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Vispārīgie jautājumi 

1. Iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Latvijas Universitātes Rīgas 

1.medicīnas koledžas (turpmāk – Koledža): 

1.1. studējošo darba organizāciju;  

1.2. studējošo tiesības, pienākumus un atbildību; 

2. Šo Noteikumu mērķis ir panākt studējošo vienotas darba kārtības ievērošanu Koledžā. 

3. Šo Noteikumu ievērošana sekmē optimālu studiju apstākļu veidošanos Koledžā, veicina apzinīgu 

un atbildīgu pieeju studijām un sabiedriskajām aktivitātēm, mazina disciplināru pārkāpumu risku, 

nodrošina studējošo drošību.  

4. Katra studējošā pienākums ir iepazīties ar šiem Noteikumiem, tos ievērot. 

5. Šo noteikumu nezināšana neatbrīvo studējošos no atbildības par šo noteikumu neievērošanu. 

6. Studējošajiem saistošie ārējie normatīvie akti un Koledžas iekšējie normatīvie akti ir brīvi 

pieejami Studiju nodaļā, publicēti koledžas mājas lapā. 

 

Vispārīgie drošības noteikumi 

7. Koledžas direktors katra studiju gada sākumā apstiprina Koledžas atbildīgās personas studējošo 

iepazīstināšanai ar Koledžas normatīvajiem dokumentiem, instruēšanas tematiku un grafiku. 

8. Ar drošības noteikumiem, kuru saturā ir elektrodrošības, pirmās palīdzības  sniegšanas 

pamatprincipi, studējošos iepazīstina pieaicināts darba drošības speciālists katru  gadu I semestra 

laikā, ugunsdrošības noteikumu pamatprincipiem-  pieaicināts ugunsdrošības speciālists katru 

gadu I un II semestra laikā.  

9. Ar Koledžas direktora rīkojumu noteiktais darbinieks saimnieciskajos jautājumos (turpmāk - 

atbildīgā persona) iesniedz direktoram apstiprināšanai evakuācijas plānu. Evakuācijas plāni ir 

uzskatāmi izvietoti katrā Koledžas stāvā pie galvenajām kāpnēm. 

10. Informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kārtību ir izvietota pie Koledžas ēkas dežuranta 

1.stāva vestibilā. Informācija ietver Valsts policijas, pašvaldības policijas, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta, neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņa numurus. Koledžas 

direktora, atbildīgās personas darba un mājas telefonu numuri pieejami pie Koledžas ēkas 

dežuranta. 

11. Iepazīšanās ar visiem drošības noteikumiem tiek fiksēta instruktāžas žurnālā saskaņā ar Koledžas 

direktora apstiprinātu Koledžas iekšējo normatīvo aktu sarakstu,  kur norādīts: 

11.1. instruktāžas norises datums; 

11.2. Koledžas studējošā vārds, uzvārds; 

11.3. Koledžas studējošā apliecinājums (personīgais paraksts) par iepazīšanos; 

11.4. Koledžas atbildīgās personas paraksts par instruktāžas norisi. 
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12. Ar drošības noteikumiem “Masu pasākumu organizēšanas kārtība izglītības iestādē”, “Sporta 

sacensību, pasākumu un nodarbību organizēšanas kārtība” un “Ekskursiju un pārgājienu 

organizēšanas kārtība” studējošos pirms katra pasākuma iepazīstina ar Koledžas direktora 

rīkojumu iecelta atbildīgā persona par attiecīgā pasākuma norisi. 

13. Ar instrukciju par darba drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var 

apdraudēt studējošo drošību un veselību, studējošo iepazīstina divas reizes gadā – katru semestri 

pirmo reizi uzsākot darbu mācību telpā un pirms jaunas darbības veikšanas ar direktora rīkojumu 

noteiktā attiecīgās mācību telpas atbildīgā persona. 

14. Ja Koledžā tiek konstatēts vai ir aizdomas, ka studējošie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas 

vielas vai  ieročus, konstatēta fiziska vardarbība, par to informē Koledžas atbildīgo 

administratoru, kurš ziņo Koledžas vadībai un policijai. Studējošos par rīcību šādās situācijās 

instruē  reizi kalendāra gadā. 

