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Valsts budžeta dotēto studiju vietu konkursa (rotācijas) kārtība 
 

   Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 52.panta pirmo      

un ceturto daļu 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība reglamentē procesu un kritērijus, saskaņā ar kuriem pilna laika students iegūst, vai 

zaudē valsts budžeta dotēto studiju vietu (budžeta studiju vieta) Latvijas Universitātes 

P.Stradiņa medicīnas koledžā (turpmāk - Koledža). 
 

1.2. Budžeta studiju vietu skaits, katras studiju programmas katrā studiju gadā, tiek noteikts ar 

Izglītības uz zinātnes ministrijas rīkojumu. 
 

1.3. Rotācija – darbību secība, kādā norit ikgadējais konkurss uz budžeta studiju vietām 

Koledžā. 
 

2. Budžeta studiju vietas un rotācijas piemērošana 

2.1. Pirmajā studiju gadā pretendenti budžeta studiju vietu iegūst pēc uzņemšanas konkursa 

rezultātiem Koledžā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 
 

2.2. Uz budžeta studiju vietām var pretendēt studenti, kuri līdz semestra pēdējai dienai 

izpildījuši visas studiju programmas prasības. 
 

2.3. Rotāciju rīko katru gadu pēc rudens un pavasara semestra. Rotācija notiek tikai uz brīvajām 

budžeta vietām. 
 

2.4. Studentiem, kuri uzsāk studijas pēc studiju pārtraukuma, saglabā iepriekšējo finansējumu. 
 

2.5. Studenti, kuri uzsāk studijas vēlākajos studiju posmos, var pretendēt uz brīvajām budžeta 

vietām, ja tādas ir pieejamas. Ja budžeta studiju vietas ir aizpildītas, studenti studijas 

vēlākos studiju posmos uzsāk par personīgo finansējumu un rotācijā piedalās nākamajā 

semestrī. 
 

2.6. Tiesības studēt budžeta studiju vietās atbilstoši noteiktajam valsts budžeta studiju vietu 

skaitam iegūst sekmīgi studenti ar augstāko vidējo svērto atzīmi kas iegūta 3.2. un 3.3. 

punktā noteiktajā kārtībā. 
 

2.7. Ja vairākiem studentiem saskaņā ar 3.2. un 3.3. punktu ir vienāda vidējā svērtā atzīme un 

nav iespējams noteikt, kurš no studentiem iegūst budžeta studiju vietu, tad visi šie studenti 

iegūst tiesības studēt budžeta studiju vietās. 
 

2.8. Ja kārtējā semestra laikā atbrīvojas budžeta studiju vieta, to iegūst students, kurš iepriekšējā 

rotācijā ir ieguvis nākamo augstāko vidējo svērto atzīmi. 
 

2.9. Ja studiju programmas kārtējā semestrī ir brīvas budžeta studiju vietas un katedras vadītājs 

ir konstatējis, ka pastāv objektīvi iemesli, kuru dēļ students nav izpildījis semestra 
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akadēmiskās saistības, viņš ir tiesīgs atļaut turpināt studijas budžeta vietā studentam, 

kuram ir studiju parādi, nosakot studiju parādu nokārtošanas termiņu. 
 

3. Rotācijas kritēriji 

3.1. Rotācijas rezultātu nosaka konkursa kārtībā – aprēķinot studenta vidējo svērto atzīmi par 

iepriekšējo semestri. 
 

3.2. Visus sekmīgos studentus sarindo atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei dilstošā secībā, sākot 

ar augstāko. 
 

3.3. Ja vairākiem studentiem vidējā svērtā atzīme ir vienāda, priekšroka ir tiem, kuri atbilst  

papildu kritērijiem šādā prioritārā secībā: 

3.3.1. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme obligātajos (A daļas) studiju kursos; 

3.3.2. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme obligātās izvēles (B daļas) studiju kursos. 
 

3.4. Rotāciju īsteno pēc Koledžas informatīvās sistēmas (turpmāk - LAIS) datubāzē esošajiem 

datiem šādos termiņos: 

3.4.1. studiju kursos iegūtās atzīmes ievada LAIS – ne vēlāk kā desmit dienu laikā 

pēc studiju kursa noslēguma pārbaudījuma vai ne vēlāk kā piecu dienu laikā 

pēc semestra beigām; 

3.4.2. vidējo svērto atzīmi aprēķina un sakārto atbilstoši 3.2. punktam pēc visu 

studiju kursu atzīmju ievades LAIS – ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc 

3.4.1. punktā noteiktā termiņa. 
 

3.5. Par studiju kursos iegūto atzīmju savlaicīgu ievadi LAIS atbild katedras vadītājs. 
 

4. Studiju finansējuma avota maiņa un sūdzības 

4.1. Ja rotācijas rezultātā mainās studiju finansējuma avots, to nosaka ar Koledžas rīkojumu. 

Rīkojuma projektus par studentu finansējuma avota maiņu LAIS sagatavo kanceleja ne 

vēlāk kā desmitajā dienā pēc semestra beigām. Ja finansējuma avots mainās semestra 

laikā saskaņā ar šīs Kārtības 2.8 punktu, rīkojumu par finansējuma avota maiņu sagatavo 

desmit dienu laikā. 
 

4.2. Ja atbilstoši rīkojumam par finansējuma avota maiņu studentam mainās finansējuma 

avots vai saskaņā ar šīs Kārtības 2.8. punktā noteikto, piecu darba dienu laikā students 

paraksta studiju līguma papildvienošanos par studiju finansējuma avota maiņu. 

Studentus, kuri neparaksta papildvienošanos, eksmatrikulē. 
 

4.3. Students, kurš rotācijas rezultātā ir ieguvis tiesības studēt budžeta vietā, bet vēlas 

studēt par personīgajiem līdzekļiem, raksta iesniegumu par atteikšanos no budžeta vietas. 
 

4.4. Ja students ir samaksājis pilnu semestra studiju maksu, bet vēlāk, rotācijas rezultātā, 

ieguvis budžeta studiju vietu, pārmaksāto studiju maksas daļu pēc viņa rakstiska 

iesnieguma pārceļ uz nākamo studiju periodu vai atmaksā studentam. 
 

4.5. Students var apstrīdēt 4.2. punktā minēto rīkojumu par eksmatrikulāciju Koledžas 

nolikumā noteiktajā kārtība. 
 

5. Noslēguma jautājumi 

 Šī Kārtība “Valsts budžeta dotēto studiju vietu konkursa (rotācijas) kārtība” stājas spēkā 

2022. gada 1.septembrī. 

 


