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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 

 

 Jēkabpilī  
   

23.08.2019.           Nr.1.-8/14 

 

Studiju un pārbaudījumu kārtība 
 

Izdoti saskaņā ar 

Augstskolu likumu un 

Ministru kabineta 04.04.2017. noteikumu 

Nr.197 “Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 

nolikums” 12.7.punktu 

 

I. Vispārīgs jautājums 

1. Iekšējie noteikumi „Studiju un pārbaudījumu kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 

reglamentē studiju un pārbaudījumu kārtību Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – 

Koledža) īstenotajās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 

 

II. Imatrikulācija 

2. Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Koledžas studējošo sarakstā 

(matrikulā). Imatrikulēti tiek reflektanti, kuri izgājuši Koledžas noteikto uzņemšanas 

procedūru. 

3. Uzņemšana Koledžā notiek saskaņā ar Koledžas Uzņemšanas noteikumiem. 

Uzņemšanu organizē uzņemšanas komisija. 

4. Ja Uzņemšanas noteikumi paredz rakstisku pārbaudes darbu reflektantiem, to 

organizē uzņemšanas komisija. 

5. Lai uzsāktu studijas, reflektantam ar Koledžu jānoslēdz studiju līgums par 

izglītības iegūšanu. 

6. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas ieteikumu un pēc studiju līguma par 

izglītības iegūšanu noslēgšanas, direktors izdod rīkojumu par studējošo imatrikulāciju. 

7. Imatrikulētajiem studējošajiem izsniedz studenta apliecību. 
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8. No imatrikulācijas brīža studējošajam ir visas Koledžā studējošā tiesības, ko 

paredz Koledžas iekšējie normatīvie akti, Izglītības likums, Augstskolu likums, 

Profesionālās izglītības likums un citi normatīvie akti. 

9. Otrajā un turpmākajos studiju gados var tikt imatrikulēti studējošie no citām 

koledžām, kuri sekmīgi beiguši iepriekšējos studiju gadus atbilstošā profila 

licencētā/akreditētā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā. 

10. Studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos nosaka iekšējais normatīvais akts 

“Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. 

 

III. Studiju saturs 

11. Studiju saturu nosaka Studiju programma. Studiju programma ir veidota 

atbilstīgi valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam, profesijas 

standartam.  

12. Studiju programmas daļas: 

12.1. studiju kursi, 

12.2. kvalifikācijas prakse, 

12.3. kvalifikācijas darbs. 

13. Studiju programmas ietvaros noteikti: apgūstamie studiju kursi, sasniedzamie 

studiju rezultāti, studiju kursu apjoms kredītpunktos, sadalījums pa studiju 

gadiem/semestriem, pārbaudījumu apjoms, kursa darbu skaits, prakses apjoms un studiju 

valsts noslēguma pārbaudījumi. 

14. Studiju kursa aprakstā noteikti: 

14.1. prasības studiju kursa apguves uzsākšanai; 

14.2. īstenošanas mērķi un plānotie studiju rezultāti; 

14.3. studiju rezultātu sasniegšanai nepieciešamais studiju kursa saturs (studiju 

kursa plānotais kalendārs, obligātā literatūra un papildliteratūra, citi informācijas avoti); 

14.4. studējošo patstāvīgā darba organizācija un uzdevumi; 

14.5. studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji. 

15. Studējošā kompetences novērtējuma kritēriji atspoguļoti studiju kursa 

aprakstā. Plānoto studiju rezultātu kritēriji atspoguļoti pārbaudes darba aprakstā. 

16. Studējošais pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas 

turpmākajos studiju gados drīkst mainīties tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apjomā. 