15. Ja Koledžā studējošajam konstatē traumu vai  pēkšņu saslimšanu, par to informē Koledžas 

atbildīgo administratoru, kurš ziņo Koledžas vadībai un izsauc Neatliekamās palīdzības dienestu. 

16. Koledžā aizliegts: 

16.1. telpās un gaiteņos atrasties nepiederošām personām, ja tas nav saskaņots ar ēkas dežurantu 

un dežurējošo administratoru. 

16.2. smēķēt Koledžā un tās teritorijā, izņemot šim nolūkam speciāli ierīkotās vietās; 

16.3. atrasties Koledžas telpās alkohola un citu apreibinošo vielu ietekmē; 

16.4. bojāt Koledžas inventāru, Koledžas studējošo, pedagogu un citu darbinieku personīgās 

mantas; 

 

 

Studiju process 

17. Studējošo statusa apliecinošs dokuments Koledžā ir Koledžas iekšējā identifikācijas karte, kura 

nēsājama tā, lai koledžas telpās, koledžas administrācijai, mācībspēkiem, tehniskajam personālam 

būtu iespējams identificēt studējošo. 

17.1. pirmā Koledžas iekšējā identifikācijas karte ir bez maksas; 

17.2. Koledžas iekšējās identifikācijas kartes nozaudēšanas gadījumā, jaunas kartes izgatavošanas 

maksa noteikta Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas 

koledžas maksas pakalpojumu cenrādī. 

18. Studiju  procesā studējošajiem jāievēro Koledžas direktora rīkojumi, direktora vietnieku, nodaļu, 

katedru vadītāju un citu Koledžas atbildīgo darbinieku norādījumi un prasības, kas noteiktas 

Koledžas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos. 

19. Studiju process Koledžā notiek saskaņā ar studiju  programmām, studiju plāniem, studiju kursu 

programmām, kā arī Koledžas direktora apstiprinātu studiju procesa grafiku un lekciju, praktisko 

nodarbību un pārbaudījumu sarakstu. 

20. Ja studiju kursa ietvaros nodarbības tiek paredzētas veselības aprūpes iestādēs:  

20.1. atbildīgais mācībspēks, ja to paredz veselības aprūpes iestāde, mēnesi iepriekš informē 

studējošos  par  nepieciešamību noformēt ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības 

stāvokli (veidlapa Nr.027/u); 

20.2. studējošais ģimenes ārsta atzinumu uzrāda pēc pieprasījuma. 

21. Studējošo mācību slodze nedēļā ir 40 akadēmiskās stundas, t.sk. studējošā patstāvīgais darbs. 

22. Lekcijas un praktiskās nodarbības Koledžas studējošajiem notiek saskaņā ar lekciju un praktisko 

nodarbību sarakstu darbadienās un sestdienās no plkst.8.00 līdz plkst.20.30. 

 

IV. Studējošo pienākumi, tiesības, atbildība 

23. Studējošajiem ir obligāti ar studiju procesu un Koledžas telpu izmantošanu saistītie Koledžas 

direktora rīkojumi. 

24. Izmantojot Koledžas dienesta viesnīcu, studējošajiem ir saistoši Koledžas dienesta viesnīcas 

iekšējās kārtības noteikumi. 

25. Koledžas studējošo pienākumi: 
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25.1. ar savu rīcību vairot Koledžas prestižu, sekmēt Koledžas mērķu īstenošanu; 

25.2. mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto izglītības programmu  saskaņā ar akadēmisko 

kalendāru savlaikus izpildīt studiju programmas prasības, ievērojot Koledžas nolikuma 

,,Studiju un pārbaudījumu kārtība’’  un citu studijas reglamentējošo normatīvo aktu prasības;  

25.3. ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, Koledžas 

darbiniekiem un Koledžas apmeklētājiem;  

25.4. ievērot ar Koledžu noslēgtā Studiju līguma saistības, tai skaitā noteiktajā termiņā nokārtot 

visas finanšu saistības ar Koledžu; 

25.5. savlaicīgi, atbilstoši Koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādim, norēķināties par 

Koledžas maksas pakalpojumu lietošanu, tai skaitā, par atkārtotu studiju kursu apguvi vai 

studiju  uzdevumu izpildi, kas nav apgūti sekmīgi vai veikti  noteiktajos termiņos neattaisnotu 

iemeslu dēļ; 

25.6. studiju  procesa laikā ievērot pasniedzēja prasības, netraucēt studiju  procesa norisi; 

25.7. rakstiski informēt Koledžas Studiju nodaļas vadītāju par studiju pārtraukšanu. 

