
BAKALAURA PROGRAMMAS STUDENTU  ZINĀŠANAI 
NOTEIKUMI sesijas kārtošanai  

 

1. No 2018. gada 26. novembra Studiju daļā (9. telpā) BAKALAURA PROGRAMMAS 

studentiem ir jāizņem STUDIJU GRĀMATIŅAS.  

� Pēc sesijas (vai arī pēc pēdējā eksāmena kārtošanas, bet ne vēlāk kā līdz                 
2019. gada 21. janvārim ) STUDIJU GRĀMATIŅAS bakalaura programmas studentiem 

OBLIGĀTI jāiesniedz Studiju daļā. 

� Studējošajiem obligāti ir jāaizpilda STUDIJU GRĀMATIŅAS, t.i., - jāieraksta kārtotais 
mācību priekšmets, priekšmeta statuss (A, B (obligātie programmas priekšmeti) vai C (izvēles priekšmets), 
kredītpunktu skaits, un pasniedzēja uzvārds. Tālāko informāciju – vērtējumu, eksaminācijas 
datumu ieraksta mācībspēks. 

� STUDIJU GRĀMATIŅĀS ir jābūt visiem ierakstiem par kārtotajiem eksāmeniem un skates 
atzīmēm ar pasniedzēju parakstiem. 

2. Studentiem, kuri noteiktajā laikā neiesniegs STUDIJU GRĀMATIŅAS, var neieskaitīt sesijas 
rezultātus, kā arī noteikt samaksu € 14,- par ārpus kārtas studiju dokumentu noformēšanu (studiju 

rezultātu individuālu reģistrāciju). 

3. Ja students sesijas laikā saslimst, tad tas vienas darba dienas laikā jādara zināms katedras vadītājam un 

Studiju daļai (e-pasts: zilgma.predele@lma.lv vai anete.zale@lma.lv). Lai studentam piešķirtu sesijas 

pagarinājumu: 

���� obligāti jāiesniedz iesniegums (jāaizpilda iesnieguma veidlapa) ar lūgumu piešķirt sesijas 

pagarinājumu  (iespējams aizpildīt veidlapu elektroniski un to atsūtīt elektroniski uz e-pastu 

zilgma.predele@lma.lv vai anete.zale@lma.lv ); 

���� studenta iesniegumu ar lūgumu piešķirt sesijas pagarinājumu jāsaskaņo ar apakšnozares – katedras 

vadītāju; 

���� iesniegumā jānorāda datums, līdz kuram tiek lūgts sesijas pagarinājums; 

���� obligāti iesniegumam jāpievieno reģistrēta ārsta izziņa vai slimības lapa par saslimšanu 
studiju vai sesijas laikā vai citi attaisnojoši dokumenti; 

���� sesijas pagarinājums tiek piešķirts tikai, ja iesniegums tiek iesniegts pirms sesijas vai sesijas 
laikā; 

���� sesijas pagarinājums tiek piešķirts ne ilgāk kā līdz 2019. gada 4. februārim; 
���� studējošajiem sesijas pagarinājumu piešķir tikai ar rektora rīkojumu. 

4. Gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ students netiek uz eksāmenu vai skati sesijas plānā paredzētajā dienā, 
papildus kārtošanas laiki jāsaskaņo ar dekānu un priekšmeta pasniedzēju un no dekāna jāsaņem rakstiska 

atļauja (uz individuālās atzīmju lapas tiek noteikts eksāmena kārtošanas datums), vai arī jālūdz piešķirt 
sesijas pagarinājums, iesniedzot iesniegumu un pievienojot attaisnojošus dokumentus. 

5. Ja students bez attaisnojoša iemesla nepiedalās eksāmenā vai skatē sesijas plānā paredzētajā dienā, 
papildus pārbaudījumu laiki jāsaskaņo ar dekānu un priekšmeta pasniedzēju: 

� par šāda pārbaudījuma kārtošanu ir jāsamaksā € 30,-  (LMA maksājumu kontā), 
� uzrādot maksājumu kvīti, Studiju daļā jāizņem INDIVIDUĀLĀ ATZĪMJU LAPA, kurā tiek 

norādīts, ka tiek kārtots sesijas parāds. 

