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Lutera Akadēmijas 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 
 

 

1.Vispārīgie noteikumi 

1.1. Lutera Akadēmijas (turpmāk-Akadēmija) Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 

(turpmāk- Noteikumi) izstrādāti  saskaņā ar Augstskolu likumu, 2009.gada 24.novembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītījamo drošība 

izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,  Akadēmijas Satversmi u.c. 

normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā LR un skar Akadēmijas kompetences jomu. 

1.2. Noteikumi reglamentē Akadēmijas studējošo savstarpējās attiecības, attiecības ar 

Akadēmijas darbiniekiem un akadēmisko personālu, studējošo tiesības un pienākumus. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visiem Akadēmijā studējošajiem. 

1.4. Parakstot studiju līgumu, studējošais ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar 

Noteikumiem un apņemas tos pildīt. 

1.5. Lēmumu par Noteikumu apstiprināšanu, kā arī grozījumu veikšanu esošajos Noteikumos 

pēc rektora ierosinājumu pieņem Akadēmijas Senāts. 

 

  2. Studējošo darba organizēšana 

  2.1. Studijas Akadēmijā notiek saskaņā ar studiju plānu, kas tiek apstiprināts Akadēmijas  

Senātā katra gada janvārī un augustā. 

  2.2. Studiju semestrī plānoto pilna laika klātienes nodarbību norises laiku un vietu nosaka 

lekciju saraksts. Lekcijas var notikt gan atsevišķi katrai studentu grupai, gan kopīgi  

         vairākām grupām. 

  2.3. Studiju organizācija notiek saskaņā ar Akadēmijas Senātā apstiprinātajiem normatīvajiem  

         dokumentiem. 

 

     3.Studējošo tiesības 

     3.1. Iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 2. līmeņa profesionālo/akadēmisko 

            augstāko izglītību  izvēlētajā studiju programmā.                

     3.2. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu un saņemt informāciju par  

            izmaiņām studiju programmā un plānā. 

     3.3. Uzsākot studiju kursa apguvi, uzzināt tā pārbaudījuma formu, nosacījumus un vērtēšanas  

            kritērijus. 

     3.4. Noteiktā kārtībā izmantot studijām un zinātniskajam darbam Akadēmijas telpas, iekārtas,  

            bibliotēku, aparatūru un citu Akadēmijas īpašumu. 

     3.5. Studēt drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos. 

     3.6. Noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas Akadēmijā. 

     3.7. Vēlēt un tikt ievēlētiem Studējošo pašpārvaldē Akadēmijas noteiktā kārtībā. 

     3.8. Līdzdarboties Akadēmijas visu līmeņu pārvaldes un vadības institūcijās, kas lemj par  

            akadēmiskās un zinātniskās darbības jautājumiem Akadēmijas noteiktā kārtībā. 

    3.9.  Saņemt Studiju daļā informāciju visos ar studijām saistītos jautājumos. 

    3.10. Saņemt docētāja konsultācijas Akadēmijas noteiktā kārtībā. 



    3.11. Iepazīties ar pārbaudījuma vērtējumu Akadēmijas noteiktā kārtībā. 

    3.12. Paust un aizstāvēt savas domas un uzskatus. 

    3.13. Saņemt valsts garantētu studiju kredītu studijām Akadēmijā normatīvajos aktos  

  noteiktajā kārtībā. 

 

4.Studējošo pienākumi 

 

4.1. Mērķtiecīgi un godprātīgi studēt izvēlētajā studiju programmā, savlaicīgi izpildīt  

       Akadēmijas akadēmiskā personāla prasības studiju programmas kursu apguvē. 

4.2. Ievērot Akadēmijas Satversmi, šos Noteikumus, studiju līgumu un citu Akadēmijas studiju  

       procesa reglamentējošo dokumentu prasības. 

4.3. Veicināt sadraudzību, liecināt par kristīgām vērtībām, vairot Akadēmijas prestižu, veicināt  

        tās stratēģisko mērķu īstenošanu. 

