
 
 

NOTEIKUMI PAR LKK VIESSTUDENTU NO LATVIJAS 
AUGSTSKOLĀM UN KOLEDŽ ĀM 

 
 
Izdots saskaĦā ar Augstskolu likumu un LKK nolikumu. 
 
PieĦemts LKK Padomes sēdē 19.04.2007., prot.Nr.46; 
Apstiprināts ar dir.rīk.Nr.20-p/d; 19.04.2007. 
 
1. Vispār īgie noteikumi  
  
1.1. LKK viesstudents no Latvijas augstskolām un koledžām, turpmāk tekstā – 
viesstudents, šo noteikumu izpratnē ir citas Latvijas augstskolas vai koledžas students, 
kurš noteiktā laikā uz abpusēja līguma pamata (1.pielikums) LKK studē atsevišėus kursus 
no LKK kursu kataloga un pilda studiju kursu apguves akadēmiskās saistības.  
1.2. Pretendēt uz studijām LKK viesstudenta statusā ir tiesīgi Latvijas augstskolu un 
koledžu studenti. 
1.3. Citas augstskolas vai koledžas studentu grupas reăistrācijai, lai apgūtu LKK studiju 
kursu, tiek slēgta atsevišėa vienošanās starp abu augstskolu vai koledžu attiecīgo studiju 
programmu vadītājiem. Šo vienošanos apstiprina abu augstskolu mācību prorektori vai 
koledžu direktoru vietnieki studiju darbā. 
1.4. Studijas LKK viesstudenta statusā ir par maksu saskaĦā ar LKK Noteikumiem par 
maksas pakalpojumu sniegšanas kārtību. Viesstudenti nevar pretendēt uz LKK valsts 
budžeta finansētajām vietām, stipendijām, studiju un studējošā kredītiem utt. 
 
2. Pieteikšanās un reăistrācija studijām viesstudenta statusā  
  
2.1. Reăistrēšanās viesstudenta statusā var notikt: 
2.1.1. citas augstskolas vai koledžas studentam individuāli reăistrējoties studiju kursiem 
LKK; 
2.1.2. citas augstskolas vai koledžas studentu grupai reăistrējoties LKK īstenojamam 
studiju kursam (kursiem).  
2.2. Citu augstskolu vai koledžu studenti individuāli var pieteikties studijām viesstudenta 
statusā, sākot ar attiecīgā semestra reăistrācijas nedēĜas pirmo dienu līdz semestra pirmās 
nedēĜas beigām. 
2.3. Piesakoties uz studiju kursiem, jāievēro kursu apguves priekšnoteikumi. 
2.4. Pierakstoties uz kursiem, priekšroka ir tiem LKK studentiem, kuriem šis kurss ir 
paredzēts studiju programmā. 
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2.5. Pretendents LKK Studiju daĜā aizpilda īpašu veidlapu–iesniegumu "Viesstudenta 
reăistrācijas iesniegums kursu apgūšanai" (2. pielikums). Studiju daĜa saskaĦo 
viesstudenta piedalīšanos izvēlētajos studiju kursos ar nodaĜu, kura īsteno šos kursus.  
2.6. Ja students vēlas, lai izvēlētie studiju kursi tiktu iekĜauti savas augstskolas diploma 
pielikumā, aizpildīto veidlapu un studiju kursa aprakstu (aprakstus), students iesniedz 
savas augstskolas vai koledžas studiju programmas vadītājam, kas ar parakstu apliecina, 
ka izvēlētie studiju kursi tiks atzīti programmā, kurā students reăistrēts. 
2.7. Aizpildīto un programmas vadītāja parakstīto vienošanās veidlapu students iesniedz 
LKK Studiju daĜā, kur tiek reăistrēts LKK dokumentācijā studiju kursu apgūšanai 
viesstudenta statusā. 
  
3. Studiju process un pārbaudījumi   
  
3.1. NodaĜu vadītāji informē kursu docētājus par viesstudentu līdzdalību studiju kursā. 
3.2. Viesstudentam studiju procesā LKK ir t ādas pašas tiesības un pienākumi kā LKK 
studentiem. 
3.3. Viesstudenti pilda studiju kursu apguves akadēmiskās saistības, piedalās semināros 
un praktiskajās nodarbībās, var izmantot LKK Bibliotēkas un datorklases pakalpojumus.  
3.4. Viesstudenti ievēro un pilda LKK noteikto studiju kārtību, akadēmiskā darba ētikas 
normas, LKK iekšējās kārtības, darba drošības un ugunsdrošības noteikumus.  
3.5. Pārbaudījumu protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi LKK dokumentācijā 
nodrošina Studiju daĜa. 
3.6. Studiju daĜa konsultē interesentus par LKK studiju kārtību un studiju kursu apguves 
nosacījumiem viesstudenta statusā. 
3.7. Vienošanās par studiju kursu apguvi ir spēkā līdz attiecīgā studiju kursa noslēgumam 
saskaĦā ar minēto vienošanos. 
  
4. Studiju dokumentācija  
  
4.1. Studiju daĜa sagatavo viesstudentam studiju karti un uzglabā to līdz nodošanai LKK 
Arhīvā. 
4.2. Pēc studiju kursa apguves LKK viesstudents saĦem LKK direktora vietnieka studiju 
darbā parakstītu sekmju izrakstu. 
 