17. Studiju kursi studiju programmā sadalīti vispārizglītojošos studiju kursos (A 

daļa), profesionālās izglītības studiju kursos (B daļa) un brīvās izvēles studiju kursos (C 

daļa): 

17.1. vispārizglītojošie studiju kursi ir studiju programmā obligāti apgūstamie 

kursi; 

17.2. konkrētās profesijas studiju kursi sniedz profesionālās zināšanas, tie ir 

obligāti apgūstamie kursi; 
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17.3. brīvās izvēles vispārizglītojošos kursus un nozares izvēles kursus 

studējošais izvēlas atbilstīgi savām interesēm programmā noteiktajā apjomā. Šos kursus 

var apgūt arī citās programmās. 

18. Par studiju kursu izstrādi, īstenošanu, aktualizāciju ir atbildīgs docētājs. 

19. Par studiju programmas saturu, īstenošanu un pārraudzību ir atbildīgs 

profilējošās katedras vadītājs. 

20. Studiju saturu reglamentē arī citi Koledžas iekšējie normatīvie akti: 

“Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem”, “Studējošo pašpārvaldes nolikums”, 

“Studiju un pārbaudījumu kārtība”, “Rakstu darbu noformēšanas kārtība”, “Kursa darbu 

izstrādes un aizstāvēšanas kārtība”, “Kvalifikācijas prakses kārtība”, “Kvalifikācijas 

darbu izstrādes kārtība”, “Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas eksāmena) 

nolikums” ,“Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā”, “Stipendiju piešķiršanas nolikums”, “Kredītu piešķiršanas kārtība”, 

“Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

nolikums”, “Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos”, “Mācību sociālā tīkla Mykoob 

lietošanas kārtība koledžā”. 

 

IV. Studiju procesa organizācija 

21. Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites 

vienība, kas atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam (vienai studiju 

nedēļai).  

22. Akadēmiskā stunda (45 minūtes) vai akadēmiskā nodarbība (45 min x 2) ir 

akadēmiskā personāla un studējošā tieša saskarsme, kura tiek īstenota studiju 

programmas un studiju kursa plānoto studiju rezultātu sasniegšanai. 

23. Akadēmiskās nodarbības sākums un beigas Koledžā var tikt iezvanītas.  

24. Studiju procesā ne mazāk kā 30% no studiju kursa apjoma īsteno praktiski. 

Patstāvīgā darba uzdevumus un novērtēšanas kritērijus nosaka programmu studiju kursu 

aprakstos.  

25. Pilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst 40 kredītpunkti 

akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 

26. Nepilna laika studijas – studiju veids, kuram atbilst mazāk nekā 40 

kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk nekā 40 akadēmiskās stundas nedēļā. 

27. Gan pilna laika, gan nepilna laika studējošie drīkst studēt dažādās studiju 

formās - dienā, vakarā, neklātienē – ja Koledža to piedāvā. 

28. Katrā studiju formā no studējošiem tiek veidotas akadēmiskās grupas. Par 

akadēmiskās grupas maiņu lemj direktors pēc studējošā rakstiska pieprasījuma. 

29. Studiju procesa grafikā atspoguļots: studiju gada ilgums, tā sākums un 

noslēgums, sadalījums semestros, studiju kursu docētāji, studiju darbu instruktāžu laiki, 

kursa darbu, kvalifikācijas prakšu, kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas 

termiņi/laiki.  

30. Studiju semestrī plānoto nodarbību norises laiku un vietu nosaka Nodarbību 

saraksts.  
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31. Studiju organizācijas formas:  

31.1. akadēmiskā stunda (45 min), 

31.2. akadēmiskā nodarbība (45 min x 2), 

31.3. izbraukuma nodarbība (ārpus koledžas telpām) – pagarināts norises laiks, 

31.4. lekcijas, vieslekcijas, 

31.5. praktiskās nodarbības (praktiskie darbi), 

31.6. patstāvīgās studijas (patstāvīgie darbi), 

31.7. kvalifikācijas prakse, 

31.8. studiju pētījumi, 

31.9. konsultācijas, 

31.10. semināri u.c. 

