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Izdoti saskaņā ar: 

Augstskolu likuma 52.panta 1.daļu,  

Izglītības likuma 12.panta 2.daļu, 

MK 12.12.2006. noteikumu Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” 

8.punktu, 

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Nolikumu 

I. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Kārtība nosaka, kādā Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā 

(turpmāk tekstā – Koledža) pilna laika pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmu studenti un profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamie var iegūt 

vai zaudēt valsts budžeta dotēto studiju vietu un pēc kādiem principiem Koledžā notiek 

maksas studentu/izglītojamo pārcelšana uz valsts budžeta finansētajām studijām 

(turpmāk – Kārtība). 

1.2. Valsts budžeta dotēto studiju/mācību vietu skaitu katram akadēmiskajam gadam nosaka 

starp Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Republikas Veselības ministriju noslēgtais 

līgums par no valsts budžeta piešķirto finansējumu izglītības iegūšanai un noteikto 

studiju/mācību vietu skaitu Koledžas īstenotajās izglītības programmās. 

1.3. Valsts budžeta finansētu studiju vietu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

studiju programmās studējošais iegūst, pamatojoties uz Uzņemšanas konkursa 

rezultātiem. 

1.4. Valsts budžeta finansētu mācību vietu profesionālās vidējās izglītības programmās 

izglītojamais iegūst, pamatojoties uz Uzņemšanas konkursa rezultātiem. 

1.5. Maksas studiju/mācību vieta šīs Kārtības izpratnē ir studējošajam/izglītojamajam sniegta 

iespēja iegūt izvēlēto izglītību un kvalifikāciju Koledžā, studiju/mācību izdevumus sedzot 

no fizisku vai juridisku personu līdzekļiem. 

II. Maksas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās studējošo 

pārcelšana uz brīvajām budžeta vietām 

2.1. Nosacījumi maksas studējošo pārcelšanai uz brīvajām budžeta vietām: 

2.1.1. maksas studējošais var tikt pārcelts uz valsts budžeta finansētu studiju vietu 

sākot ar otro studiju gadu (t.i., 3.semestri); 

2.1.2. pārcelšana uz budžeta studiju vietu ir spēkā uz vienu semestri. 

2.2. Maksas studējošo var pārcelt uz budžeta vietu, ja: 

2.2.1. studiju programmā ir gan maksas, gan budžeta vietas; 

2.2.2. budžeta vietas ir brīvas atbilstoši studiju programmai ieplānotajām budžetu vietu 

skaitam vai atbrīvojušās budžeta vietas; 

2.2.3. maksas studējošais pārcelšanas brīdī ir sekmīgs, t.i., noteiktajos termiņos ir 

nokārtojis visus attiecīgajā semestrī paredzētos pārbaudījumus un citas 

akadēmiskās saistības, un viņa vidējais vērtējums nav zemāks par “7” (labi) 

ballēm; 
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2.2.4. maksas studējošajam pārcelšanas brīdī nav studiju maksas parādu. 

2.3. Kritēriji pārcelšanai uz budžeta vietu to nozīmīguma secībā (nākamais kritērijs tiek ņemts 

vērā, ja pēc iepriekšējā kritērija ir vienāds iznākums) ir šādi: 

2.3.1. maksas studējošā vieta ranžējot, kas tiek noteikta, vērtējot vidējo vērtējumu 

pēdējās divās sesijās; 

2.3.2. studiju gads, priekšroku dodot vecāko studiju kursu maksas studējošajiem; 

2.3.3. vienāda vidējā vērtējuma gadījumā, secīgi katras iepriekš kārtotās sesijas 

rezultāti. 

2.3.4. informāciju par brīvo budžeta vietu skaitu sagatavo un publisko Studiju nodaļa 

vismaz vienu nedēļu pirms semestra sākuma. 

2.4. Ja ir pieejamas brīvās budžeta vietas studiju nodaļa organizē semestra sākumā sekmīgo 

attiecīgās studiju programmas attiecīgā studiju gada maksas studējošo ranzēšanu pēc 

sekmēm, ranžējumā iekļaujot arī studējošos, kuri atsāk studijas pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma. Par ranžējuma rezultātiem Studiju nodaļa informē Direktores vietnieci 

akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

2.5. Maksas studējošajiem, kuri bija pārcelti uz budžeta vietām pirms akadēmiskā 

atvaļinājuma piešķiršanas un kuri atsāk studijas, ir tiesības turpināt studijas par valsts 

budžeta līdzekļiem, bet tikai tajā semestrī, kurā studējošais atjaunojas pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma. 

2.6. Maksas studējošajiem, kuri tikuši pārcelti uz budžeta vietām, bet pēc tam eksmatrikulēti, 

pēc atjaunošanās studijām budžeta vieta netiek saglabāta. 

2.7. Lēmumu par studējošo pārcelšanu pieņem ar Direktora rīkojumu izveidota un apstiprināta 

komisija.  

III.  Maksas profesionālās vidējās izglītības programmu izglītojamo pārcelšana uz 

brīvajām budžeta vietām 

3.1. Nosacījumi maksas izglītojamo pārcelšanai uz brīvajām budžeta vietām: 

3.1.1. maksas izglītojamais var tikt pārcelts uz valsts budžeta finansētu studiju vietu 

sākot ar 2.semestri; 

3.1.2. pārcelšana uz budžeta vietu ir spēkā uz vienu semestri. 

