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APSTIPRINĀTS  

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas padomes sēdē,  

Rīgā, 28.10.2015., Nr. 3-11/ 5 

Pieņemta saskaņā ar  

Augstskolu likuma   

15. panta pirmo daļu  

STUDIJU PĀRTRAUKŠANAS UN TURPINĀŠANAS KĀRTĪBA 

STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŢĀ 

1. Vispārīgie noteikumi  
1.1. Šī kārtība nosaka pilna un nepilna laika studējošo tiesības un pienākumus, uz laiku 

pārtraucot studijas Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā (turpmāk – SKK) un 

atgriežoties pēc pārtraukuma.  

1.2. Studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas, saglabājot studējošā statusu.  

1.3. Studiju pārtraukumu piešķir studējošajam, kurš ir izpildījis visas finansiālās saistības 

saskaņā ar Līgumu par studijām SKK.  

1.4. Studiju pārtraukuma ilgums ir divi semestri. 

1.5. Lēmumu par studiju pārtraukuma piešķiršanu pieņem SKK direktors. 

1.6. Studiju pārtraukumu piešķir, sākot ar studiju programmas otro semestri. Pirmā 

semestra studējošajiem studiju pārtraukumu var piešķirt, ja direktors konstatē, ka pastāv 

objektīvi iemesli, kas liedz studējošajam turpināt studijas (turpmāk – Īpaši gadījumi), un 

studējošais ir iesniedzis atbilstošus dokumentus. 

1.7. Studiju pārtraukumu piešķir vienu mēnesi pirms semestra pirmās dienas. Studiju 

pārtraukuma beigu termiņš ir semestra pēdējā diena. Īpašos gadījumos studiju 

pārtraukumu atļauts piešķirt semestra laikā. Tad studiju pārtraukuma ilgums var būt 

mazāks par diviem semestriem.  

1.8. Starp diviem studiju pārtraukumiem jābūt studiju periodam, kura ilgums ir vismaz 

divi semestri. 

1.9. Īpašos gadījumos direktors var piešķirt vairākus studiju pārtraukumus pēc kārtas.  

2. Studiju pārtraukuma piešķiršana  
2.1. Lai noformētu studiju pārtraukumu, studējošais vienu mēnesi pirms semestra pirmās 

dienas iesniedz direktoram rakstveida iesniegumu  (1.pielikums). Studējošā iesniegumu 

reģistrē SKK noteiktā kārtībā. 

2.2. Direktors pieņem lēmumu piešķirt vai nepiešķirt studiju pārtraukumu, ievērojot 

Augstskolu likumu, SKK nolikumu, citus normatīvos aktus un šīs kārtības nosacījumus, 

noformējot lēmumu kā rezolūciju uz studējošā iesnieguma. Iesniegums ar rezolūciju tiek 

nodots biroja administratorei-lietvedei. 

2.3. Pēc direktora lēmuma saņemšanas biroja administratore - lietvede sagatavo rīkojuma 

projektu, izdara attiecīgu ierakstu studējošo datu bāzē un pievieno iesniegumu studējošā 

studiju kartei. 

2.4. Direktors paraksta rīkojumu un nodod to lietvedim reģistrēšanai SKK noteiktajā 

kārtībā. 

2.4. Ja studiju pārtraukums netiek piešķirts, direktors sniedz studentam rakstveida 

atteikumu. Atteikumā norāda: 

2.4.1. studējošā vārdu, uzvārdu, studenta apliecības numuru; 

2.4.2. studējošā iesnieguma saņemšanas datumu un iesnieguma saturu; 

2.4.3. pieņemtā lēmuma nepiešķirt studiju pārtraukumu iemeslus un pamatojumu. 
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2.5. Direktors nodrošina, lai 2.4. punktā minētais atteikums studējošajam tiktu nosūtīts 

ierakstītā vēstulē pa pastu vai arī personīgi izsniegts, šo faktu dokumentējot. Studējošais 

var apstrīdēt direktora lēmumu SKK padomei. 

3. Studiju turpināšana pēc studiju pārtraukuma  
3.1. Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir pienākums vienu 

nedēļu pirms attiecīgā semestra SKK reģistrēties, iesniedzot SKK direktoram adresētu 

iesniegumu, atbilstošā semestra studijām un studiju kursu apguvei. 

3.2. Studējošais ir tiesīgs lūgt pārtraukt studiju pārtraukumu pirms noteiktā termiņa un 

atsākt studijas pēc pirmā studiju pārtraukuma semestra beigām, iesniedzot līdz semestra 

pirmajai dienai direktoram rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut turpināt studijas 

(2.pielikums). 

3.4. Ja studiju pārtraukuma laikā ir notikušas izmaiņas studiju programmā, studējošais 

turpina studijas atbilstoši aktualizētās studiju programmas prasībām. Ja nepieciešams, 

pirms studiju pārtraukuma apgūto studiju kursu atzīšanu veic SKK noteiktā kārtībā. 

4. Studiju finansēšana  
4.1. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā.  

4.2. Studējošais, kuram studiju pārtraukums tiek piešķirts semestra laikā, var lūgt 

pārmaksātās studiju maksas pārcelšanu uz nākamo studiju periodu, ja studijas tiek 

finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem. Studējošais iesniedz direktoram 

iesniegumu (3.pielikums). Direktors rezolūcijā norāda uz nākamo studiju periodu 

pārceltās summas lielumu un nodod iesniegumu SKK grāmatvedei un pievieno šā 

iesnieguma kopiju studējošā studiju kartei.  

4.3. Pārcelt uz nākamo studiju periodu var to studiju maksas daļu, kas studiju 

pārtraukuma pieprasīšanas brīdī ir pārmaksāta saskaņā ar Līgumu par studijām SKK.  

4.4. Pēc studiju pārtraukuma studējošais reģistrējas semestrim, saglabājot iepriekš 

noteikto finansējuma avotu.  

4.5. Studējošajam, kura studijas finansētas no juridisko vai fizisko personu līdzekļiem, 

atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma, jāmaksā tāda studiju maksa, kāda noteikta 

attiecīgajā semestrī studējošajiem. 

 

 

 

SASKAŅOTS: 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas  

valdes priekšsēdētāja M.Ģederte 

 


