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APSTIPRINĀTS 

LKA Latvijas Kultūras koledžas Padomes  
2016.gada 29.maija sēdē  
 
  

 
STUDIJU PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA 

 
 
Izdots saskaņā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas nolikuma 5.7.18. 
apakšpunktu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Padomes darbības 
nolikuma 19.10., 19.18. apakšpunktiem, ievērojot Augstskolu likuma 47.pantā, Latvijas 
Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Studiju nolikuma, Ministru kabineta 
2004.gada 16.novembra noteikumos Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju 
posmos” noteikto 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šis dokuments nosaka Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas 
(turpmāk tekstā – Koledža) studiju programmu pilna un nepilna laika studējošo 
tiesības un pienākumus, uz laiku pārtraucot studijas Koledžā. 

1.2. Studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas, saglabājot studējošā statusu. 
1.3. Studiju pārtraukumu piešķir studējošajam, kurš ir izpildījis visas finansiālās saistības 

saskaņā ar Līgumam par studijām Koledžā pievienoto studiju maksas maksāšanas 
grafiku un vismaz viena semestra studiju prasības vai pastāv objektīvs, dokumentāli 
apliecināts attaisnojošs to neizpildīšanas iemesls. 

1.4. Minimālais viena studiju pārtraukuma ilgums ir divi semestri, maksimālais – četri. 
1.5. Lēmumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu pieņem Koledžas direktors. 
1.6. Studiju pārtraukumu piešķir, sākot ar studiju programmas otro semestri. Pirmā 

semestra studējošajiem studiju pārtraukumu var piešķirt, ja direktors konstatē, ka 
pastāv objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas, un studējošais ir 
iesniedzis atbilstošus dokumentus. 

1.7. Studējošais lūgumu piešķirt studiju pārtraukumu var izteikt rakstiski ne vēlāk kā līdz 
semestra otrās studiju nedēļas beigām. Ja pastāv objektīvi iemesli, kas liedz 
studējošajam turpināt studijas pēc noteikta termiņa, kad var pieteikties studiju 
pārtraukumam, students var lūgt piešķirt studiju pārtraukumu ne vēlāk kā pēdējā 
semestra studiju dienā, iesniedzot atbilstošus pamatojuma dokumentus. 

1.8. Studiju pārtraukuma beigu termiņš ir studiju pārtraukuma otrā semestra pēdējā diena. 
Iepriekšminētajos īpašajos gadījumos studiju pārtraukumu atļauts piešķirt semestra 
laikā. Tad studiju pārtraukuma ilgums var būt mazāks par diviem semestriem. 

1.9. Eksāmenu sesijas un prakses laikā studiju pārtraukumi netiek piešķirti. 
1.10. Studiju pārtraukumu kopējais ilgums nedrīkst pārsniegt divus studiju gadus. 
1.11. Studiju pārtraukumā studējošais var kārtot pārbaudījumus atbilstoši Koledžas maksas 

pakalpojumu cenrādim. 
 

 
2. STUDIJU PĀRTRAUKUMU PIEŠĶIRŠANA 

2.1. Lai noformētu studiju pārtraukumu, studējošais iesniedz Studiju daļā rakstveida 
iesniegumu. Studējošā iesniegumu reģistrē Koledžas noteiktā kārtībā. 
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2.2. Iesniegums par studiju pārtraukšanu tiek izskatīts Koledžas Padomes vai Stipendijas 
komisijas (turpmāk – Lēmējinstitūcija) tuvākajā sēdē. 

2.3. Pēc studējošā iesnieguma par studiju pārtraukšanu apstiprināšanas Lēmējinstitūcijas 
sēdē Koledžas direktors izdod rīkojumu par studiju pārtraukšanu. Pēc direktora 
rīkojuma izdošanas Studiju daļas vadītāja izdara attiecīgu ierakstu LAIS datu bāzē un 
vecākais lietvedis pievieno studējošā iesniegumu Studiju kartei. 

2.4. Ja studiju pārtraukums netiek piešķirts, Lēmējinstitūcijas sēdē deleģēta persona 
sniedz studentam rakstveida atteikumu. Atteikumā norāda: 
2.4.1. studējošā vārdu, uzvārdu; 
2.4.2. studējošā iesnieguma saņemšanas datumu un iesnieguma saturu; 
2.4.3. pieņemtā lēmuma nepiešķirt studiju pārtraukumu iemeslus un pamatojumu. 

