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SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU 

ATBILDĪBU „BIZNESA VADĪBAS 
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Protokols Nr. 02-02/08 

 

1. Vispārējie noteikumi 

1.1. Studiju nolikums ir pamatdokuments, kas reglamentē tālmācības studiju kārtību Sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (turpmāk-Koledža) īstenotajās 1.līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programmās. 

1.2. Studiju nolikums veidots saskaņā ar LR Izglītības likuma 5.,6.,8.2.,33.,35., 36., 37. pantu,  Augstskolu 

likuma 46., 49., 55. , 56., 57., 58., 59.pantu, Ministru kabineta 20.03.2001. Noteikumiem Nr.141, kas 

izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 19. punktu un Profesionālās izglītības likuma 23. panta 

2.daļu „Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” , Profesiju 

standartiem, un Koledžas nolikumu, Koledžas Uzņemšanas komisijas nolikumu, Koledžas Uzņemšanas 

noteikumiem, Koledžas Noteikumiem par studiju programmas maiņu un studējošo uzņemšanas kārtību 

vēlākajos studiju posmos, Prakses nolikumu, Kvalifikācijas darba nolikumu un citiem iekšējiem 

reglamentējošiem dokumentiem. 

1.3. Studiju forma Koledžā ir tālmācība, kura ietver individuālu darbu ar tālmācības grāmatām 

(materiāliem), praktiskās nodarbības, patstāvīgās studijas, konsultācijas, prakses un pārbaudījumus. 

1.4. Studiju ilgums Koledžā-2,5 gadi. 

 

2. Imatrikulācija 

2.1. Imatrikulācija ir personas ierakstīšana Koledžā studējošo sarakstā (matrikulā). Imatrikulēti tiek 

pretendenti, kas izpildījuši Koledžas Uzņemšanas noteikumus. 

2.2. Uzņemšanu organizē Uzņemšanas komisija. 

2.3. Pamatojoties uz Uzņemšanas komisijas aktiem par imatrikulējamajiem studējošajiem, Koledžas 

direktors izdod rīkojumu par šo studējošo imatrikulāciju. 

2.4. Imatrikulētajiem studējošajiem Koledža izsniedz studējošā apliecību – studējošā identifikācijas 

dokumentu, kas ir ekvivalents „Vienotai lasītāja kartei” un kartes lietotājam dod tiesības izmantot 

informācijas avotus un pakalpojumus sekojošās bibliotēkās: 

 Latvijas Nacionālā bibliotēka; 

 Latvijas Universitātes bibliotēka; 

 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka; 

 Rīgas Stradiņa Universitātes bibliotēka; 

 Latvijas Akadēmiskā bibliotēka; 

 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka; 

 Patentu tehniskā bibliotēka; 



 

NOLIKUMI 
Versija  4 

Spēkā ar 01.09.2007. 
lpp 2 no 5 

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU 

ATBILDĪBU „BIZNESA VADĪBAS 

KOLEDŽA” STUDIJU  NOLIKUMS 

APSTIPRINĀTS 

SIA „Biznesa vadības koledžas” 

30.08.2007. Padomes sēdē 

Protokols Nr. 02-02/08 

 

 Medicīnas zinātniskā bibliotēka; 

 Latvijas Policijas akadēmijas Fundamentālā bibliotēka. 

2.5. No imatrikulācijas brīža studējošajam ir visas Koledžā studējošā tiesības, ko paredz Koledžas nolikums, 

šis nolikums, līgums par studijām Koledžā un citi normatīvie akti. 

2.6. Pretendenti, kas ir studējuši citā akreditētā/licencētā augstākās izglītības studiju programmā, tiek 

uzņemti vēlākajos studiju posmos atbilstoši „Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības 

koledža” Uzņemšanas noteikumiem” un „Noteikumiem par studiju programmas maiņu un studējošo 

uzņemšanas kārtību vēlākajos studiju posmos 

3. Studiju saturs 

 

3.1. Studiju saturu nosaka Koledžas Studiju programma. Studiju programma ir veidota atbilstoši valsts 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un attiecīgās profesijas standartiem. Par studiju 

programmas saturu un tās īstenošanu ir atbildīgs Koledžas direktors. Studiju programma nosaka 

apgūstamos studiju kursus, prakses, kvalifikācijas darbu, to apjomu kredītpunktos, sadalījumu pa 

studiju semestriem, pārbaudījumu veidus. 