3.2. Izglītojamo var pārcelt uz budžeta vietu, ja: 

3.2.1. Profesionālās vidējās izglītības programmās ir gan maksas, gan budžeta vietas; 

3.2.2. Budžeta vietas ir brīvas atbilstoši  profesionālās vidējās izglītības programmai 

ieplānotajām budžeta vietu skaitam vai atbrīvojušās budžeta vietas; 

3.2.3. Maksas izglītojamais pārcelšanas brīdī ir sekmīgs, t.i., noteiktajos termiņos ir 

nokārtojis visus attiecīgajā semestrī paredzētos pārbaudījumus un citas 

akadēmiskās saistības, un viņa vidējais vērtējums nav zemāks par “7” (labi) 

ballēm; 

3.2.4. Maksas izglītojamam pārcelšanas brīdī nav studiju maksas parādu. 

3.3. Kritēriji pārcelšanai uz budžeta vietu to nozīmīguma secībā (nākamais kritērijs tiek 

ņemts vērā, ja pēc iepriekšējā kritērija ir vienāds iznākums) ir šādi: 

3.3.1. Maksas izglītojamā vieta ranžējot, kas tiek noteikta, vērtējot vidējo vērtējumu 

pēdējā sesijā; 

3.3.2. Mācību gads, priekšroku dodot vecāko  kursu maksas izglītojamiem; 

3.3.3. Vienāda vidējā vērtējuma gadījumā, secīgi katras iepriekš kārtotās sesijas 

rezultāti vai uzņemšanas rezultāti, ja pretendē uz budžeta vietu 2.semestrī; 

3.3.4. Informāciju par brīvo budžeta vietu skaitu sagatavo un publisko Arodizglītības  

nodaļa vismaz vienu nedēļu pirms semestra sākuma. 

3.4. Pirms katra semestra sākuma Arodizglītības nodaļa organizē sekmīgo profesionālās 

vidējās izglītības programmas attiecīgā mācību gada maksas izglītojamo ranzēšanu pēc 



3 

 

sekmēm, ranžējumā iekļaujot arī studējošos, kuri atsāk mācības pēc akadēmiskā 

atvaļinājuma. Par ranžējuma rezultātiem Arodizglītības nodaļa informē Direktores 

vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā. 

3.5. Maksas izglītojamiem, kuri tikuši pārcelti uz budžeta vietām, bet pēc tam eksmatrikulēti, 

pēc atjaunošanās studijām budžeta vieta netiek saglabāta. 

3.6. Lēmumu par studējošo pārcelšanu pieņem ar Direktora rīkojumu izveidota un apstiprināta 

komisija.  

IV.  Komisijas darbības principi 

4.1. Komisijas darbības principi: 

4.1.1. Komisija tiek sasaukta trīs darba dienu laikā pēc brīvo budžeta vietu skaita 

aprēķina un maksas studējošo un izglītojamo ranžēšanas; 

4.1.2. Komisijas sastāvā tiek iekļauts vismaz viens Studējošo pašpārvaldes pārstāvis; 

4.1.3. Komisijas sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības; 

4.1.4. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse komisijas locekļu; 

4.1.5. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu 

sadalījuma gadījumā izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss; 

4.1.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas atbilstoši Koledžas iekšējo normatīvo aktu 

nosacījumiem. 

4.2. Pamatojoties uz Komisijas lēmumu: 

4.2.1. Studiju nodaļa sagatavo rīkojumu par attiecīgo maksas studējošo pārcelšanu uz 

brīvajām budžeta vietām. 

4.2.2. Arodizglītības nodaļa sagatavo rīkojumu par attiecīgo maksas izglītojamo 

pārcelšanu uz brīvajām budžeta vietām 

4.3. Pēc rīkojuma sagatavošanas par pārcelšanu un budžeta vietu: 

4.3.1. Studiju nodaļa noslēdz ar studējošo vienošanos par grozījumiem Studiju 

līgumā; 

4.3.2. Arodizglītības nodaļa noslēdz ar izglītojamo vienošanos par grozījumiem 

Mācību līgumā.  

4.4. Lēmums par budžeta vietas piešķiršanu var tikt atcelts 20 darbadienu laikā, ja studējošais 

vai izglītojamais nepilda savas akadēmiskās saistības ar Koledžu, tai skaitā, ja studējošais 

nav parakstījis Studiju līguma grozījumus par finansējuma maiņu. 

V.  Nobeiguma jautājumi 

5.1. Studējošie ir tiesīgi iesniegt sūdzības par nepilnībām un pārkāpumiem Komisijas darbā 

Koledžas Direktorei 2 (divu) darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas studējošajam.  

5.2. Saņemtās sūdzības Koledžas Direktore izskata 5 (piecu) darba  dienu laikā. 

5.3. Šai kārtībai pakārtotos normatīvos aktus apstiprina ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas direktora rīkojumu. 

5.4. Ar šīs kārtības spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu ar 12.06.2013. direktora 

rīkojumu Nr.1-8/36 apstiprināto “Nolikumu par studiju finansēšanas avota mainīšanas 

vispārīgo kārtību”, kas izteikti jaunā redakcijā. 

 

 

Ināra Upmale 

Direktore 

 

 

Sanita Litiņa 

Direktora vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā 


