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1. Terminu skaidrojums: 
1.1. ApmaiĦas students – pilna laika students, kas studē saskaĦā ar starpvalstu vai 

starpaugstskolu līgumu vai starptautisku programmu un projektu ietvaros. 
1.2. Rotācija – darbību secība, kādā norit ikgadējais konkurss uz valsts budžeta dotētajām 

studiju vietām (budžeta studiju vietām) Latvijas Universitātē (LU). 
 

2. Vispār īgie noteikumi 
2.1. Kārtība ir attiecināma uz pilna laika studentiem, izĦemot apmaiĦas studentus, ārvalstu 

studentus, kas nav Eiropas Savienības pilsoĦi, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoĦi, Šveices 
Konfederācijas pilsoĦi un Eiropas Savienības pastāvīgie iedzīvotāji, un studentus, kuriem ārējos 
normatīvajos aktos vai ar LU rīkojumu noteikts nemainīgs finansējuma avots. 

2.2.  Kārtība reglamentē procesu un kritērijus, ar kuriem saskaĦā pilna laika students iegūst 
vai zaudē budžeta studiju vietu. 
(LU Senāta 29.04.2013. lēmuma Nr. 307 redakcijā) 
 

3. Budžeta studiju vietas un rotācijas piemērošana 
3.1. Budžeta studiju vietu skaitu katras studiju programmas katrā studiju gadā, ievērojot LU 

apstiprināto valsts budžeta dotēto studiju vietu skaitu, nosaka fakultātes dome. Fakultātes domes 
lēmuma izrakstu iesniedz Akadēmiskajā departamentā ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc 
semestra beigām. Ja domes sēdes protokola izraksts nav iesniegts, lēmumu pieĦem LU vadība. 
Budžeta studiju vietu skaitu apstiprina ar LU rīkojumu ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc 
semestra beigām. 

3.2. Uz budžeta studiju vietām var pretendēt tikai sekmīgi studenti, t. i., studenti, kuri līdz 
semestra pēdējai dienai izpildījuši studiju programmas prasības – nokārtojuši pārbaudījumus 
visos studiju programmā paredzētajos kursos un izpildījuši programmā paredzēto apjomu 
kredītpunktos par visu iepriekšējo studiju posmu (izĦemot 5.5. punktā paredzētos gadījumus). 
Studiju parādu kārtošana nenotiek laika posmā pēc semestra beigām līdz rotācijai. 



 

3.3. Rotāciju rīko katru gadu pēc pavasara semestra (studiju programmās, kurās imatrikulācija  
notiek pavasara semestrī, pēc rudens semestra). Pēc rudens semestra (pavasara semestra*) 
rotācija notiek tikai uz brīvajām budžeta vietām 5. punktā noteiktajā kārtībā. 

3.4.  Pirmajā studiju gadā pretendenti budžeta studiju vietu iegūst pēc uzĦemšanas konkursa 
rezultātiem LU normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

3.5. Studenti, kuri uz laiku ir pārtraukuši studijas atbilstoši LU normatīvo aktu noteiktajai 
kārtībai vai kuri atgriežas pēc studiju perioda ārvalstu augstskolās apmaiĦas programmu ietvaros, 
nepiedalās rotācijā. Šiem studentiem līdz nākamajai rotācijai saglabā iepriekšējo finansējumu. 

3.6.  Ja studentam ir atzīti citās augstskolās apgūtie studiju kursi, viĦš rotācijā piedalās 
saskaĦā ar 3.7. punktu tikai ar LU apgūto studiju kursu atzīmēm. Ja studentam ir atzītas visa 
akadēmiskā gada saistības, viĦš rotācijā nepiedalās, bet viĦam saglabā iepriekšējo studiju 
finansējuma avotu. 