4.4. Apmeklēt Akadēmijā dievkalpojumus. 

4.5. Saudzīgi izturēties pret Akadēmijas īpašumu. Ja studenta vainas dēļ Akadēmijas īpašums ir  

       bojāts, atlīdzināt Akadēmijai nodarītos zaudējumus. 

4.6. Ierodoties uz pārbaudījumiem, ņemt līdzi pasi vai ID karti. 

4.7. Nodarbību un pārbaudījumu laikā neizmantot mobilās ierīces personīgām sarunām un  

       sarakstēm, un izslēgt skaņas signālus. 

4.8. Deklarētās dzīvesvietas adreses, uzvārda vai kontakttelefona, e-pasta maiņas gadījumā  

       rakstiski 5 darba dienu laikā informēt Akadēmiju, iesniedzot ziņas Studiju daļā. 

4.9. Nodarbības laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbības norisi. 

4.10. Nodarbībai beidzoties, sakārtot savu darba vietu.  

4.11. Nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus.  

4.12. Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar Akadēmiju.  

4.13. Nelietot Akadēmijas telpās alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vai toksiskās vielas, kā arī  

         neapmeklēt nodarbības un Akadēmijas pasākumus alkohola, toksiskā vai narkotiskā  

         reibumā. 

4.14. Ievērot Ugunsdrošības noteikumus. 

4.15. Avārijas gadījumā  vai  situācijā, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, nekavējoties  

         ziņot  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112 vai Akadēmijas Studiju  

         daļā. 

 

5. Eksmatrikulācija 

 

5.1. Studentu var eksmatrikulēt, t.i. atskaitīt no Akadēmijā studējošo skaita, ja:  

       5.1.1. students ir iesniedzis iesniegumu ar oriģinālo parakstu; 

       5.1.2. noskaidrojas , ka studenta uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai  

                 cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 

       5.1.3. students nav izpildījis nolikumos par studiju un pārbaudījumu kārtību Akadēmijā  

                 noteiktās prasības; 

        5.1.4. students nepilda līgumsaistības par studiju maksu; 

        5.1.5. students divu gadu laikā pēc akadēmiskā artvaļinājuma sākuma nav atjaunojies  

                  studijās; 

        5.1.6. students nav nokārtojis gala pārbaudījumus; 

5.2.  Studentu eksmatrikulē no studentu skaita, ja viņš ir apguvis studiju programmu, nokārtojis  

        gala /valsts noslēguma pārbaudījumus. 

 



6. Disciplinārsoda piemērošanas kārtība 

 

6.1. Par Akadēmijas Iekšējās kārtības noteikumu, studiju līguma, Bibliotēkas lietošanas  

       noteikumu pārkāpšanu, kā arī Akadēmijas prasību neizpildīšanu studējošajam ar rektora  

       rīkojumu var piemērot šādu sodu: 

  6.1.1. piezīmi; 

  6.1.2. rājienu; 

  6.1.3. eksmatrikulāciju. 

6.2. Pirms soda piemērošanas studējošais par izdarīto pārkāpumu sniedz rakstveida 

       paskaidrojumu atbilstošā studiju virziena vadītājam. 

6.3. Piemērojot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma smagumu, kādos apstākļos izdarīts un  

       informāciju, kas raksturo studējošā personību. 

6.4. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto sodu  saskaņā ar Akadēmijā  

       noteikto kārtību. 

6.5. Neatkarīgi no piemērotā soda, studējošajam ir pienākums pilnā apmērā segt zaudējumus, 

       kuri radušies viņa vainas dēļ. 

 

7. Noslēguma jautājums 

 

7.1. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011.gada 08.septembrī Akadēmijas Studentu padomes sēdē 

       apstiprinātos “Lutera Akadēmijas akadēmiskās, garīgās un disciplinārās kārtības  

       noteikumus”. 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                     Hanss Martins Jensons  

 

 

Rīgā, 2019.gada 02.aprīlī.    

 

 

          

 

 

 

    


