APSTIPRINĀTS
LKA Latvijas Kultūras koledžas Padomes
2013. gada 02. jūlija sēdē

VALSTS BUDŽETA DOTĒTO STUDIJU VIETU
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta pirmo daļu,
Izglītības likuma 12.panta otro daļu,
Ministru kabineta12.12.2006. noteikumu Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un
koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 8.punktu,
Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas nolikuma 5.7.18.
apakšpunktu, Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledžas Padomes
darbības nolikuma 19.18.apakšpunktu
I Vispārīgie noteikumi
1. Kārtība nosaka, kā Latvijas Kultūras akadēmijas aģentūras “Latvijas Kultūras
akadēmijas Latvijas Kultūras koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) pilna laika
studenti var iegūt vai zaudēt valsts budžeta dotēto studiju vietu un pēc kādiem
principiem Koledžā notiek rotācija (ikgadējais konkurss uz valsts budžeta
dotētajām studiju vietām).
2. Kārtība nav attiecināma uz Koledžas nepilna laika studentiem, apmaiņas
studentiem, ārvalstu studentiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas
Ekonomikas zonas pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Savienības
pastāvīgie iedzīvotāji, un studentus, kuriem ārējos normatīvajos aktos ir noteikts
nemainīgs finansējuma avots.
3. Valsts budžeta dotēto studiju vietu sadalījumu un rotāciju Koledža veic, ievērojot
līgumu starp Latvijas Kultūras akadēmiju un Kultūras ministriju par no valsts
budžeta piešķirto finansējumu studijām un noteikto studiju vietu skaitu Koledžas
īstenotajās studiju programmās.
II Valsts budžeta dotētas studiju vietas pretendenti
4. Rotācijā piedalās visi pilna laika budžeta un maksas studenti, kas ir nokārtojuši
visas akadēmiskās saistības un studē studiju programmās, kurās ir valsts budžeta
dotētās studiju vietas.
5. Pirmajā studiju gadā studenti budžeta studiju vietu iegūst pēc uzņemšanas
konkursa rezultātiem vai attiecīgās studiju programmas uzņemšanas noteikumos
noteiktajiem reflektantu vērtēšanas kritērijiem un attiecīgajai imatrikulācijas
secībai.
6. Akadēmiskās saistības 4.punktā minētie studenti nokārto līdz kārtējā semestra
beigām. Studiju parādi, kuri tiek kārtoti laika posmā pēc semestra beigām līdz
rotācijai, rotācijas brīdī netiek ņemti vērā. Budžeta studenti, kas nav nokārtojuši
akadēmiskās saistības paredzētajā termiņā, rotācijā nepiedalās un kļūst par
maksas studentiem.
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III Rotācija
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Koledžā ir šādi rotācijas veidi:
7.1. ikgadējā rotācija, kas notiek reizi gadā pēc pavasara semestra beigām;
7.2. studiju gada ietvaros notiekošā rotācija, kas notiek gadījumos, kad studiju
gada laikā atbrīvojas valsts budžeta dotētā studiju vieta.
Ikgadējās rotācijas gadījumā valsts budžeta dotēto studiju vietu sadalījumu
nākamajam studiju gadam katrai studiju programmai nosaka Koledžas Padome
un to apstiprina Koledžas direktors, ņemot vērā 3. punktā minētā līguma
nosacījumus.
Studiju gada ietvaros notiekošā rotācija notiek vienas studiju programmas viena
kursa vienas specializācijas ietvaros. Ja specializācijas ietvaros nav studentu, kam
budžeta vietas piešķirt, tās tiek sadalītas attiecīgās studiju programmas attiecīgā
kursa ietvaros, sarindojot studentus atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei dilstošā
secībā, sākot ar augstāko.
Vidējo svērto atzīmi aprēķina, ņemot par pamatu novērtējumus, kas ir ievadīti
informatīvajā sistēmā LUIS :
10.1. studenta vērtējumu katra attiecīgā semestra studiju kursā sareizinot ar
attiecīgā studiju kredītpunktu skaitu;
10.2. saskaitot visus iegūtos rezultātus;
10.3. izdalot iegūto summu ar kredītpunktu skaitu.
Vidējās svērtā atzīmes aprēķinu precizitāte ir viena simtdaļa (0.01).
