
LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJAS
LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽA

Studiju uzsākšanas kārtība LKK vēlākos studiju posmos

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 47.panta trešo daļu un Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”.

Pieņemts LKK Padomes sēdē 19.02.2009.; prot.Nr.65.
Apstiprināts 19.02.2009.. ar direktores rīk.Nr.8-p/d

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uzsākamas studijas Latvijas Kultūras koledžā 

(turpmāk tekstā – LKK) vēlākos studiju posmos.
2. Studijas LKK vēlākos studiju posmos uzsākamas, pārejot no citas augstākās izglītības 

iestādes uz LKK vai uz citu studiju programmu LKK vai citā augstākās izglītības 
iestādē vai atsākot studijas pēc eksmatrikulācijas. 

3. Studijas vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt studentiem tā paša vai zemāka līmeņa 
studiju programmā.

4. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas, kuras ir apguvušas 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības 
studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu apjomā. 

5. LKK var atteikt studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos, ja attiecīgajā studiju 
programmā nav brīvu vietu.

6. Pārejot uz citu augstākās izglītības iestādi, budžeta finansējums studijām netiek 
saglabāts.

PIETEIKŠANĀS STUDIJU UZSĀKŠANAI
7. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, līdz kārtējā semestra 

pirmajai dienai iesniedz LKK Studiju daļā:
 iesniegumu par reģistrāciju studijām noteiktā studiju programmā.
 augstākās izglītības iestādes izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka iepriekš apgūtā studiju 
programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem.
iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot dokumenta 
oriģinālu.
pases kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.

8. Studiju programmas direktoram ir tiesības ir tiesības prasīt iesniegt apgūto studiju 
kursu programmu aprakstus.
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LĒMUMA PIEŅEMŠANA
9. Ja atbilstošajā studiju programmā ir brīvas studiju vietas un ir izpildītas šīs Kārtības 

4.punkta prasības, Studiju daļa nosūta pretendenta iesniegumu ar pievienotajiem 
dokumentiem studiju programmas direktoram.

10. Studiju programmas direktors saskaņā ar LKK Studiju kursu akadēmiskās atzīšanas 
kārtību salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās LKK studiju 
programmas atbilstošo daļu un sagatavo atzinumu par studiju turpināšanas iespēju 
noteiktā semestrī, norādot, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un 
kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. 

11. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju 
programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā
ir lielāks. 

12. Papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus (30 
ECTS). Kopā ar papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā iegūto 
kredītpunktu skaits nedrīkst pārsniegt 40 kredītpunktus (60 ECTS).

13. Studiju programmas direktors iesniedz atzinumu Studiju daļā līdz attiecīgā semestra 
pirmās nedēļas pēdējai dienai.

14. Lēmumu par studiju līguma slēgšanu ar personu, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos 
studiju posmos, pieņem direktors, pamatojoties uz studiju programmas direktora 
ieteikumu. 

15. LKK izdod rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā 
salīdzinājuma protokolu un Studiju daļas sagatavotu individuālo studiju plānu ar 
papildu prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas termiņi).

16. Individuālā studiju plāna izpildi kontrolē LKK attiecīgās nodaļas vadītājs..
17. Pretendents slēdz studiju līgumu ar LKK.
18. LKK visus ar studējošā imatrikulāciju un individuālo studiju gaitu saistītos 

dokumentus glabā studējošā personas lietā.
19. ja pretendenta iesniegtā informācija neapstiprina kādu no šīs Kārtības kritērijiem, 

pretendenta pieteikumu studiju uzsākšanai noraida un pretendenta izsniedz motivētu 
lēmumu, norādot:

pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu;
pretendenta iesnieguma saņemšanas reģistrācijas numuru, datumu un iesnieguma saturu;
pieņemtā lēmuma iemeslus un pamatojumu;
lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

20. Lēmums par atteikumu uzsākt studijas ir apstrīdams viena mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu LKK direktoram.

21. Studiju daļa nodrošina 19.punktā minētā lēmuma nosūtīšanu pretendentam pa pastu 
vai arī izsniegšanu personīgi.

PAPILDU PRASĪBU KĀRTOŠANA
22. Pretendentam ir jāapgūst LKK studiju programmā paredzētie studiju kursi un 

jānokārto pārbaudījumi (papildu prasības), ja, uzsākot studijas noteiktā semestrī, 
pretendents tos nav apguvis vai apguvis mazākā apjomā, nekā to nosaka LKK studiju 
programma.

23. Papildu prasības pretendents var nokārtot:
pirms imatrikulācijas LKK, kā klausītājs;
pēc imatrikulācijas saskaņā ar individuālo studiju plānu.

24. papildu prasību kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LKK Maksas 
pakalpojumu sniegšanas kārtību.

STUDIJU TURPINĀŠANA GALA PĀRBAUDĪJUMU KĀRTOŠANAI
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25. Pretendenti, kuri ir nokārtojuši studiju programmas teorētisko daļu un kuriem nav 
iestājies tās atzīšanas termiņa noilgums, var turpināt studijas gala pārbaudījumu 
kārtošanai LKK īstenotājās studiju programmās.

26. Iesniegumus gala pārbaudījumu kārtošanai pieņem:
ar kvalifikācijas darba izstrādi – ne vēlāk kā līdz tā semestra pirmās nedēļas beigām, kurā 
paredzēta gala pārbaudījumu kārtošana;
ar iepriekš izstrādātu kvalifikācijas darbu – ne vēlāk kā četras nedēļas pirms attiecīgā 
pārbaudījuma.
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