3.2. Studējošie pirmajā studiju gadā uzsāk studijas pēc studiju programmas, kas turpmākajos studiju gados 

var mainīties tikai normatīvajos dokumentos noteiktajā apjomā. 

3.3. Studiju kursu saturu nosaka Studiju kursu programmas. 

3.4. Studiju kursi studiju programmā tiek dalīti vispārizglītojošajos mācību kursos (A daļa) un nozares 

mācību kursos, kas iedalās obligātās izvēlēs mācību kursos (B daļa) un brīvās izvēles mācību kursos (C 

daļa). Brīvās izvēles mācību kursus studējošais izvēlas atbilstoši savām interesēm programmā 

noteiktajā apjomā. 

3.5. Studiju saturu reglamentē arī prakšu programmas un Prakses nolikums, Kvalifikācijas darba nolikums 

u.c. studiju dokumenti. 

 

4. Studiju procesa organizācija 

 

4.1. Studiju darba apjomu mēra kredītpunktos. Kredītpunkts ir studiju uzskaites vienība, kas atbilst 

studējošā 40 akadēmisko stundu darba apjomam. Koledžā viena kredītpunkta ietvaros studējošais 

apgūst 4 nodarbības no rakstveida tālmācības studiju materiāliem jeb grāmatām, 2 akadēmisko stundu 

apjomā piedalās praktiskajās nodarbībās ar integrētajām individuālajām konsultācijām. Noteikts 

kredītpunktu skaits ir paredzēts praksēm un kvalifikācijas darba izstrādāšanai. 
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4.2. Studējošie var veidot akadēmiskās grupas. 

4.3. Studiju gada ilgumu, tā sākumu un beigas, sadalījumu semestros, kā arī pārbaudījumu norises laiku pa 

semestriem nosaka Studiju kalendārais grafiks. 

4.4. Studiju gada saturisko plānojumu atbilstoši studiju programmai nosaka Studiju gada plāns. 

4.5. Studiju semestrī plānoto praktisko nodarbību un pārbaudījumu norises laiku akadēmiskajai grupai 

nosaka Semestra studiju grafiks. 

4.6. Praktisko nodarbību laikā studējošais var izmantot integrētās individuālās konsultācijas par studiju 

kursa apguves jautājumiem. 

4.7. Ja studējošais nav izpildījis akadēmiskās saistības un semestra laikā ieguvis mazāk par 8 KP, viņam ir 

tiesības atkārtoti studēt iepriekšējā semestrī. 

4.8.  Par atkārtotu semestra saistību izpildi tiek piemērota administrēšanas maksa. 

 

5. Pārbaudījumi un vērtēšana 

5.1. Pārbaudījumu veidus studiju programmas ietvaros nosaka studiju kursu, prakšu programmas un 

Kvalifikācijas darba nolikums. 

5.2. Pārbaudījumu organizēšanas un vērtēšanas norises kārtību reglamentē Pārbaudījumu kārtības nolikums.  

 

6.Prakses un studiju darbi 

 

6.1. Studiju prakses apjomus un sadalījumu pa studiju semestriem nosaka studiju programma. 

6.2. Studiju prakses organizēšanu un vērtēšanu reglamentē Prakses nolikums. 

 

7. Eksmatrikulācija 

7.1.Eksmatrikulācija ir studējošā izslēgšana no Koledžā studējošo saraksta (matrikulas). 

7.2.Studējošo eksmatrikulē, ja: 

7.2.1. to vēlas studējošais, rakstiski paziņojot Studiju atbalsta centrā par līguma par studijām laušanu; 

7.2.2. noskaidrojas, ka studējošais bija maldinājis Koledžas Uzņemšanas komisiju; 

7.2.3. studējošais ir pārkāpis Koledžas iekšējās kārtības noteikumus, Koledžas nolikumu, citus Koledžas 

darbību reglamentējošos dokumentus; 

7.2.4. studējošais ir apguvis studiju programmu un ieguvis kvalifikāciju. 

