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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Jēkabpilī 

 
23.05.2018.           Nr.1.-8/15 

 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 
 

Izdoti saskaņā ar 

Augstskolu likuma 49.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto, 

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas nolikuma 12.9. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) iekšējās kārtības 

noteikumi studējošajiem (turpmāk – noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma, 

Augstskolu likuma, Profesionālās izglītības likuma, Koledžas nolikuma, Ministru 

kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, Ministru kabineta 2009.gada 

28.novembra noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” un citu izglītību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasībām. 

2. Noteikumi nosaka Koledžā studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par šo 

noteikumu ievērošanu. 

3. Noteikumi ir saistoši visiem Koledžā studējošajiem. 

 

II. Nodarbību organizācija un kārtība 

4. Nodarbības notiek saskaņā ar Koledžas direktora apstiprinātiem nodarbību 

sarakstiem un grafikiem. Vienas nodarbības ilgums ir divas akadēmiskās stundas (2 x 45 

minūtes). 

5. Nodarbību apmeklējums studējošiem ir obligāts. Kavējumu attaisnojošs 

dokuments ir izziņa no ārstniecības iestādes/darba devēja. Par plānotu kavējumu 

studējošais informē kuratoru savlaicīgi; izziņu iesniedz, atgriežoties Koledžā. 



2 

 

6. Nodarbības pēc organizācijas formas var būt dažādas: Koledžas telpās un 

ārpus Koledžas – uzņēmumā, iestādē, organizācijā u.c., kā arī – izbraukuma nodarbības 

uz citu teritoriālo vienību. Nodarbību formu studiju kursa apguvei nosaka lektors vai 

iesaka profilējošās katedras docētāji/studējošie. 

7. Par dalību izbraukuma nodarbībās studējošais parakstās IESNIEGUMĀ, ko 

docētājs saskaņo ar profilējošās katedras vadītāju 10 darba dienas pirms izbraukuma. 

8. Divas darba dienas pirms izbraukuma studējošais vēlreiz apstiprina dalību 

izbraukuma nodarbībās vai slimības gadījumā informē docētāju par nepiedalīšanos, lai 

docētājs varētu saskaņot izbraukumu ar direktora vietnieci studiju jomā (turpmāk – 

Vietnieks). Atgriežoties Koledžā pēc slimības, studējošais uzrāda ārstniecības iestādes 

izziņu. 

9. Par neattaisnotu nepiedalīšanos nodarbībās docētājs, kurators, profilējošās 

katedras vadītājs, Vietnieks, direktors no studējošā drīkst prasīt rakstisku paskaidrojumu. 

10. Nodarbības sākums un beigas var tikt paziņots ar zvana signālu. Atbilstoši 

nodarbību sarakstam, sākoties nodarbībai studējošajiem jāieņem savas vietas norādītajā 

telpā. 

11. Nodarbību norisei sarakstā tiek noteikta nodarbību telpa.  

12. Ar studiju procesu saistītu aktivitāšu norisei drīkst izmantot Koledžas telpas. 

13. Pēc nodarbības sākuma studējošo ienākšana vai iziešana no telpas ir jāsaskaņo 

ar docētāju. Eksāmenu telpā studējošie ienāk kārtībā, kāda saskaņota ar docētāju. 

14. Sākoties nodarbībām, mobilo telefonu lietošana jāsaskaņo ar docētāju. 

15. Katrā grupā no studējošo vidus tiek ievēlēts grupas vecākais, kurš 

organizē/sniedz palīdzību grupas kuratoram grupas sabiedrisko norišu organizēšanai. 

16. Docētāja neierašanās gadījumā, 10 minūtes pēc nodarbības sākuma, grupas 

vecākais ziņo par to datu bāžu administratoram. 

17. Lai nodrošinātu studentiem drošus un veselībai nekaitīgus studiju apstākļus, 

katra studiju gada sākumā studējošie tiek instruēti darba drošībā, ugunsdrošībā, 

elektrodrošībā un pirmās palīdzības sniegšanā, par ko parakstās instruktāžu žurnālos. 

18. Bīstamu situāciju gadījumos jārīkojas saskaņā ar evakuācijas plānu (tie 

izvietoti Koledžas un dienesta viesnīcas katra stāva gaiteņos), instrukciju “Par rīcību 

ugunsgrēka, nelaimes gadījuma darbā vai citos ārkārtējos gadījumos, kā arī pirmās 

palīdzības sniegšanā” un Koledžas darbinieku norādījumiem. Operatīvo dienestu telefonu 

numuri atrodas ziņojumu stendā mācību korpusa pirmajā stāvā. 