3.7. Studenti, kuri studiju turpināšanai vēlākos studiju posmos imatrikulēti pavasara semestrī 
un kuriem atzīto studiju kursu apjoms pārsniedz 50% no studiju gadā paredzētā programmas 
apjoma, piedalās rotācijā pēc triju semestru studijām LU. Ja atzīto studiju kursu apjoms 
nepārsniedz 50% no studiju gadā paredzētā programmas apjoma, students piedalās rotācijā pēc 
viena semestra studijām. 
 

4. Rotācijas krit ēriji 
4.1. Rotācijas rezultātu nosaka konkursa kārtībā – aprēėinot studenta vidējo svērto atzīmi 

iepriekšējā akadēmiskajā gadā. 
4.2. Studenta vidējo svērto atzīmi iegūst šādi: 
4.2.1. studenta atzīmi katrā attiecīgā akadēmiskā gada studiju kursā (priekšmetā) reizina ar 

attiecīgā studiju kursa kredītpunktu skaitu; 
4.2.2. saskaita visus iegūtos reizinājumus; 
4.2.3. izdala iegūto summu ar kredītpunktu skaitu, kādu ieguvis students attiecīgajā 

akadēmiskajā gadā. 
4.3. Vidējās svērtās atzīmes aprēėinā Ħem vērā atzīmes obligātajos (A daĜas) studiju kursos. 

Lēmumu par to, kuru studiju programmu vidējās svērtās atzīmes aprēėinā Ħem vērā ierobežotās 
izvēles (B daĜas) studiju kursu atzīmes, pieĦem fakultātes dome. Brīvās izvēles (C daĜas) studiju 
kursu atzīmes aprēėinā neĦem vērā. 

4.4. Visus sekmīgos studentus sarindo atbilstoši vidējai svērtajai atzīmei dilstošā secībā, sākot 
ar augstāko.  

4.5. Ja vairākiem studentiem vidējā svērtā atzīme ir vienāda, priekšroka ir tiem, kuri atbilst 
papildu kritērijiem šādā prioritārā secībā: 

4.5.1. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme obligātajos (A daĜas) studiju kursos; 
4.5.2. iegūta augstāka vidējā svērtā atzīme ierobežotās izvēles (B daĜas) studiju kursos. 
4.6. Rotāciju īsteno pēc LU informatīvās sistēmas (LUIS) datubāzē esošajiem datiem šādos 

termiĦos: 
4.6.1. studiju kursos iegūtās atzīmes ievada LUIS – ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc 

semestra beigām; 
4.6.2. vidējo svērto atzīmi aprēėina un sakārto atbilstoši 4.4. punktam pēc visu studiju kursu 

atzīmju ievades LUIS – ne vēlāk kā vienpadsmitajā darba dienā pēc semestra beigām; 
4.6.3. iespēja studentiem pārbaudīt savu vidējo svērto atzīmi LUIS un iesniegt sūdzību 

dekānam par atklātajiem pārkāpumiem rotācijas norisē ir ne vēlāk kā četrpadsmitajā darba dienā 
pēc semestra beigām;  

4.6.4. rīkojuma projektu par studiju finansējuma avota maiĦu rotācijas rezultātā sagatavo 
LUIS – ne vēlāk kā astoĦpadsmitajā darba dienā pēc semestra beigām.  

4.7. Pēc rotācijas rezultāta apstiprinājuma LUIS nodrošina studentiem pieeju savas studiju 
programmas sava studiju gada studentu rotācijas rezultātam, norādot studentu apliecību 
numurus, vidējās svērtās atzīmes un iegūto studiju finansējuma avotu (budžeta vai maksas vietu). 



 

4.8. Rotācijas rezultātu apstiprina un par tās norisi fakultātē, t.sk. atzīmju savlaicīgu un pareizu 
ievadīšanu LUIS datubāzē, ir atbildīgs dekāns. Dekāns izskata 4.6.3. punktā minēto sūdzību, 
novērš pārkāpumus, ja tas nepieciešams, un sniedz studentam rakstisku atbildi triju darba dienu 
laikā. 
 