6. Neierašanās uz eksāmenu vai darbu neizlikšana skatēs bez attaisnojoša iemesla ir līdzvērtīga 

nesekmīgam vērtējumam. 

� Ja ir neskaidri jautājumi par eksāmenu kārtošanu vai kādas citas problēmas saistītas ar studijām, 

lūdzu, jautājiet pēc informācijas Studiju daļā vai programmu dekāniem. 

LAI     JUMS VEICAS !  

LMA Studiju daļa  



[..] 4. Studiju kārtība1 
4.3. Studējošā zināšanas un prasmes tiek vērtētas, apgūstot katru studiju kursu vai studiju moduli, kuram ir 

studiju plānā paredzēta noteikta vērtēšanas forma. 

Uzsākot nodarbības, docētājs iepazīstina studējošos ar konkrēta kursa prasībām, apjomu un tā pārbaudījuma 

veidu. Pārbaudījumā iegūtais vērtējums tiek ierakstīts eksaminācijas lapā. Studiju grāmatiņā tiek ierakstīti 
sekmīgi vērtējumi no „4” līdz „10”, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas 14.08.1998. rīkojuma Nr.208 

apstiprinātajai vērtēšanas skalai. Studiju grāmatiņā tiek ierakstīts tikai vērtējums „4” un augstāk. Ja studējošā 
darbs tiek novērtēts ar nesekmīgu vērtējumu: 3, 2 un 1 balli, tad tas tiek fiksēts atzīmju lapās, ko aizpilda 

kursa docētājs. 

Sesijas laikā pārbaudījumi tiek kārtoti atbilstoši LMA prorektora studiju jautājumos apstiprinātam Sesijas 
plānam. 
4.4. Zināšanas tiek vērtētas pēc 10 ballu sistēmas (sk. STUDIJU GRĀMATIŅU – vērtējuma skaidrojuma 

tabulu). 

4.5. Pārbaudījums ir nokārtots, ja vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. 

4.6. Studenti, kas ir izpildījuši semestra akadēmiskās saistības, turpina studijas nākošajā semestrī, atbilstoši 

studiju programmas prasībām.  

4.7. Studentam, kas kādā pārbaudījumā ir saņēmis nesekmīgu vērtējumu, ir tiesības vienu reizi bez 
papildu maksas atkārtoti kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Studentam, kas nav ieradies uz 

pārbaudījumu bez objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša iemesla (slimība, ārkārtēji ģimenes 

apstākļi u. tml.), ir tiesības vienu reizi par papildu samaksu saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātiem tarifiem 

kārtot šo pārbaudījumu attiecīgās sesijas laikā. Par pārbaudījuma kārtošanas laiku un vietu studentam 

iepriekš jāvienojas ar studiju kursa docētāju.  

4.8. Par katru pārbaudījuma kārtošanas reizi ārpus sesijas laika tiek noteikta maksa saskaņā ar LMA Senāta 

apstiprinātiem tarifiem neatkarīgi no studiju kursa, par kuru tiek kārtots pārbaudījums, apjoma 

kredītpunktos. Pārbaudījuma atkārtošana, lai uzlabotu sekmīgu vērtējumu, ir iespējama par maksu tikai 

vienu reizi.  