32. Studiju kursa izklāsta pirmajā nodarbībā docētājs studējošos iepazīstina ar 

sevi, kārtību nodarbībās, īpašām prasībām, kas nav pretrunā ar Koledžas iekšējiem 

normatīvajiem aktiem, pētniecībā balstītām studijām kursa ietvaros, studiju kursa 

plānotajiem sasniedzamajiem studiju rezultātiem (kognitīvais, praktiskais aspekts), 

orientējošo studiju kursa kalendāru, studiju aktivitātēm, patstāvīgajiem un praktiskajiem 

darbiem studiju kursa ietvaros, prasībām pārbaudes darbiem un to novērtēšanas 

kritērijiem, izprasto kompetenču diagnostikas veidiem. 

33. Pēc pārbaudes darbiem docētājs veic izvērtējumu, norādot kopīgās kļūdas, 

nepilnības; studējošais iepazīstas ar veiktā pārbaudes darba izvērtējumu. Pēc pārbaudes 

darbu izvērtējuma docētājs ir tiesīgs tos savākt un glabāt Koledžā līdz akadēmiskā gada 

noslēgumam; labākos darbus – līdz nākamajai akreditācijai. 

34. Studiju kursu apguves laikā studējošajam ir iespējamas bezmaksas un maksas 

konsultācijas par studiju kursu apguves jautājumiem arī ārpus nodarbību sarakstā 

noteiktajiem nodarbību laikiem. 

35. Katra docētāja Konsultāciju laiki tiek atspoguļoti docētāju konsultāciju laiku 

sarakstā, kas tiek publiskots koledžas mājas lapā. 

36. Maksas konsultācijas studējošais izmanto studiju parādu kārtošanai. 

37. Studējošais vienojas ar docētāju par maksas konsultāciju laiku un datumu. 

38. Pirms došanās uz maksas konsultāciju studējošais apmaksā konsultācijas 

stundu un pie studiju daļas lietvedības sekretāres izņem protokolu “Ārpus programmas 

paredzēto konsultāciju apliecinājuma protokols”. 

39. Pēc maksas konsultācijas vienas darba dienas laikā docētājs pie studiju daļas 

lietvedības sekretāres reģistrē konsultāciju reģistrā “Ārpus programmas paredzēto 

konsultāciju apliecinājuma protokolu reģistrs”. 

 

V. Pārbaudījumi un vērtēšana 

40. Pārbaudījums ir programmā noteikto studentu apgūstamo zināšanu, prasmju 

un iemaņu izvērtēšana un novērtēšana mutiskā vai rakstiskā veidā. 
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41. Rakstisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā studenti uz pārbaudījuma 

jautājumiem atbild vai pārbaudījuma uzdevumu veic rakstiski uz papīra vai pie datora. 

Rakstiskas formas pārbaudījuma darbi tiek pārbaudīti un vērtēti bez studenta klātbūtnes. 

Ir pieļaujami docētāja mutiski jautājumi, lai precizētu studenta rakstiski veikto uzdevumu 

vai sniegtās atbildes. 

42. Mutisks pārbaudījums ir pārbaudījums, kurā mācībspēks vērtē studenta 

mutiskās atbildes un skaidrojumus. Mutiskā pārbaudījuma daļa var būt arī uz papīra vai 

pie datora rakstiski veicams uzdevums. 

43. Pārbaudījumu veidi: 

43.1. kārtējie, 

43.2. gala pārbaudījumi, 

43.3. valsts pārbaudījumi. 

44. Kārtējie pārbaudījumi ir studiju kursa apguves laikā organizētie 

pārbaudījumi: 

44.1. kontroldarbi, 

44.2. praktiskie darbi, 

44.3. referāti, esejas, 

44.4. ziņojumi semināros vai konferencēs, 

44.5. daudzveidīgas patstāvīgā darba formas, kas veicina studiju kursu kvalitatīvu 

apguvi. 

45. Kārtējos pārbaudījumus organizē un vada studiju kursa docētājs. Kārtējo 

pārbaudījumu skaits ir noteikts studiju kursa programmā. 

46. Kārtējos pārbaudījumus docētājs vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā vai 

ieskaitīts/neieskaitīts, vērtējumus reģistrējot elektroniskajā žurnālā. 

