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EKONOMIKAS UN KULTŪRAS AUGSTSKOLAS
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS

NOTEIKUMI
STUDĒJOŠAJIEM 

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Eksmatrikulācija – izslēgšana no studējošo saraksta.

1.2. Plaģiātisms – citas personas izteikto vai uzrakstīto domu, izgudrojumu vai atklājumu tālāka
paušana savā vārdā, t.i., nosaucot tos par saviem. 

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Ekonomikas  un  kultūras  augstskolas  (turpmāk  –  EKA)  Iekšējās  kārtības  noteikumi
(turpmāk – IKN) studējošajiem izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likumu, EKA Satversmes
un citiem EKA darbību reglamentējošo dokumentu prasībām. 

2.2.  IKN nosaka EKA studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par IKN neievērošanu. 

2.3. IKN ir saistoši visiem EKA studējošajiem.

2.4. EKA Studējošo informācijas centra darbinieki nodrošina studējošo iepazīstināšanu ar IKN
pirms studiju līguma noslēgšanas. Studējošais, noslēdzot studiju līgumu, ar savu parakstu
apliecina, ka ir iepazinies ar IKN un apņemas tos izpildīt.

2.5. IKN ir pieejami  EKA tīmekļa vietnē.

2.6. EKA nodrošina studējošajam informācijas pieejamību par iekšējiem normatīviem aktiem, 
kas reglamentē augstskolas darbību.   



3. Studējošo darba organizēšana. 

3.1. Studijas  EKA tiek  organizētas  saskaņā  ar  studiju  kalendāru,  ko  katram akadēmiskajam
gadam apstiprina Senāts Akadēmiskā gada plānojumā paredzēts:
3.1.1. rudens semestris – 20 nedēļas;
3.1.2. pavasara semestris – 20 nedēļas;
3.1.3. vasaras semestris ( ja to paredz studiju plāns).

3.2. Studiju programmas nodarbību sarakstu sagatavo izglītības metodiķe un apstiprina rektors.
Nodarbību saraksts studējošajiem ir pieejams EKA telpās visiem redzamā vietā un EKA
tīmekļa vietnē.

4. Studējošo pienākumi.

4.1. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar studiju kalendāru
savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības. Ievērot EKA studiju kārtību reglamentējošo
dokumentu prasības.

4.2. Ievērot  valstī  pastāvošās  un  spēkā  esošās  tiesību  normas,  līgumsaistības  ar  EKA,  šos
noteikumus, kā arī citus EKA reglamentējošos dokumentus.

4.3. Ievērot  EKA  darbinieku  norādījumus  attiecībā  uz  citu  studējošo  rīcību  EKA  telpās.
Nepieciešamības   gadījumā atbildīgiem EKA darbiniekiem ir  tiesības uz laiku ierobežot
studējošo darbību EKA telpās, kā arī izraidīt no EKA telpām.

4.4. Ievērot  savstarpējo attiecību  kultūru,  ar  cieņu izturēties  pret  citiem studējošajiem,  EKA
personālu un EKA apmeklētājiem.  Netrokšņot, ievērot vispārpieņemtās ētikas un higiēnas
normas.

4.5. Obligāti  apmeklēt  visas nodarbības,  ierasties  uz tām laicīgi  un to laikā ievērot  docētāju
prasības, netraucēt nodarbības norisi.

4.6. Savlaicīgi EKA noteiktā kārtībā rakstiski informēt par studiju pārtraukšanu un atsākšanu.

4.7. Nelietot  pārbaudījumos  neatļautus  materiālus  un  palīglīdzekļus,  nepieļaut  plaģiātismu
studiju laikā izstrādātos darbos (prakses atskaitē, studiju darbā, noslēguma darbā u.c.).

4.8. Ārpus nodarbību pasākumu organizēšanu EKA teritorijā saskaņot ar EKA rektoru.

4.9. Pildīt  ar  EKA noslēgtā studiju līguma nosacījumus,  t.sk.   noteiktajos  termiņos  nokārtot
visas finansiālās un akadēmiskās saistības ar EKA.

4.10. Saudzīgi izturēties pret EKA īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā darbības dēļ
īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt EKA radītos zaudējumus civiltiesiskā
kārtībā.

4.11. Ievērot EKA darbību reglamentējošo dokumentu prasības.

4.12. Ievērot un pildīt EKA iekšējās kārtības, drošības instrukcijas, ugunsdrošības noteikumus un
citus iekšējos normatīvos aktus, kas reglamentē EKA darbību. 