 
5. Budžeta vietu aizpilde 

5.1. Tiesības studēt budžeta studiju vietās atbilstoši noteiktajam valsts budžeta studiju vietu skaitam 
iegūst sekmīgi studenti ar augstāko vidējo svērto atzīmi, kas iegūta 4.2.- 4.5. punktā noteiktajā 
kārtībā. 

5.2. Ja vairākiem studentiem saskaĦā ar 4.2. – 4.5. 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. 

5.3. Ja rudens semestra (pavasara semestra*) laikā atbrīvojas budžeta studiju vieta, to iegūst students, 
kurš iepriekšējā rotācijā ir ieguvis nākamo augstāko vidējo svērto atzīmi. Ja budžeta studiju vieta 
atbrīvojas pavasara semestrī (rudens semestrī*), tad to iegūst students ar augstāko vidējo svērto 
atzīmi iepriekšējā semestrī, nepieciešamības gadījumā Ħemot vērā 4.5. un 5.2. punktā noteiktos 
kritērijus. 

5.4. Students, kurš nav nokārtojis visas semestra akadēmiskās saistības, zaudē tiesības turpināt 
studijas budžeta studiju vietā nākamajā semestrī.  

5.4.1  Students, kurš rotācijas rezultātā ir ieguvis budžeta studiju vietu, bet kuram pēc rotācijas tiek 
anulēts vērtējums par studiju kursa apguvi par Noteikumu par akadēmisko godīgumu LU 
pārkāpumu, zaudē tiesības turpināt studijas par budžeta līdzekĜiem šajā semestrī. 

5.5. Ja fakultātē ir brīvas budžeta studiju vietas un dekāns ir konstatējis, ka pastāv objektīvi iemesli, 
kuru dēĜ students nav izpildījis semestra akadēmiskās saistības, viĦš ir tiesīgs atĜaut saskaĦā ar 
5.3. punktu turpināt studijas budžeta vietā studentam, kuram ir studiju parādi, nosakot studiju 
parādu nokārtošanas termiĦu. 
(LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā) 
 
 6. Studiju finansējuma avota maiĦa un sūdzības 
6.1. Ja rotācijas rezultātā mainās studiju finansējuma avots, to nosaka ar LU rīkojumu. Rīkojuma 
projektus par studentu finansējuma avota maiĦu LUIS sagatavo fakultātes 4.6.4. punktā 
noteiktajā kārtībā. Ja finansējuma avots mainās semestra laikā saskaĦā ar šīs Kārtības 5.4.1 
punktu, rīkojumu par finansējuma avota maiĦu sagatavo piecu darba dienu laikā pēc lēmuma par 
vērtējuma anulēšanu. 
6.2. Ja atbilstoši rīkojumam par finansējuma avota maiĦu studentam mainās finansējuma 
avots, tad līdz reăistrācijas nedēĜas beigām students paraksta studiju līguma 
papildvienošanos par studiju finansējuma avota maiĦu. Ja studiju finansējuma avots 
mainās semestra laikā, papildvienošanās jāparaksta desmit darba dienu laikā pēc lēmuma 
par vērtējuma anulēšanu. Studentus, kuri neparaksta papildvienošanos, eksmatrikulē. 
Students, kurš rotācijas rezultātā ir ieguvis tiesības studēt budžeta vietā, bet vēlas studēt 
par personīgajiem līdzekĜiem, raksta iesniegumu par atteikšanos no budžeta vietas. 
6.3. Ja students ir samaksājis pilnu semestra studiju maksu, bet vēlāk rotācijas rezultātā ieguvis 
budžeta studiju vietu, pārmaksāto studiju maksas daĜu pēc viĦa rakstiska iesnieguma pārceĜ uz 
nākamo studiju periodu vai atmaksā studentam.  

 6.4. Students var apstrīdēt 6.2. punktā minēto rīkojumu par eksmatrikulāciju LU normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.  

 (LU Senāta 25.02.2013. lēmuma Nr. 288 redakcijā) 
 

* Studiju programmās, kurās imatrikulācija notiek pavasara semestrī.  
 

 


