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Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 
 

 

1. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi 

1.1. LLU – Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

1.2. LLU SP – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studējošo pašpārvalde.  

1.3. LLU IKNS – Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem. 

1.4. LLU IS – Latvijas Lauksaimniecības universitātes informatīvā sistēma. 

 

2. Vispārīgie noteikumi  

2.1. LLU IKNS (tālāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma, LLU 

Satversmes un citu augstāko izglītību reglamentējošo dokumentu prasībām. 

2.2. Noteikumi nosaka LLU studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

2.3. Noteikumus izskata LLU SP, Studiju padome, un apstiprina LLU Senāts. 

2.4. Noteikumi ir saistoši visiem LLU studējošajiem. 

2.5. Noteikumi ir pieejami LLU SP, visos fakultāšu dekanātos, fakultāšu informācijas 

kabinetos, LLU IS un LLU iekštīklā “Mans LLU”. 

2.6. Izmaiņas noteikumos, pirms to iesniegšanas izskatīšanai Senātā, saskaņo ar LLU SP. 

  

3. Studējošo darba organizēšana  

3.1. Studijas LLU organizē saskaņā ar LLU Studiju nolikumu un LLU Doktora studiju 

nolikumu (tālāk tekstā – Studiju nolikums). 

3.2. Studiju gada iedalījumu katram studiju gadam apstiprina Studiju padome.  

3.3. Pirms studiju gada sākuma studējošie reģistrējas studijām LLU IS vai fakultātes 

dekanātā, gadījumos ja studējošajam ir studiju vai akadēmiskie parādi. 

3.4. Katra semestra sākumā studējošie reģistrējas LLU IS attiecīgā semestra obligātajiem 

un ierobežotās izvēles studiju kursiem.  

3.5. Brīvās izvēles studiju kursiem studējošie piesakās saskaņā ar ikgadējo studiju 

prorektora rīkojumā Par pieteikšanās organizēšanu pamatstudiju brīvās izvēles kursu 

studijām attiecīgajā studiju gadā noteikto kārtību. 

3.6. Nodarbību saraksts studējošajiem ir pieejams divas nedēļas pirms semestra sākuma 

(nepilna laika studējošajiem pirms sesijas) LLU mājaslapā un LLU IS. 

  

4. Studējošo pienākumi  

4.1. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, savlaicīgi izpildot studiju 

programmas prasības. Ievērot LLU studiju kārtību reglamentējošo dokumentu 

prasības un citus LLU un LR normatīvos aktus. 

4.2. Ar savu rīcību vairot LLU prestižu, sekmēt LLU mērķu īstenošanu, misijas izpildi, kas 

noteikta LLU Satversmē. 

4.3. Ievērot savstarpējo attiecību kultūru, ar cieņu izturēties pret citiem studējošajiem, LLU 

personālu un LLU apmeklētājiem. 

4.4. Studiju laikā ievērot akadēmisko godīgumu. 

4.5. LLU noteiktajā kārtībā saņemt studējošā apliecību.  

4.6. Atjaunot studējošā apliecību tās nozaudēšanas gadījumā vai pēc tās derīguma termiņa 

beigām. 
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4.7. Uzsākot studijas, piedalīties LLU organizētajā darba un IT drošības instruktāžās. 

4.8. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot tos, strādājot ar 

elektroiekārtām, ķīmiskajām, bioloģiskajām, radioaktīvajām vielām u.c. 

4.9. Lietot LLU pārvaldībā esošās informācijas sistēmas un datortehnikas resursus saskaņā 

LLU reglamentējošām prasībām. 

4.10. Ievērot LLU Fundamentālās bibliotēkas lietošanas noteikumus un iepazīties ar 

bibliotēku informācijas sistēmas ALEPH500 privātuma politiku. 

4.11. Pildīt ar LLU noslēgtā studiju līguma saistības.  

4.12. Norādītajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar LLU. 

4.13. Katra semestra beigās piedalīties apgūto studiju kursu novērtēšanas aptaujās. 

4.14. Lekciju laikā ievērot mācībspēka prasības, netraucēt nodarbības norisi. 

4.15. Nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātismu 

studiju darbā. 

4.16. Neizmantot studiju materiālu komerciālu un nekomerciālu kopēšanu un izplatīšanu 

ārpus studiju vajadzībām. 

4.17. Divas nedēļas pirms studiju pārtraukšanas par to rakstiski informēt LLU fakultātes 

dekānu.  

4.18. Piecu darba dienu laikā savas fakultātes dekanāta lietvedei paziņot par izmaiņām savos 

personas datos, t.sk. dzīvesvietas vai kontaktadreses, telefona numura, e-pasta adreses, 

pases vai personas apliecības maiņu u.c. 

4.19. Pēc LLU mācībspēka vai darbinieka pieprasījuma LLU telpās un teritorijā uzrādīt 

studējošā apliecību. 