4.13. EKA telpās un tās teritorijā aizliegts ienest, glabāt, iegādāties, lietot, un realizēt alkoholu,
tajā skaitā alu, narkotiskās vai psihotropās vielas, kā arī lietot jebkādas apreibinošās vielas,
izņemot tos pasākumus, kuros  alkoholisko dzērienu lietošanu akceptējusi EKA valde vai
rektors apstiprinot pasākuma organizēšanas plānu. 
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4.14. Uz mācībām un praksi nedrīkst ierasties alkohola, narkotisko, toksisko, psihotropo un citu 
apreibinošu  vai psihoaktīvo vielu reibumā. EKA telpās aizliegts atrasties dzēruma stāvoklī, 
kas aizskar līdzcilvēku  cieņu un sabiedrisko tikumību. 

4.15.  Alkohola koncentrācija asinīs nedrīkst pārsniegt  0.2 promiles.

4.16. Personai iespējamo alkohola, narkotisko vielu, psihotropo vielu vai toksisko vielu ietekmi 
EKA  noteiktajā kārtībā  konstatē  apsardzes  darbinieks,  bet  policijas vai pašvaldības
policijas  darbinieks,  veicot  pārbaudi  ar  portatīvu   mērierīci  alkohola  koncentrācijas
noteikšanai  izelpotajā  gaisā,  lai  noskaidrotu,  vai  persona  ir  lietojusi  alkoholu;  veicot
medicīnisko  pārbaudi  kādā  no  ārstniecības  iestādēm  vai  šo   ārstniecības  iestāžu
specializētajām medicīniskajām  autolaboratorijām. 

4.17. Lietot portatīvus datorus, planšetdatorus, viedtālruņus un citas portatīvās ierīces  nodarbību
laikā  tikai  studiju  nolūkā,  ja  docētājam nav iebildumu pret  to. Lekciju  video un audio
ierakstus studējošie ir tiesīgi veikt tikai ar docētāja atļauju.

4.18.  Smēķēt (tai skaitā tabakas izstrādājumus,  elektroniskās cigaretes , ūdens pīpes  u.tml.) ,
kas   izdala  dūmus  vai   gāzveida  vielas  ,  atļauts  tikai  šim nolūkam īpaši  iekārtotās  un
apzīmētās vietās.

4.19. Ievērot tīrību un kārtību telpās.

4.20. Ievērot EKA darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības u.c. EKA instrukciju prasības. 

4.21. Studējošie ir informēti, ka EKA telpās tiek  veikta video novērošana drošības nolūkos.

4.22. Pēc EKA darbinieka pieprasījuma EKA telpās un teritorijā uzrādīt studējošā apliecību.

4.23. Ārzemju  studējošiem  noteiktajā  kārtībā  katru  dienu  jāreģistrē  nodarbību  apmeklējums
(jāparaksta apmeklējuma lapa).

4.24. Ievērojot politiskas, filozofiskas un reliģiskas neitralitātes politiku, EKA telpās un apkārtēja
teritorijā studējošam nav tiesību praktizēt jebkuru reliģiju atklātā veidā, jo tas var skart citu
personu jūtas. EKA nenodrošina studējošo reliģiskās prasības. 

5. Studējošo tiesības

5.1. Pieprasīt  visu  EKA  studiju  procesu  reglamentējošajos  dokumentos  paredzēto  studējošo
tiesību ievērošanu.

5.2. EKA noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, kā arī mainīt studiju programmu. 

5.3. Uzsākot  studijas,  iepazīties  ar  studiju  programmas  saturu.  Laikā  iepazīties  ar  izmaiņām
studiju programmās un studiju kursa apguves nosacījumiem.

5.4. Uzsākot  studiju  kursu,  uzzināt  kursa  pārbaudījuma  formu  un  nosacījumus,  vērtēšanas
kritērijus.

5.5. Ar docētāja atļauju studiju procesā veikt audioierakstus, videoierakstus un fotografēt.

5.6. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava pārbaudījuma novērtējumu.

5.7. Saņemt docētāju konsultācijas EKA noteiktā kārtībā.
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5.8. Atkārtoti   kārtot  pārbaudījumu (ja  nav nokārtots  savlaicīgi  ar  grupu) un apmaksu veikt
saskaņā ar EKA Nolikumu par studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem.

5.9. Atkārtoti kārtot studiju kursu nolūkā uzlabot studējošā vērtējumu un apmaksu veikt saskaņā
ar EKA Nolikumu par studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem.. 