 

III. Studentu pienākumi 

19. Ievērot līguma par izglītības iegūšanu noteikumus, apgūt zināšanas, regulāri 

apmeklēt nodarbības, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt visus patstāvīgos darbus, praktiskos 

darbus un kontroldarbus, kvalifikācijas prakšu programmas, nokārtot eksāmenus un 

ieskaites, ievērot studiju programmās un studiju procesa grafikā noteikto nodarbību un 

prakses laika sadalījumu, pārbaudījumu un darbu iesniegšanas termiņus.  

20. Noteiktos termiņos iesniegt nepieciešamo kvalifikācijas prakses un cita veida 

dokumentāciju. 
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21. Būt disciplinētam un kārtīgam. 

22. Saskarsmē ievērot vispārpieņemtās ētikas normas. 

23. Precīzi ierasties nodarbībās un praksē. Ja studējošais nevar ierasties uz 

nodarbībām, neierašanās iemesls steidzami jāpaziņo grupas kuratoram. Pēc atgriešanās 

nodarbībās divu dienu laikā jāiesniedz grupas kuratoram dokuments par kavējuma 

attaisnojumu vai paskaidrojums. Atrasties slimības dēļ dienesta viesnīcā drīkst ar ārsta 

atļauju. 

24. Ja studējošais nevar ierasties prakses vietā, steidzami jāpaziņo prakses 

vadītājam Koledžā un prakses vadītājam prakses vietā, minot neierašanās cēloni un 

iespējamo prombūtnes laiku. 

25. Ziņot grupas kuratoram vai Koledžas administrācijai, ja kādas personas 

darbībā tiek saskatīti draudi savai vai citu personu drošībai, ja tiek konstatēta fiziska vai 

emocionāla vardarbība pret līdzcilvēkiem. 

26. Saudzēt Koledžas īpašumu, inventāru, iekārtas, grāmatas, mācību līdzekļus, 

telpaugus, taupīgi izmantot ūdeni un elektroenerģiju. 

27. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot tos, 

strādājot ar elektroiekārtām, ķimikālijām, bioloģiskajām un citām vielām. 

28. Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar Koledžu. 

29. Koledžas noteiktajā kārtībā rakstiski informēt Koledžas administrāciju un savu 

kuratoru par studiju pārtraukšanu. 

30. Būt aktīvam sabiedriskā darbā, interešu nodarbībās. 

31. Ievērot personīgās higiēnas prasības. 

32. Ienākot Koledžas mācību korpusā, atstāt virsdrēbes garderobē tās darba laikā. 

Laikā, kad garderobe nestrādā, nodarbību telpās ienākot, atstāt virsdrēbes docētāja 

norādītā vietā. 

33. Ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Koledžas darbu 

reglamentējošos dokumentos noteiktās prasības. 

34. Uzturēt tīrību un kārtību Koledžas telpās un teritorijā. 

35. Piedalīties Koledžas apkārtnes uzkopšanā nacionālo un lokālo talku ietvaros. 

36. Pēc studējošo eksmatrikulācijas, nokārtot visas saistības un nodot visu 

inventāru, saņemot attiecīgo amatpersonu rakstisku apstiprinājumu apgaitas lapā. 

 

IV. Studējošo tiesības 

37. Saņemt no studiju biedriem un akadēmiskā personāla cieņpilnas attiecības 

savstarpējā komunikācijā. 

38. Piedalīties Studējošo pašpārvaldes institūciju izveidošanā un darbībā. 

39. Tiesības uz nodarbību neaizskaramību, mācību plānā un studiju procesa 

grafikā paredzēto nodarbību un citu ar studiju procesu saistītu aktivitāšu kvalitatīvu 

organizāciju un darbību. 
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40. Saņemt nepieciešamo informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar 

studijām. 

41. Koledžas noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju 

programmu, izvēlēties studiju kursus; īstenot studiju brīvību – klausīties lekcijas citās 

augstskolās – pamatojoties uz koledžā noteikto kārtību. 

42. Koledžā brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, kas saistīti ar studiju procesu, 

studiju programmās noteikto mērķu sasniegšanu, studējošo pašpārvaldi, kā arī darbību 

studējošo interesēs. 