4.20. Ārpus nodarbību pasākumu organizēšanu LLU teritorijā saskaņot ar fakultātes vadību 

un/vai LLU direktoru. 

4.21. Ievērot LLU noteiktos ēku izmantošanas noteikumus, t.sk. smēķēšanas ierobežojumus. 

4.22. Saudzīgi izturēties pret LLU īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā 

darbības dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt LLU radītos 

zaudējumus civiltiesiskā kārtībā. 

4.23. Neatrasties LLU telpās un teritorijā alkohola vai narkotisko vielu reibumā, neizplatīt 

narkotiskās un psihotropās vielas.  

4.24. Ievērot tīrību un kārtību LLU telpās un teritorijā.  

4.25. Izslēgt skaņu personīgajiem datoriem, mobilajiem telefoniem un citām skaņu radošām 

ierīcēm kontaktstundu, individuālo un grupas konsultāciju, apspriežu un publisko 

pasākumu laikā, kā arī LLU Fundamentālajā bibliotēkā. Nodarbībās neizmantot 

elektroniskās un informatīvās palīgierīces, ja to neparedz studiju process. 

 

5. Studējošo tiesības  

5.1. LLU noteiktajā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, 

reģistrēties studiju kursiem. 

5.2. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu un studiju kursu apguves 

nosacījumiem. 

5.3. Uzsākot studiju kursu, noskaidrot kursa pārbaudījuma formu un nosacījumus, 

vērtēšanas kritērijus. 

5.4. Veikt audioierakstus, videoierakstus un fotografēt studiju procesā tikai ar mācībspēka 

atļauju un iegūtos materiālus izmantot tikai izglītības un pētniecības mērķiem.  

5.5. Saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu saskaņā ar Studiju nolikumu un 

studiju kursa nosacījumiem. 

5.6. LLU e-studiju sistēmā saņemt lekciju materiālus, vērtējumus un citus materiālus 

studiju kursa apgūšanai. 

5.7. LLU noteiktajā kārtībā saņemt mācībspēka konsultācijas. 



3 

 

5.8. LLU noteiktajā kārtībā saņemt citās augstskolās un/vai LLU iepriekšējos studiju 

periodos apgūto studiju kursu satura un apjoma atzīšanu. 

5.9. LLU Satversmē paredzēto darbību veikšanai izmantot LLU telpas, iekārtas, bibliotēku, 

kultūras un sporta objektus. 

5.10. Vēlēt un tikt ievēlētiem LLU SP un LLU vadības visu līmeņu koleģiālajās institūcijās 

(Konventā, Senātā, Studiju padomē, fakultāšu domēs u.c.), kā arī līdzdarboties savas 

fakultātes studējošo pašpārvaldē.  

5.11. Saņemt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar studiju procesu, visu līmeņu LLU 

institūcijās. 

5.12. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos.  

5.13. Saņemt vienlīdzīgu un nediskriminējošu citu studējošo un darbinieku attieksmi. 

5.14. LLU noteiktajā kārtībā saņemt valsts vai mecenātu finansētās stipendijas un pabalstus. 

5.15. LLU noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa 

īstenošanu, LLU studiju un darba kārtības pārkāpumiem un noteiktajā termiņā saņemt 

amatpersonas atbildi. 

5.16. Iegūt informāciju saistībā ar savu personas datu apstrādi un noteiktā kārtībā realizēt 

savas tiesības attiecībā uz to aizsardzību. 

  

6. Apbalvojumi 

Apbalvojumi var tikt piešķirti saskaņā ar Nolikumu par apbalvojumiem Latvijas 

Lauksaimniecības universitātē.  

 

7. Atbildība par Noteikumu neievērošanu  

7.1. Fiksēt Noteikumu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš LLU studējošais vai darbinieks. Par 

fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē fakultātes dekānu vai LLU vadību. Pirms 

disciplinārsoda piemērošanas dekāns pieprasa no studējošā rakstveida paskaidrojumu 

par izdarīto pārkāpumu. 

7.2. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpuma raksturu, tā sekas un studējošā vainas 

pakāpi nodarījumā. 

7.3. Par būtiskiem Noteikumu pārkāpumiem studējošajam kā disciplinārsodu var piemērot 

eksmatrikulēšanu. 

7.4. Par šo Noteikumu pārkāpumiem studējošajam ar LLU fakultātes dekāna rīkojumu var 

izteikt brīdinājumu par eksmatrikulēšanu. Brīdinājums par eksmatrikulēšanu ir spēkā 

vienu gadu no tā izteikšanas brīža. 

7.5. Disciplinārsodu var piemērot viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas. 

7.6. Studējošais saskaņā ar LLU Studiju nolikumu ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam 

piemēroto disciplinārsodu vai eksmatrikulēšanu. 

 

8. Studējošo eksmatrikulēšana  

Studējošo eksmatrikulēšana no LLU notiek saskaņā ar Studiju nolikumu. 