5.10. EKA noteiktā kārtībā piedalīties citu augstskolu studijās, kārtot pārbaudījumus.

5.11. Saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos EKA apgūto studiju kursu satura
un apjoma atzīšanu EKA noteiktā kārtībā.

5.12. Satversmē paredzēto darbību veikšanai izmantot EKA telpas, iekārtas, bibliotēku un citus
EKA infrastruktūras objektus.

5.13. Vēlēt un tikt ievēlētiem Studentu pašpārvaldē, līdzdarboties EKA visu līmeņu  pašpārvaldes
institūcijās.

5.14. Saņemt nepieciešamo informāciju par studiju procesu reglamentāciju Studentu informācijas
centrā. 

5.15. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.

5.16. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi.

5.17. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību.

5.18. Noteiktā kārtībā saņemt mecenātu finansiālās stipendijas un pabalstus.

5.19. EKA noteiktā kārtībā iesniegt sūdzības, priekšlikumus un ierosinājumus. 

Apbalvojumi, nopelni

6.1. Par izcilām sekmēm vai sasniegumiem pētniecībā, vai sabiedriskām aktivitātēm studējošam 
var :
6.1.1. piešķirt Atzinības rakstu;
6.1.2. izteikt rakstisku rektora pateicību;
6.1.3. izsniegt EKA diplomu „ar izcilību”;
6.1.4. piešķirt naudas prēmiju, dāvanu vai piešķirt atlaidi studijām. 

6. Personas izslēgšana no studējošo saraksta – eksmatrikulācija

7.1. Studējošā izslēgšana no studējošo saraksta notiek saskaņā ar EKA apstiprināto kārtību.

7.2. Studējošo eksmatrikulē pēc Valsts pārbaudījumu komisijas lēmuma un Senāta lēmuma, ja
studējošais ir izpildījis visas studiju programmas prasības un finansiālās saistības ar EKA
un viņam ir piešķirts attiecīgais akadēmiskais grāds un/vai kvalifikācija. 

7.3. Studējošo eksmatrikulē pēc EKA vadības, virziena vadītāja vai programmas direktora 
priekšlikuma, ja:
7.3.1. studējošais izteicis šādu vēlēšanās;
7.3.2. izpildījis apmaiņas programmas Erasmus saistības;
7.3.3. noskaidrojas, ka pārkāptas par izglītību reglamentējošo Latvijas Republikas 

normatīvie akti;
7.3.4. nav atgriezies no studiju pārtraukuma;
7.3.5. ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas neļauj turpināt studijas;
7.3.6. studējošais noteiktos termiņos:

7.3.6.1. nav izpildījis studiju programmas prasības;
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7.3.6.2. nav izpildījis studiju līguma prasības;
7.3.6.3. nav nokārtojis gala pārbaudījumus. 

7.3.7. pārkāpti iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē EKA darbību;
7.3.8. studējošais ir izdarījis šo IKN būtisku pārkāpumu un eksmatrikulāciju piemēro kā 

disciplinārsodu.

7. Disciplinārsodi par IKN neievērošanu

8.1. Par IKN pārkāpumiem studējošajam ar  EKA rīkojumu pēc virziena  vadītāja  vai  studiju
programmas  direktora  priekšlikuma  var  izteikt  brīdinājumu  par  eksmatrikulāciju.
Brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā izteikšanas brīža.

8.2. Par  būtiskiem  IKN  pārkāpumiem  studējošajam  kā  disciplinārsodu  var  piemērot
eksmatrikulāciju.

8.3. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpuma raksturu, tā sekas, studējošā vainas pakāpi,
kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību.

8.4. Fiksēt  IKN  pārkāpumu  ir  tiesīgs  jebkurš  EKA  studējošais  vai  darbinieks.  Par  fiksēto
pārkāpumu viņš rakstiski informē nodaļas vadītāju vai EKA vadību. Pirms disciplinārsoda
piemērošanas nodaļas vadītājs pieprasa no studējošā paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu.

8.5. Disciplinārsodu  var  piemērot  ne  vēlāk  kā  viena  mēneša  laikā  no  pārkāpuma atklāšanas
dienas.

8.6. Disciplinārsodu piemērošana tiek saskaņota ar Studentu pašpārvaldi.

8.7. Studējošais  ir  tiesīgs  iesniegt  apelāciju  par  viņam  piemēroto  disciplinārsodu  vai
eksmatrikulāciju saskaņā ar EKA studējošo priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtību.
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