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Par konkursa kārtību uz valsts
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1. apstiprināt Nolikumu par konkursa kārtību uz valsts finansētajām studiju vietām maģistra un
pamatstudijās Latvijas Lauksaimniecības universitātē (pielikums);
2. atzīt par spēku zaudējušu Senāta 2012. gada 14. novembra lēmumu Nr.7 – 221 Par konkursa
kārtību uz valsts finansētajām studiju vietām LLU.
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NOLIKUMS
PAR KONKURSA KĀRTĪBU UZ VALSTS FINANSĒTAJĀM STUDIJU VIETĀM
MAĢISTRA UN PAMATSUDIJĀS
LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ

1. Terminu skaidrojums:
1.1. Rotācija – konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām, kas notiek pēc katra
semestra;
1.2. Vidējā svērtā atzīme semestrī – ir katra apgūtā studiju kursa, izņemot brīvās izvēles
studiju kursus, apjoma (KP) un vērtējuma (balles) reizinājumu summa, dalīta ar šo
kursu kredītpunktu summu. Aprēķinā ietver studiju plānā paredzētos studiju kursus.
2. Rotācija attiecināma tikai uz pilna laika studējošajiem. Finansējuma avots ir norādīts
Studiju līgumā.
3. Fakultātes Metodiskā komisija/as sadala katrai studiju programmai piešķirtās valsts
finansētās studiju vietas pa studiju semestriem.
4. Pirmajā semestrī budžeta vietu skaitu katrā studiju programmā nosaka ar rektora
rīkojumu.
5. Sākot ar otro semestri, tiek rīkots konkurss uz valsts finansētajām studiju vietām katra
semestra attiecīgo studiju programmu valsts finansētajiem un maksas studējošajiem.
6. Tiesības studēt valsts finansētajās studiju vietās uz vienu semestri, atbilstoši noteiktajam
valsts finansēto studiju vietu skaitam, iegūst studējošie ar augstāku vidējo svērto atzīmi
semestrī.
7. Uz valsts finansētajām studiju vietām var pretendēt tikai sekmīgi studējošie, t.i. studējošie,
kuri līdz Individuālo studiju un pārbaudījumu perioda pēdējai dienai izpildījuši
programmas prasības – nokārtojuši visus pārbaudījumus un izpildījuši programmā
paredzēto apjomu kredītpunktos par visu iepriekšējo studiju periodu.
8. Studiju programmās, kurās studijas tiek organizētas pēc moduļu principa, priekšrocība uz
valsts finansētajām studiju vietām ir tiem studējošajiem, kuri visus pārbaudījumus ir
nokārtojuši katram modulim paredzētajā Individuālo studiju un pārbaudījumu periodā.
9. Rotācija nav attiecināma uz studējošo, kas izvērtējamā semestrī piedalījies mobilitātē.
Studējošā statuss tiek saglabāts līdz tā semestra beigām, kas seko pēc atgriešanās no
studijām ārvalstīs, ja ir izpildīts mobilitātes studiju plāns.
10. Praksi, kas beidzas pēc semestra individuālo studiju un pārbaudījumu perioda* beigām,
ievērtē rotācijā pēc nākamā semestra, vērtējot ir vai nav sekmīgi nokārtota. Nenokārtotas
vai nesekmīgi nokārtotas prakses gadījumā (akadēmiskais parāds), studējošais rotācijā
nepiedalās. Ja studējošais studēja par valsts finansējumu, tad šis finansējums tiek zaudēts.
11. Studējošie rotācijā piedalās tikai ar pēdējā semestra studiju rezultātiem (neskaitot
nokārtotos akadēmiskos parādus, akadēmiski atzītos kursus un atkārtotu studiju gadījumā
iepriekš nokārtotos studiju kursus), izņemot 9. punktā noteikto.
12. Visi attiecīgās programmas vienā semestrī studējošie tiek ranžēti (sakārtoti) atbilstoši
vidējai svērtai atzīmei dilstošā secībā.
13. Ja vairākiem studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme, tad priekšroka ir tiem, kuri
atbilst šādiem papildus kritērijiem prioritārā secībā:
13.1. cilvēkam ar īpašām vajadzībām, bārenim, bez vecāku gādības palikušajam, ja
rotācijas brīdī studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss;
13.2. studējošajam no ģimenes, kurā audzina trīs vai vairākus bērnus;
13.3. studējošajam, kura ģimenē ir bērns/i;
13.4. akadēmiskās izglītības studiju programmās:
13.4.1. augstāka vidējā svērtā atzīme obligātajos studiju kursos;
13.4.2. augstāka vidējā svērtā atzīme ierobežotās izvēles studiju kursos.

13.5. otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības un profesionālās augstākās izglītības
bakalaura un maģistra studiju programmās:
13.5.1. augstāka vidējā svērtā atzīme nozares teorētiskajos pamatkursos un nozares
profesionālās specializācijas studiju kursos;
13.5.2. augstāka vidējā svērtā atzīme vispārizglītojošos studiju kursos.
13.6. studējošā zinātniskā darbība, dalība LLU Studējošo pašpārvaldē, pašdarbības
kolektīvos vai sportā.
14. Konkursa rezultātus izvērtē fakultātes stipendiju komisija, un apstiprina LLU studējošo
stipendiju un kreditēšanas komisija.
15. Pēc Konkursa rezultātu apstiprināšanas fakultāšu dekanātu lietvedes izziņo konkursa
rezultātus, tos publicējot LLU informācijas sistēmā.
16. Ja pirmajā mēnesī kopš semestra sākuma atbrīvojas valsts finansētā studiju vieta, to iegūst
studējošais, kas konkursā uzrādījis nākamo augstāko vidējo svērto atzīmi. Studiju
finansējuma maiņu apstiprina ar rektora rīkojumu.
* - studiju programmās, kurās ir studiju moduļi, individuālo studiju un pārbaudījumu periods organizēts saskaņā
ar modulāro studiju plānu.