47. Studiju kursu gala pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju 

kursu apguve; tie ir eksāmens vai ieskaite. 

48. Katra studiju kursa gala pārbaudījuma veidu nosaka docētājs, tas ir noteikts 

studiju kursa programmā. 

49. Studiju kursa gala pārbaudījumam tiek pielaisti tikai tie studējošie, kuri 

izpildījuši visas studiju kursa programmā noteiktās prasības (nokārtojuši visus kārtējos 

pārbaudījumus noteiktā laikā). Par studējošo, kuram nav tiesības kārtot pārbaudījumu, 

docētājs pārbaudījuma protokolā izdara ierakstu “nepielaists”. 

50. Studiju parādu nokārtošanai studējošais izmanto maksas pakalpojumu. 

51. Pirms gala pārbaudījuma (ieskaites vai eksāmena), elektroniskajā žurnālā 

izdarāms ieraksts “semestrī”, pēc – ieraksta eksāmena vai ieskaites vērtējumu. Ņemot 

vērā vērtējumus pirms eksāmena vai ieskaites un iegūto vērtējumu eksāmenā vai ieskaitē, 

tiek izlikts gala vērtējums, to ieraksta Pārbaudījumu protokolā un Studiju kartē. Process, 

kā veidojas galīgais vērtējums, ir aprakstīts studiju kursa programmā. 

52. Eksāmens, ieskaite ir pārbaudījums, kurā studenta zināšanas, prasmes un 

iemaņas vērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Eksāmens un ieskaite ir nokārtots, ja students 

iegūst atzīmi, kas nav zemāka par 4 ballēm (gandrīz viduvēji). Eksāmenu pieņem studiju 
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kursa docētājs. Docētājam ir tiesības pieaicināt Koledžas vai tautsaimniecības nozares 

pārstāvjus. 

53. Kursa darba aizstāvēšanu vērtē 10 ballu sistēmā, bet kvalifikācijas prakses 

vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Vērtējumi tiek reģistrēti ieskaites protokolos. 

54. Prakses atskaites aizstāvēšanu (prezentēšanu) reglamentē iekšējais 

normatīvais akts “Kvalifikācijas prakses kārtība” un citi normatīvie akti. 

55. Kursa darba aizstāvēšana (prezentēšana) notiek pēc studiju programmā 

noteiktā kursa darba izstrādes noslēguma. Kursa darbu aizstāvēšanu (prezentēšanu) 

reglamentē normatīvais akts “Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība”. 

56. Valsts pārbaudījumi ir pārbaudījumi, ar ko noslēdzas studiju programmas 

pilna apguve un pēc kuru nokārtošanas students saņem izglītību apliecinošu dokumentu – 

Diplomu par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tas apliecina arī iegūto 

4.profesionālās kvalifikācijas līmeni. 

57. Diplomu saņem studējošais, kurš apguvis programmu un nokārtojis 

kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu, kas nav mazāks par 4 – „gandrīz 

viduvēji”. 

58. Valsts pārbaudījums ir kvalifikācijas eksāmens – Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā tā ir kvalifikācijas darba aizstāvēšana (prezentēšana); tā norisi reglamentē 

normatīvais akts “Valsts noslēguma pārbaudījuma (Kvalifikācijas eksāmena) nolikums” 

59. Kvalifikācijas eksāmenu pieņem ar Koledžas direktora rīkojumu apstiprināta 

Kvalifikācijas eksāmena komisija. Komisija lemj par attiecīgās kvalifikācijas piešķiršanu 

studentam. 

60. Ja studējošais pārbaudījuma laikā izmanto neatļautus materiālus vai 

informāciju, viņš tiek atstādināts no pārbaudījuma un drīkst tikt eksmatrikulēts. 

61. Kvalifikācijas darbu un aizstāvēšanu (prezentēšanu) vērtē 10 ballu skalā. 

62. Kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots, ja iegūtais vērtējums nav mazāks par 4 – 

„gandrīz viduvēji”. 