2.5. Studējošais var apstrīdēt Lēmējinstitūcijas lēmumu Koledžas noteiktā kārtībā. 
2.6. Pirms pirmā studiju pārtraukuma termiņa beigām studējošajam ir tiesības lūgt studiju 

pārtraukumu pagarināt vēl par diviem semestriem, iesniedzot Studiju daļā rakstisku 
iesniegumu ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunā studiju semestra sākuma. 

2.7. Iesniegums par studiju pārtraukuma termiņa pagarināšanu tiek izskatīts 2.2. – 2.6. 
punktos minētajā kārtībā. 

 
3. STUDIJU TURPINĀŠANA PĒC STUDIJU PĀRTRAUKUMA 

3.1. Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, ne vēlāk kā nedēļu pirms jaunā 
studiju semestra sākuma studējošais iesniedz Studiju daļā rakstveida iesniegumu, 
kurā tiek norādīts semestris, ar kuru tiek atsāktas studijas.  

3.2. Studējošā iesniegumu par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma izskata 
Lēmējinstitūcijas tuvākajā sēdē. 

3.3. Direktora vietnieks studiju darbā vai viņa deleģēta persona salīdzina iepriekš apgūtos 
studiju kursus un to apjomu ar studiju programmas atbilstošo daļu un, ja 
nepieciešams, sastāda individuālo studiju plānu. Ja studiju pārtraukuma laikā ir 
notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais turpina studijas atbilstoši 
aktualizētās studiju programmas prasībām. Studenta lietas aktualizēšana pēc studiju 
pārtraukuma ir maksas pakalpojums. 

3.4. Pēc studējošā iesnieguma par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma 
apstiprināšanas Lēmējinstitūcijas sēdē Koledžas direktors izdod rīkojumu par studiju 
atsākšanu pēc studiju pārtraukuma. Pēc direktora rīkojuma izdošanas Studiju daļas 
vadītāja izdara attiecīgu ierakstu LAIS datu bāzē un vecākais lietvedis pievieno 
studējošā iesniegumu Studiju kartei. 

3.5. Pēc iesnieguma par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma apstiprināšanas 
Lēmējinstitūcijas sēdē studējošajam, kurš studē par fizisku vai juridisku personu 
finanšu līdzekļiem, ir pienākums noslēgt vienošanos pie Līguma par studiju 
atsākšanu un izmaiņām studiju maksas maksājuma grafikā. 

3.6. Ja 3.1. punktā minētā termiņa laikā studējošais nav iesniedzis Studiju daļā rakstveida 
iesniegumu par studiju atsākšanu pēc studiju pārtraukuma, studējošais tiek 
eksmatrikulēts no Koledžas studējošo skaita. 
 

4.  STUDIJU FINANSĒŠANA 
 

4.1. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā. 
4.2. Studējošais, kuram studiju pārtraukums tiek piešķirts semestra laikā, var lūgt 

pārmaksātās studiju maksas pārcelšanu uz nākamo studiju periodu, ja studijas tiek 
finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Studējošais iesniedz Studiju 
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daļā rakstisku iesniegumu. Dekāns rezolūcijā norāda uz nākamo studiju periodu 
pārceltās summas lielumu un nodod iesniegumu vecākajam lietvedim, kurš studējošā 
iesnieguma kopiju iesniedz Grāmatvedībā un pievieno šā iesnieguma oriģinālu 
studējošā Studiju kartei. 

4.3. Pārcelt uz nākamo studiju periodu var to studiju maksas daļu, kas studiju 
pārtraukuma pieprasīšanas brīdī ir pārmaksāta saskaņā ar Koledžas Līguma studiju 
maksas grafiku. 

4.4. Studiju pārtraukuma laikā studējošajam nemaksā stipendiju. 
4.5. Pēc studiju pārtraukuma atjaunojoties studijām, studējošais saglabā iepriekš noteikto 

finansējuma avotu. Atbrīvoto Valsts budžeta dotēto studiju vietu studiju pārtraukuma 
laikā var izmantot cits tās pašas studiju programmas specializācijas sekmīgs students, 
kas studē par fizisku vai juridisku personu līdzekļiem. 

4.6. Studējošajam, kurš studē par juridisko vai fizisko personu līdzekļiem, atsākot 
studijas pēc studiju pārtraukuma par studijām maksā tādu maksu, kāda noteikta 
Līgumā. 

4.7. Kārtību, kādā studējošais, kas atjaunojas no studiju pārtraukuma, var pretendēt uz 
valsts dotētajām studiju vietām, nosaka Koledžas Valsts budžeta dotēto studiju vietu 
piešķiršanas kārtība. 


