.1.

Studējošajiem, kuru ģimenēs ir bērni;

3.2.

Invalīdiem;

3.3.

Studējošajiem, kuru sadzīves apstākļi un materiālais nodrošinājums ir sliktāks nekā pārējiem
kredītu pieprasītājiem un šo novērtējumu ir apstiprinājusi Studentu pašpārvaldes izveidota
apsekošanas komisija vai pašvaldības izsniegta izziņa;

3.4.

Studējošajiem no ģimenēm, kurās studē 2 vai vairāki ģimenes locekļi.
4. BVK Kredītu komisijas apstiprinājumu izsniegšanas kārtība kredīta saņemšanai:

4.1. Apstiprinājumus kredītu saņemšanai izsniedz reizi semestrī – pēc attiecīgās pārbaudījumu sesijas,
ņemot vērā pārbaudījumu rezultātus;
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4.2. Par kredīta ņēmējiem, kuriem piešķirts akadēmiskais atvaļinājums vai kuri izslēgti no studējošo
saraksta, vai par to, ka šādu studējošo kredīta ņēmēju nav, komisija reizi mēnesī rakstiski paziņo
kredītiestādei un Izglītības un zinātnes ministrijai;
4.3. Kredītu komisija izsniedz studējošajiem apstiprinājumus kredīta saņemšanai piešķirto kreditēšanas
līdzekļu ietvaros.
5. BVK Kredītu piešķiršanas komisijas sastāvs:
5.1. BVK ar Padomes lēmumu izveido Kredītu komisiju, kurā tiek iekļauti administrācijas, akadēmiskā
personāla un studējošo pašpārvaldes pārstāvji. Studējošo īpatsvars BVK komisijā nav mazāks par
20%;
5.2. Kredītu komisijas sastāvu apstiprina BVK Padome;
5.3. BVK Kredītu komisijas priekšsēdētājs ir Kredītu komisijā aizklātās vēlēšanās ievēlēts un
Padomes apstiprināts personālsastāva loceklis.
6.

BVK Kredītu komisijas darba reglaments:

6.1. Kredītu komisija sēdes organizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā četras reizes reizi studiju
gadā. Sēdes organizē un vada komisijas priekšsēdētājs. Sēdes tiek protokolētas;
6.2. Lēmumus komisija pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, balsojot atklāti;
6.3. Komisija tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk ka puse tās locekļu;
6.4. Ja klātesošo komisijas locekļu balsu sadalījums ir vienāds, lēmumu pieņemšanu nosaka Kredītu
komisijas priekšsēdētāja balss.