63. Akadēmiskā godīguma principu ievērošanu studiju procesā sākotnēji kontrolē 

docētājs/kvalifikācijas darba vadītājs. Turpmāko rīcību nosaka Koledžas iekšējais 

normatīvais akts “Plaģiātisma kontroles un novēršanas noteikumi Jēkabpils Agrobiznesa 

koledžā”. 

 

VI. Vērtēšana 10 ballu skalā 

64. Ieskaitēs un eksāmenos studentu zināšanas novērtē pēc diviem rādītājiem: 

kvantitatīvais un kvalitatīvais. Kvantitatīvais rādītājs ir studiju kursu apjoms 

kredītpunktos (KP). Kvalitatīvajam rādītājam ieskaitē vai eksāmenā izmanto 10 ballu 

sistēmas kritērijus: 

64.1. 10 balles – izcili: zināšanas, kas pārsniedz studiju programmas/kursa 

prasības, liecina par patstāvīgiem pētījumiem, par problēmu dziļu izpratni; 

64.2. 9 balles – teicami: pilnā mērā apgūtas studiju programmas/kursa prasības, 

iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās zināšanas; 
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64.3. 8 balles – ļoti labi: pilnā mērā apgūtas studiju programmas/kursa prasības, 

taču reizēm trūkst dziļākas izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot 

sarežģītākiem jautājumiem; 

64.4. 7 balles – labi: apgūtas studiju programmas/kursa   prasības, taču vienlaikus 

konstatējami arī atsevišķi mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

64.5. 6 balles – gandrīz labi: apgūtas studiju programmas/kursa   prasības, taču 

konstatējamas atsevišķas lielākas problēmas nepietiekoši dziļa izpratne; 

64.6. 5 balles – viduvēji: visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī 

konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekami dziļa izpratne; 

64.7. 4 balles – gandrīz viduvēji: visumā apgūtas studiju programmas prasības, 

konstatējama vairāku svarīgu problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto 

zināšanu praktiskai izmantošanai; 

64.8. 3 balles – vāji: apgūtas virspusējas zināšanas par studiju programmas/kursa  

svarīgākajām problēmām, taču nav spēju tās praktiski izmantot; 

64.9. 2 balles – ļoti vāji: apgūtas virspusējas zināšanas par atsevišķām 

problēmām, taču citās svarīgākās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

64.10. 1 balle – ļoti, ļoti vāji: nav izpratnes par studiju programmas/kursa  

problemātiku. 

65. Pirmais pietiekamais zināšanu novērtējums ir 4 balles. 

66. Gala vērtējumu reģistrē pārbaudījuma protokolā. Ja studējošais apstrīd 

saņemtā vērtējuma objektivitāti un pretendē uz augstāku atzīmi, tad viņam pēc gala 

pārbaudījuma piecu darba dienu laikā direktoram ir jāiesniedz rakstiska motivēta 

apelācija. Tiek izveidota atkārtota pārbaudījuma komisija trīs cilvēku sastāvā. Apelācijas 

komisija atkārtoti izvērtē studējošā rakstiskā pārbaudījuma darbu vai atkārtoti pieņem 

mutisko pārbaudījumu. Komisijas vērtējums nav apstrīdams. 

 

VII. Prakses un kursa darbi 

67. Kursa darbu skaitu, kvalifikācijas prakses apjomu un to sadalījumu pa studiju 

gadiem nosaka studiju programma. 

68. Kvalifikācijas prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē iekšējais 

normatīvais akts “Kvalifikācijas prakses nolikums studentiem”.  

69. Kursa darbu organizēšanu un vērtēšanu reglamentē iekšējais normatīvais akts 

“Kursa darbu izstrādes un aizstāvēšanas kārtība”.  

 

VIII. Ieskaitīšana nākamajā studiju gadā 

70. Lai studentu ieskaitītu nākamajā studiju gadā, jābūt iegūtiem visiem studiju 

gada kredītpunktiem (iegūts vērtējums – vismaz 4 balles). 