25.8. nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātismu studiju 

darbā; 

25.9. nodarbību laikā neizmantot jebkāda veida tehniku (piemēram, mobilos tālruņus, 

planšetdatorus, portatīvos datorus u.c.), ja to izmantošana nav saskaņota ar studiju kursa 

pedagogu. 

25.10. ārpusnodarbību pasākumu organizēšanu Koledžas teritorijā saskaņot ar Koledžas direktoru;  

25.11. saudzīgi izturēties pret Koledžas īpašumu un materiālajiem resursiem; 

25.12. atlīdzināt Koledžai radītos materiālos zaudējumus, ja tie radušies studējošā  darbības vai 

bezdarbības rezultātā; 

25.13. iepazīties un ievērot ugunsdrošības un darba drošības noteikumus;   

25.14. ievērot tīrību un kārtību; 

25.15. virsdrēbes atstāt garderobē; 

25.16. apmeklēt lekcijas medicīniskā personāla darba apģērbos (halātos) un maiņas apavos, bet 

praktiskās nodarbības – medicīniskā personāla darba apģērbā (halātos), cepurītēs (pēc 

pedagoga norādījuma) un maiņas apavos; 

25.17. nekavēt lekcijas un praktiskās nodarbības bez attaisnojoša iemesla, informēt par savu 

prombūtni Koledžas Studiju nodaļas vadītāju, ja neparedzētu apstākļu dēļ prombūtne ilgst 

vairāk par 3 (trīs) dienām; 

25.18. visus strīdus un nesaskaņas, kas radušās studiju procesā, vispirms risināt Koledžas ietvaros. 

25.19. vienlaicīgi studēt tikai vienā studiju programmā par valsts budžeta līdzekļiem; 

25.20. divas nedēļas pirms semestra noslēguma informēt Studiju nodaļu par iemesliem, kuru dēļ 

Studējošais nevar pildīt studiju saistības, t.sk., iesniegt darba nespējas dokumentāciju, kas 

attaisno Studējošā prombūtni; 

25.21. studiju programmas izpildes gaitā visus studiju darbus pildīt patstāvīgi, nepieļaujot citu 

personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu vai plaģiātismu; 

25.22. pabeidzot vai pārtraucot studijas, nokārtot visas saistības ar koledžas dienesta viesnīcu, 

bibliotēku, Studiju nodaļu. Ja saistības netiek nokārtotas, Koledža piedzen zaudējumus 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

26. Koledžas studējošajiem ir šādas tiesības: 

26.1. iegūt augstāko izglītību izraudzītajā pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju 

programmā; 

26.2. noteiktā kārtībā izmantot Koledžas materiālo bāzi (telpas, iekārtas, bibliotēku, datorklasi 

u.c.). 

26.3. vēlēt un tikt ievēlētam studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties Koledžas visu līmeņu 

pašpārvaldes institūcijās, kā arī izmantot citas likumdošanas aktos paredzētās tiesības. 

26.4. Koledžas un Koledžai saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtraukt un 

atjaunot studijas, par to Koledžu brīdinot rakstiski. 
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26.5. prasīt visu Koledžas studiju procesu reglamentējošajos dokumentos paredzēto Studējošo 

tiesību ievērošanu;  

26.6. Koledžas noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, pāriet uz citu izglītības programmu; 

26.7. uzsākot studijas iepazīties ar studiju programmas saturu un studiju kursu priekšmetu apguves 

nosacījumiem;  

26.8. uzsākot studiju kursu un mācību priekšmetu, uzzināt tā pārbaudījuma formas un nosacījumus, 

vērtēšanas kritērijus; 