4.9. Ja students, divas reizes atkārtoti kārtojot pārbaudījumu,  nav spējis nokārtot to ar sekmīgu (4-10 balles) 

vērtējumu vai arī nav ticis pielaists pie pārbaudījuma kārtošanas (studentu var nepielaist pie pārbaudījuma 

kārtošanas saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti LMA Senāta vai LMA prorektora studiju jautājumos 

apstiprinātā attiecīgā studiju kursa aprakstā, ar kuru students ir iepazīstināts kursa apguves sākumā), viņam 

tiek dota iespēja nākošajā gadā par maksu apgūt šo studiju kursu atkārtoti. Maksa par studiju kursa 

atkārtošanu tiek noteikta saskaņā ar kursam plānoto kredītpunktu apjomu un LMA Senāta apstiprinātiem 

tarifiem; šajā summā iekļauta arī maksa par kursa pārbaudījuma kārtošanu vienu reizi.  

4.10. Studenti, kam sesijas beigās ir iepriekšējos semestros nenokārtoti pārbaudījumi, studijas nākamajā 
semestrī drīkst turpināt tikai ar dekāna rakstisku atļauju, nosakot termiņus nenokārtoto pārbaudījumu 

kārtošanai. Iesniegums par atļauju turpināt studijas nākamajā semestrī studējošajam 5 darba dienu laikā pēc 

sesijas beigām jāiesniedz: 

• Studiju daļā, ja students studē bakalaura studiju programmā,  
• Maģistrantūrā, ja students studē maģistra programmā, 
• Doktorantūrā, ja students studē doktora programmā. 

Par atļaujas izsniegšanas iespējamību un parādu nokārtošanas termiņiem dekāns konsultējas ar studiju 

programmas direktoru un attiecīgo studiju kursu docētājiem un pieņem lēmumu, vadoties pēc LMA 

Senāta apstiprinātiem kritērijiem. Ja studentam sesijas beigās bez objektīva, dokumentāli apliecināta 

attaisnojoša iemesla ir nenokārtoti pārbaudījumi un viņš nav saņēmis dekāna atļauju turpināt studijas 

nākamajā semestrī, tad viņam ir tiesības pēc paša vēlēšanās atkārtoti studēt attiecīgos nenokārtotos 

studiju priekšmetu, apmaksājot studijas atbilstoši nokārtojamo studiju kursu kredītpunktu skaitam un 

saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātajiem tarifiem, ieskaitot programmas izmaiņu rezultātā radušos 

kredītpunktus.  
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4.11. Ja students semestra akadēmiskās saistības nevarēs izpildīt vai nav izpildījis objektīva, dokumentāli 
apliecināta attaisnojoša iemesla dēļ un par šāda iemesla esamību ir nekavējoties paziņojis augstskolai, viņam 

tiek piešķirts pārbaudījumu kārtošanas termiņa pagarinājums, kura laikā viņš neiegūst akadēmiskā 
parādnieka statusu. Termiņa ilgumu katrā gadījumā individuāli nosaka dekāns pēc studiju programmas 

direktora, LMA prorektora studiju jautājumos un attiecīgo docētāju ieteikuma.  

[..] 

4.13. Studenti, kam sesijas beigās ir iepriekšējos semestros nenokārtoti pārbaudījumi, kuru kredītpunktu 

apjoms pārsniedz 6 kredītpunktus, un šie parādi nav radušies objektīva, dokumentāli apliecināta attaisnojoša 

iemesla dēļ, ar dekāna rīkojumu var tikt eksmatrikulēti. (Papildinājums no 2009. gada 11. februāra; Senāta 

lēmums; prot. Nr. 5.) 

4.14. Studējošajam akadēmiskie parādi obligāti jānokārto viena studiju gada laikā. Ja studējošais nav 
nokārtojis akadēmisko parādu viena studiju gada laikā, tad viņam nenokārtotais studiju priekšmets 
atkārtoti jāapgūst par maksu, apmaksājot studijas atbilstoši nokārtojamo studiju kursu kredītpunktu 
skaitam un saskaņā ar LMA Senāta apstiprinātajiem tarifiem (studiju izmaksas). Saskaņā ar rektora 
rīkojumu studējošais slēdz papildus VIENOŠANĀS LĪGUMU par studiju kursa atkārtotu apguves 
finansējumu. 

 

 

 

 

 