Rotācijas rezultātu nosaka, aprēķinot katra studenta vidējo svērto atzīmi:
12.1. ikgadējai rotācijai aprēķina vidējo svērto atzīmi studiju kursos, kas iegūti
iepriekšējā studiju gada ziemas un pavasara semestrī un kuru novērtējumi
ir ievadīti informatīvajā sistēmā LUIS;
12.2. studiju gada ietvaros notiekošajai rotācijai aprēķina vidējo svērto atzīmi
studiju kursos, kas iegūti iepriekšējā semestrī un kuru novērtējumi ir
ievadīti informatīvajā sistēma LUIS.
Ja vidējā svērtā atzīme ir vienāda vairākiem studentiem, tad priekšroka ir tiem,
kam:
13.1. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme specialitātes priekšmetos;
13.2. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme specializācijas priekšmetos;
13.3. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme vispārizglītojošajos priekšmetos.
Rotācija notiek šādos termiņos:
14.1. ikgadējā rotācija - ne vēlāk kā līdz rudens semestra pirmajai mācību
dienai;
14.2. studiju gada ietvaros notiekošā rotācija - nākamajā tuvākajā Padomes sēdē
pēc tam, kad atbrīvojusies valsts budžeta dotētā studiju vieta.
Rotācija, neņemot vērā 14.punktā noteiktos termiņus notiek šādos gadījumos:
15.1. ja studentam beidzas akadēmiskais atvaļinājums:
15.1.1. students saglabā tādu pašu finansējuma veidu, kāds bijis pirms
studiju pārtraukuma akadēmiskais atvaļinājums;
15.1.2. pēc studiju gada studijām atjaunotie studenti piedalās konkursā
uz valsts budžeta dotētajām studiju vietām kopā ar pārējiem pilna
laika maksas un budžeta studentiem;
15.1.3. studentiem, kas atjaunojas studijām pavasara semestrī un kas
piedalās nākamās ikgadējās rotācijas konkursā, vidējo svērto
atzīmi rēķina pēc pēdējās nokārtotās pavasara sesijas un pirms
akadēmiskā atvaļinājuma nokārtotās ziemas sesijas rezultātiem;
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15.2. ja students ir studējis ārvalstīs Erasmus mobilitātes programmas ietvaros:
15.2.1. studenta vidējā svērtā atzīme tiek rēķināta 9. un 10. punktā
noteiktajā kārtībā, ņemot vērā vērtējumus, kas saņemti studiju
kursos, kas apgūti Koledžā;
15.2.2. vērtējumus, kas iegūti ārvalstu augstskolā apgūtajos studiju
kursos un kas tiek salīdzināti ar Koledžas vērtējumiem,
pamatojoties uz ECTS atzīmju (ETCTS grade) sistēmu (A-F), un
vērtējumus, kas iegūti studiju kursos, kurus students apgūst pēc
individuālā plāna.
16. Rotācijas rezultātus Studiju daļa ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc Koledžas
Padomes sēdes un direktora rīkojuma par rotāciju izdošanas paziņo šādā veidā:
16.1. ikgadējās rotācijas rezultātus, nosūtot tos uz attiecīgās studiju programmas
specializācijas attiecīgā kursa kopīgo e-pastu, un tiem studentiem, kam
mainās finansējuma veids, nosūtot īsziņu uz mobilā telefona
kontaktālruni, kuru students ir norādījis Studiju daļā;
16.2. studiju gada ietvaros notiekošajā rotācijā ar tiem studentiem, kam mainās
finansējuma veids, sazinoties individuāli.
17. Rotācijas rezultātā mainoties studiju finansējuma veidam (no maksas uz budžetu
vai otrādi), students studiju turpināšanai Koledžā paraksta papildus vienošanās ar
Koledžu par studiju finansējuma veida maiņu, kas ir studiju līguma neatņemama
sastāvdaļa. Ja līguma grozījumi nav parakstīti 30 dienu laikā pēc datuma, kad
studentam tiek mainīts finansējuma veids, Koledža ir tiesīga studentu
eksmatrikulēt no studentu skaita.
18. Students 3 darba dienu laikā pēc rotācijas rezultātu paziņošanas ir tiesīgs apstrīdēt
Koledžas direktora rīkojumu par rotāciju, iesniedzot Studiju daļā Latvijas
Kultūras akadēmijas rektoram adresētu argumentētu rakstisku iesniegumu, ko
kopā ar informāciju un dokumentiem, kas bija par pamatu konkrētā studenta
rotācijai, Studiju daļa 5 darba dienu laikā nodod Latvijas Kultūras akadēmijas
rektoram lēmuma pieņemšanai.
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