26.9. saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu;  

26.10. saņemt pedagoga konsultācijas Koledžas noteiktā kārtībā saskaņā ar direktora vietnieka 

studiju darbā apstiprinātu konsultāciju grafiku; 

26.11. saņemt citās augstskolās un iepriekšējos studiju periodos Koledžā apgūto studiju kursu satura 

un apjoma atzīšanu Koledžas noteiktajā kārtībā; 

26.12. izglītošanas procesā izmantot Koledžas telpas, iekārtas, bibliotēku, lasītavu; 

26.13. saņemt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju procesu, studiju gaitu; 

26.14. studēt darba aizsardzībai un veselībai drošos un nekaitīgos apstākļos; 

26.15. saņemt nediskriminējošu citu Koledžas studējošo un darbinieku attieksmi; 

26.16. saņemt personas un studiju datu aizsardzību; 

26.17. saņemt valsts finansētās stipendijas Ministru kabineta noteiktā kārtībā;   

26.18. Koledžas noteiktā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, 

kā arī Koledžas studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktā termiņā saņemt atbildi. 

27. Koledžas studējošo atbildība:  

27.1. disciplinārā atbildība;  

27.2. civiltiesiskā atbildība.  

27.3. civiltiesiskās atbildības pamatu un apmēru nosaka atbilstoši Latvijas Republikas 

likumdošanai;  

27.4. disciplinārās atbildības pamats ir Latvijas Republikas likumdošanas aktu un/vai Koledžas 

iekšējo normatīvo dokumentu, tai skaitā šo Noteikumu, normu pārkāpšana;  

27.5.  disciplinārās atbildības veidi ir: piezīme; mutisks aizrādījums, rakstisks aizrādījums; 

eksmatrikulācija ar tiesībām atsākt studijas; eksmatrikulācija bez tiesībām atsākt studijas. 

28. Par Koledžas iekšējo normatīvo aktu neievērošanu, studiju kursu prasību, Studiju līguma saistību 

nepildīšanu, kā arī par vispārpieņemto sabiedrisko normu neievērošanu, pamatojoties uz Studiju 

nodaļas vadītāja  iesniegumu, studējošos var disciplināri sodīt ar Koledžas direktora rakstisku 

aizrādījumu: 

28.1. pēc saņemtiem trīs rakstiskiem  aizrādījumiem seko rakstisks brīdinājums par 

eksmatrikulāciju no studējošo saraksta; 

28.2. ja Koledžas noteiktā laikā, kopš brīdinājuma par eksmatrikulāciju no studējošo saraksta 

izteikšanas, apstākļi, kas bija pamatā disciplinārajam sodam, nav mainījušies – tiek izdots 

rīkojums par studējošā eksmatrikulāciju. 

29. Lēmumu par eksmatrikulāciju no studējošo saraksta, studējošie var apstrīdēt trīs darba dienu laikā 

vēršoties Koledžas padomē  ar rakstisku iesniegumu. 

30. Iesniegumu izskata Koledžas padome trīs darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas (Koledžas 

Lietvedības nodaļā). 

 

Noslēguma jautājumi 

31. Lai sekmētu atgriezeniskās saites operatīvu nodrošināšanu starp studējošo grupām, 

mācībspēkiem,  koledžas administrāciju un vispārīgo personālu, studiju gada sākumā katra 

studējošo grupa izvirza savu pārstāvi (kursa vecākais), kas tiek apstiprināts ar Koledžas direktora 

rīkojumu. 

32. Ar Koledžas direktora rīkojumu par teicamu mācību un sabiedrisko darbu studējošajiem var 

izteikt:  

32.1. pateicību; 

32.2. atzinību. 
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33. Šie Noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem. 

34. Šie noteikumi ir saistoši visiem Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā studējošajiem 

no studiju uzsākšanas brīža. 

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas 1.medicīnas koledžas 2013.gada 12.augusta iekšējās kārtības 

noteikumus “Rīgas 1.medicīnas koledžas studējošo un koledžas Profesionālās vidusskolas 

izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi”. 

36. Šie Noteikumi  stājas  spēkā ar 2020.gada 27.novembri. 

 

 