71. Nākamajā studiju gadā studējošais tiek ieskaitīts ar direktora rīkojumu. 

72. Ja studējošais nav ieguvis ieplānotos kredītpunktus attaisnojošu iemeslu dēļ, 

nākamajā kursā viņu ieskaita „ar nosacījumu”. Nosacījums – nākamajā akadēmiskajā 

gadā viena mēneša laikā nokārtot studiju parādus un iegūt vērtējumu (vismaz 4 balles). Ja 
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studējošais nav ieguvis 100% no iepriekšējā gadā plānotajiem kredītpunktiem, 

studējošais ar direktora rīkojumu tiek eksmatrikulēts. 

 

IX. Eksmatrikulācija 

73. Eksmatrikulācija ir studējošā izslēgšana no Koledžas studējošo saraksta 

(matrikulas). 

74. Studējošo eksmatrikulē, ja: 

74.1. studējošais ir pārkāpis Koledžas atbilstošos iekšējās kārtības noteikumus; 

74.2.  to vēlas studējošais; 

74.3. studējošais nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veicis citus 

studiju uzdevumus; 

74.4. pēc teorētiskā kursa beigšanas studējošais nav kārtojis valsts noslēguma 

pārbaudījumus vai ir ieguvis kvalifikācijas darba aizstāvēšanā zemāku vērtējumu par 4 

(gandrīz viduvēji) ballēm; 

74.5. studējošais noteiktajā laikā nav atgriezies no studiju pārtraukuma; 

74.6. noskaidrojas, ka studējošā uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, 

kukuļošana vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 

74.7. studējošais ir apguvis studiju programmu un/vai ieguvis kvalifikāciju; 

74.8. netiek izpildīts „Līgums par profesionālās izglītības iegūšanu nepilna laika 

studijās” nosacījums – pārskaitīt studiju maksu saskaņā ar noteikto grafiku Koledžas 

norādītajā norēķinu kontā. 

75. Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod direktors pēc direktora vietnieka studiju 

jomā ierosinājuma.  

76. Apelācijas izskata Koledžas padome. 

 

X. Studiju programmas, laika vai specializācijas maiņa 

77. Ja studējošais vēlas mainīt studiju laiku (formu), studiju programmu, izvēlēto 

specializāciju, studējošais Koledžas direktoram iesniedz rakstisku iesniegumu, motivējot 

savu nodomu/izvēli. 

78. Par iepriekšējā studiju programmā apgūto studiju kursu vērtējumu 

(kredītpunktu) ieskaitīšanu studiju programmā, uz kuru studējošais pāriet, lemj komisija; 

to reglamentē “Iepriekšējā izglītībā  vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanas nolikums”, “ Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos”. 

 

XI. Studiju parādi 

79. Studiju programmā vai kursu programmā ieplānotie pārbaudījumi, kas nav 

sekmīgi nokārtoti līdz kārtējā studiju gada beigām, un valsts noslēguma pārbaudījuma 

kvalifikācijas darbs līdz koledžas noteiktā termiņa beigām, ir studiju parādi. 
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80. Studiju parādu kārtošana ir apmaksājams pakalpojums, kura cena noteikta 

koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī.  

81. Lai nokārtotu studiju parādu, studējošajam: 

81.1. jāvienojas ar docētāju, kurš pieņems pārbaudījumu; 

81.2. jāsaskaņo ar docētāju prasības, kas jāizpilda, lai varētu kārtot pārbaudījumu; 

81.3. jāvienojas ar docētāju par pārbaudījuma laiku un vietu; 

81.4. jāuzraksta pieteikums Pārbaudījuma protokola saņemšanai, norādot maksas 

pakalpojumu veidus atbilstīgi docētāja noteiktajām prasībām (kārtējais pārbaudījums, 

maksas konsultācija u.c.); 

81.5. vienas nedēļas laikā no pieteikuma iesniegšanas ar pārskaitījumu 

jānorēķinās par plānoto pakalpojumu un pie studiju daļas lietvedības sekretāres jāizņem 

pārbaudījuma protokols; 

81.6. pārbaudījuma protokola derīguma termiņš ir 1 nedēļa; 

81.7. pēc pārbaudījuma Pārbaudījuma protokols jāatstāj docētājam, kurš tajā 

ieraksta vērtējumu un nodod lietvedības sekretārei. 