7.3.Eksmatrikulācijas rīkojumu izdod direktors.  
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8. Studiju programmas un studiju laika maiņa, studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos 

 

8.1.Studējošajam ir tiesības mainīt studiju programmu, Studiju atbalsta centrā iesniedzot rakstisku noteiktas 

formas iesniegumu. Studējošā pārcelšanu uz citu studiju programmu nosaka „Noteikumi par studiju 

programmas maiņu un studējošo uzņemšanas kārtību vēlākajos studiju posmos”. 

8.2.Studējošajam ir tiesības mainīt studiju grupu vai dienu, Studiju atbalsta centrā iesniedzot rakstisku 

noteiktas formas iesniegumu. Par izmaiņām lēmumu pieņem Koledžas direktors. 

 

9. Studiju pārtraukums 

 

9.1.Studiju pārtraukums (akadēmiskais atvaļinājums) ir laika posms kalendārā gada garumā, kurā studējošais 

var neveikt studiju darbu, nezaudējot studējošā statusu (netiek eksmatrikulēts).  

9.2.Par studiju pārtraukuma piešķiršanu lemj un ar rīkojumu to nosaka Koledžas direktors pēc tam, kad 

studējošais Studiju atbalsta centrā ir iesniedzis rakstisku noteiktas formas iesniegumu. 

9.3.Lai atjaunotu studijas, studējošais iesniedz Studiju atbalsta centrā rakstisku noteiktas formas iesniegumu. 

Par studējošā akadēmiskās programmas izpildes nosacījumiem ieteikumus dod direktora vietnieks 

mācību darbā, bet par finansiālajām saistībām lemj un ar rīkojumu to nosaka Koledžas direktors. 

9.4.Par atjaunošanos studijās pirms akadēmiskā atvaļinājuma beigām lemj Koledžas direktors. 

9.5.Studējošais akadēmisko atvaļinājumu var izmantot tikai līgumā par studijām Koledžā studiju 

programmas apguvei paredzētajā laikā. 

9.6. Ja studējošais ir uzsācis studijas, bet nav aktīvi tajās piedalījies, līdz ar to radot studiju pārtraukumu, 

viņam ir iespēja atkārtot studijas semestrī, kurā viņš iepriekš studējis, piemērojot administrēšanas maksu. 

9.7. Katrs atkārtotu studiju gadījums tiek izskatīts individuāli. 

9.8.Administrēšanas maksas apjomu nosaka Koledžas valde. 

10. Studējošo tiesības 

 

10.1. Iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību izvēlētajā studiju programmā; 

10.2. Koledžas noteiktajā kārtībā izmantot studiju procesam paredzētās telpas un Studiju atbalsta centru, ja 

ir izpildītas līguma par studijām saistības; 

10.3. Pārtraukt un atsākt studijas šī nolikuma 9.punktā noteiktajā kārtībā; 

10.4. Mainīt studiju grupu, dienu un programmu šī nolikuma 8.punktā noteiktajā kārtībā; 

10.5. Brīvi izvēlēties C bloka studiju kursus: 
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10.5.1. atbilstoši studiju programmā noteiktajam kredītpunktu skaitam; 

10.5.2. maksas pakalpojumu ietvaros; 

10.6. Saņemt Studiju atbalsta centrā informāciju visos ar studijām saistītajos jautājumos; 

10.7. Koledžā noteiktajā kārtībā Studiju atbalsta centrā saņemt izziņas, sekmju izdrukas un citus 

dokumentus; 

10.8. Koledžā noteiktā kārtībā vēlēt un tikt ievēlētam Studējošo pašpārvaldē, Koledžas Padomē, 

Šķīrējtiesā. 

 

11. Mācībspēka pienākumi un tiesības 

 

11.1. Mācībspēka tiesības un pienākumus reglamentē „Akadēmisko un administratīvo amatu nolikums”. 

 