43. Dibināt Koledžas studējošo biedrības, pulciņus un klubus, kas efektivizēs 

Koledžas studiju procesu un studējošo darbību koledžā. 

44. Brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ciktāl tie neaizskar citu personu 

tiesības un likumīgās intereses. 

45. Iesniegt apelācijas par zināšanu un prasmju novērtējumu, kā arī Koledžas 

amatpersonu vai koleģiālo institūciju lēmumiem jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. 

46. Prasīt no Koledžas paredzēto valsts stipendiju savlaicīgu piešķiršanu un 

izmaksu. 

47. Lūgt pagarināt studiju pārbaudījumu un prakšu kārtošanas termiņus, studiju 

pārtraukuma piešķiršanu, attaisnojošu iemeslu dēļ. 

48. Prasīt no Koledžas studiju un sadzīves apstākļu nodrošināšanu. 

49.  Prasīt savlaicīgu nepieciešamās dokumentācijas izsniegšanu. 

50. Piedalīties un paust viedokli sava studiju darba rezultātu izskatīšanā studiju 

daļas Metodiskās padomes sanāksmēs. 

51. Izmantot dienesta viesnīcu, bibliotēku – lasītavu, nodarbību telpas un 

atbilstošus mācību līdzekļus – studiju programmas apguvei, saskaņojot to ar atbildīgajām 

amatpersonām. 

52. Izmantot Koledžas sporta zāli fiziskām aktivitātēm veselīga dzīvesveida 

nodrošināšanai. Nodarbību grafikus saskaņot ar atbildīgo par sporta zāli. 

53. Vadīt interešu nodarbības. 

54. Lūgt materiālo pabalstu vienu reizi semestrī, kandidējot uz vienreizēju 

stipendiju, pamatojoties uz Stipendiju piešķiršanas iekšējiem noteikumiem. 

55. Studiju procesā darboties kolektīvā, kas ievēro Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos un Koledžas normatīvajos dokumentos noteiktās prasības. 

 

V. Studējošajiem aizliegts 

56. Bojāt Koledžas inventāru, iekārtas un mācību – tehniskos līdzekļus, bez 

administrācijas vai nodarbību vadītāja atļaujas iznest inventāru no telpām vai pārvietot to. 

57. Piegružot Koledžas telpas un teritoriju. 

58. Koledžas teritorijā smēķēt, lietot un atrasties alkohola, apreibinošo un 

psihotropo vielu ietekmē, skaļi trokšņot, lietot rupjus izteicienus. 
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59. Koledžas teritorijā izlikt dažāda veida paziņojumus, afišas un plakātus bez 

saskaņošanas ar Koledžas administrāciju. 

60. Koledžā un tās teritorijā iegādāties, lietot, glabāt un realizēt alkoholu, 

cigaretes, narkotiskās, toksiskās un psihotropās vielas, gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 

šaujamieročus un aukstos ieročus. 

 

VI. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 

61. Studējošie, kas neievēro iekšējās kārtības noteikumus, tiek saukti pie 

disciplinārās vai materiālās atbildības. Pēc apstākļu noskaidrošanas, ko veic atbilstošās 

Koledžas struktūrvienības vadītājs, Koledžas direktors var piemērot sekojošus 

disciplinārsodus: 

61.1. piezīme; 

61.2. rājiens; 

61.3. izslēgšana no Koledžas (eksmatrikulācija). 

62. Viena kalendārā gada laikā studējošais, saņemot otro rājienu, tiek 

eksmatrikulēts no Koledžas. Studentu eksmatrikulācija notiek saskaņā ar iekšējiem 

noteikumiem “Studiju un pārbaudījumu kārtības nolikums”. 

63. Rīkojumu par disciplinārsoda piemērošanu var apstrīdēt viena mēneša laikā no 

tā spēkā stāšanās dienas, adresējot rakstveida iesniegumu Koledžas padomei, iesniedzot 

111.kabinetā, Pasta iela 1, Jēkabpils, LV-5201. 

64. Par pārkāpumiem, kas iziet ārpus Koledžas kompetences, tiek sastādīts akts un 

lieta nodota izskatīšanai policijā. 

 

VII. Noslēguma jautājums 

65. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 16.11.2016. 

iekšējos noteikumus Nr.1.-8/20 “Iekšējās kārtības noteikumi studentiem”. 

 

 

Direktore  R.Pole 

 

 

Upeniece 65231726 