82. Studiju parāda kārtošana pie docētāja, kurš vada studiju kursu, ir iespējama 

viena studiju gada ietvaros. Nākamajā studiju gadā parāds kārtojams pie atbilstošā studiju 

kursa docētāja (tā var būt cita persona).  

83. Lai studējošais varētu kārtot valsts noslēguma pārbaudījumu, jābūt 

nokārtotiem visiem studiju programmā noteiktajiem gala pārbaudījumiem. 

 

XII. Studiju pārtraukumi 

84. Studiju pārtraukums ir laika posms, kurā studējošais neveic aktīvu studiju 

darbu, tomēr nezaudē studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts).  

85. Lai saņemtu studiju pārtraukumu, studējošais informē kuratoru un Koledžas 

direktorei adresētu rakstisku iesniegumu saskaņo ar direktora vietnieku studiju jomā. 

86. Studiju pārtraukums tiek piešķirts pamatojoties uz direktora rīkojumu.  

87. Studiju pārtraukuma ilgums nedrīkst pārsniegt divus gadus. 

88. Studiju pārtraukuma laikā studējošā statuss ir nepilna laika studējošais. 

89. Studiju pārtraukuma laikā studējošais drīkst kārtot studiju parādus un saņemt 

Koledžas bibliotēkas, lasītavas pakalpojumus; nedrīkst izmantot Koledžas dienesta 

viesnīcu. 

90. Lai atjaunotos studijās, studējošais iesniedz studiju daļas lietvedības 

sekretārei Koledžas direktoram adresētu iesniegumu. 

 

XIII. Mācību pasākumu apmeklēšana un pārbaudījumu kārtošana 

citās augstākās izglītības iestādēs 

91. Pamatojoties uz Augstskolu likumā noteikto studiju brīvību, studējošais drīkst 

klausīties lekcijas citās augstākās izglītības iestādēs. 
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92. Studējošais, kas vēlas, lai Koledžā tiktu atzīts citās augstākās izglītības 

iestādēs mācību pasākumu apmeklēšanas un pārbaudījumu kārtošanas rezultāts, iesniedz 

Koledžā iesniegumu ar pievienotu augstskolas/koledžas izsniegtu izziņu vai diplomu 

(sekmju izrakstu), kas apliecina akreditētas augstākās izglītības iestādes akreditētas studiju 

programmas daļas apjomu. 

93. Koledžā salīdzina citās augstākās izglītības iestādēs apgūtos kursus un to 

apjomu ar koledžas studiju programmas atbilstošo daļu. Kursus ieskaita, ja to saturs un 

apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu 

skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā kursā ir lielāks un vērtējums studiju kursos iegūts ne 

vēlāk kā 10 gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas Koledžā. 

94. Lēmumu par citās augstākās izglītības iestādēs pārbaudījumu kārtošanas 

rezultātu ieskaitīšanu pieņem komisija.  

 

XIV. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšana 

95. Kārtību, kādā koledža pēc studējošā vai personas, kas nav koledžas 

studējošais, iesnieguma veic iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu nosaka koledžas iekšējais normatīvais akts 

“Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

nolikums”, “ Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos”. 

 

XV. Noslēgums jautājumi 

96. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2016.gada 

1.novembra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/9 “Studiju un pārbaudījumu kārtība” un 

2016.gada 1.novembra iekšējie noteikumi Nr.1.-8/3 “Pārbaudījumu nolikums”. 

97. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī. 

 
 

Direktore         R.Pole 
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