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SENĀTA LĒMUMS 

RTU Senāta 2022. gada 27. jūnija sēde (protokols Nr.664) 

 

Par Studiju pārtraukumu piešķiršanas kārtības apstiprināšanu 

 

Senāts nolemj: 

1) Apstiprināt Studiju pārtraukumu piešķiršanas kārtību un noteikt, ka tā ir 

spēkā no 2022./2023. studiju gada.  

2) Atzīt par spēku zaudējušu Senāta lēmumu “Par akadēmisko atvaļinājumu 

piešķiršanas noteikumiem”, kas apstiprināts 2013. gada 29. aprīļa Senāta sēdē 

(protokols Nr. 569). 

 

STUDIJU PĀRTRAUKUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

1. Šī kārtība nosaka studiju pārtraukumu piešķiršanu RTU studentiem. Studiju 

pārtraukumu piešķiršanas kārtību doktorantiem nosaka RTU Doktorantūras nolikums. 

2. Studentam ir tiesības lūgt piešķirt studiju pārtraukumu, saglabājot studenta statusu, uz 

laiku pārtraucot studiju plāna izpildi veselības, ģimenes vai sociālu apstākļu dēļ. 

Studiju pārtraukumu piešķir uz laiku līdz vienam gadam, ar nosacījumu, ka atsākt 

studijas pēc pārtraukuma var tā semestra sākumā, kurā ir piešķirts studiju pārtraukums 

(rudens, pavasara vai vasaras semestrī), vai citā semestrī, kurā ir iespējams turpināt 

studiju plāna izpildi.  

3. Studiju pārtraukumu nepiešķir studiju programmu 1. semestrī studējošajiem, izņemot 

īpašus gadījumus, kurus izvērtē par studenta lietvedību atbildīgās struktūrvienības 

vadītājs (turpmāk – struktūrvienības vadītājs). 

4. Iesniegumu ar lūgumu piešķirt studiju pārtraukumu, kurā sniegts pārtraukuma 

nepieciešamības pamatojums un norādīts vēlamais studiju pārtraukuma ilgums, 

students adresē struktūrvienības vadītājam un iesniedz studiju lietvedībā ne vēlāk kā 

līdz semestra 15. (piecpadsmitajai) darba dienai. Lēmumu par studiju pārtraukuma 

piešķiršanu vai atteikšanu pieņem struktūrvienības vadītājs, saskaņojot ar programmas 

direktoru, pārtraukuma apstiprināšanas gadījumā izdodot elektroniski parakstītu 

rīkojumu 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja iesniegums ar lūgumu piešķirt studiju 

pārtraukumu tiek iesniegts pēc semestra 15. (piecpadsmitās) darba dienas, tad pēc 

studiju pārtraukuma tie studiju kursi, kuros nav iegūts gala vērtējums, būs jāapgūst 

atkārtoti par RTU noteikto maksu. Šo maksu par atkārtotu kursu apgūšanu vienu reizi 

var nepiemērot šādos gadījumos: 
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4.1. studiju pārtraukums pieteikts grūtniecības, bērnu kopšanas vai ilgstošas slimības 

dēļ, pievienojot iesniegumam pamatojošos dokumentus, kurus izsniegusi 

ārstniecības iestāde; 

4.2. ar struktūrvienības vadītāja saskaņojumu studentam, kurš studijas nevar turpināt 

sevišķu apstākļu dēļ (struktūrvienības vadītājam izvērtējot studenta akadēmisko 

parādu apjomu un citus aspektus).  

5. Ja students ir sekmīgi nokārtojis visus studiju programmā paredzētos pārbaudījumus, 

izņemot gala vai valsts pārbaudījumu, students var lūgt piešķirt studiju pārtraukumu 

ārpus 4. punktā minētajiem termiņiem. Šajā gadījumā pēc studiju pārtraukuma gala vai 

valsts pārbaudījuma kārtošana ir par RTU noteikto maksu.  

6. Studiju pārtraukuma laikā: 

6.1. nav jāmaksā studiju maksa, ja studijas ir finansētas no fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem. Ja studiju maksa ir samaksāta par periodu, kurā ir piešķirts studiju 

pārtraukums, tā tiek pārcelta uz semestri, kurā studijas tiks atsāktas; 

6.2. tiek saglabāts valsts budžeta finansējuma statuss, ja studijas ir finansētas no valsts 

budžeta līdzekļiem; 

6.3. tiek pārtraukta valsts budžeta ikmēneša stipendijas izmaksa, ja šāda stipendija ir 

bijusi piešķirta; 

6.4. ir atļauts kārtot akadēmiskos parādus par RTU noteikto maksu. 

7. Studiju pārtraukuma beigās: 

7.1. lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, students iesniedz studiju lietvedībā 

struktūrvienības vadītājam adresētu iesniegumu par studiju atsākšanu ne vēlāk kā 

līdz tā semestra 10. (desmitajai) darba dienai, kurā studijas tiek atsāktas. Ja studiju 

pārtraukums piešķirts 5. punktā minētajā situācijā vai ja studiju plāns paredz 

studiju kursu secīgu apguvi semestra gaitā, šo termiņu var neievērot; 

7.2. lai pagarinātu studiju pārtraukumu, students līdz studiju pārtraukuma beigām 

iesniedz studiju lietvedībā struktūrvienības vadītājam adresētu iesniegumu par 

studiju pārtraukuma pagarināšanu. Studiju pārtraukuma pagarinājums tiek 

piešķirts ne vairāk kā vienu reizi, izņemot 4.1. un 4.2.  punktos minētos gadījumus. 

8. Ja pēc studiju pārtraukuma beigām students nav atsācis studijas, viņš tiek 

eksmatrikulēts.  

9. Pēc studiju pārtraukuma: 

9.1. students turpina studijas atbilstoši studiju plānam vai studiju programmas direktora 

apstiprinātam individuālajam plānam, 

9.2. studentam ar akadēmiskajiem parādiem atkārtoti apgūstamie studiju kursi ir 

jāapgūst papildus semestra studiju plānam, piemērojot RTU noteikto maksu. 

 

Senāta priekšsēdētāja                                                     E. Gaile-Sarkane 

 

Sagatavoja Studiju prorektora dienests 


