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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.4 

 

Rīgas Celtniecības koledžas 
 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI STUDĒJOŠIEM 
 

 

Izdoti saskaņā ar 24.11.2009. MK 

noteikumu Nr.1338 "Kārtība, kādā 
nodrošināma izglītojamo drošība izglītības 

iestādēs un to organizētajos pasākumos" 

6.punktu 

 

 
I Vispārīgie jautājumi 
1. Rīgas Celtniecības koledžas (turpmāk – koledža) Iekšējās kārtības noteikumi 

studējošiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka: 

1.1. studiju procesa organizāciju, 

1.2. izglītojamo tiesības un pienākumus, 

1.3. izglītojamo uzvedības noteikumus koledžā, tās teritorijā un koledžas organizētajos 

pasākumos, 

1.4. evakuācijas plāna un informācijas par operatīvo dienestu izsaukšanu izvietojumu 

koledžā, 
1.5. alkohola, cigarešu, narkotisko, toksisko un psihotropo vielu, gāzes baloniņu, gāzes 

pistoļu, šaujamieroču un auksto ieroču iegādāšanās, lietošanas, glabāšanas un 

realizēšanas aizliegumu koledžā un tās teritorijā, 
1.6. izglītojamā rīcību, ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai 

citu personu drošībai, 

1.7. vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret 

izglītojamo, 

1.8. atbildību par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 

1.9. citus jautājumus. 

2. Studējošais 3 dienu laikā pēc imatrikulācijas ar savu parakstu grupas žurnālā apliecina, 

ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos pildīt. 
3. Noteikumi ir pieejami pie grupas kuratora, Studentu pašpārvaldē, koledžas mājas lapā 

www.rck.lv. 
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4. Visus ar Noteikumu ievērošanu saistītos jautājumus risina koledžas administrācija 

savas kompetences ietvaros un likumdošanā paredzētajā kārtībā, sadarbojoties ar 

koledžas Studentu pašpārvaldi. 

5. Iekšējās kārtības noteikumus var pieņemt katra koledžas struktūrvienība, saskaņojot ar 

koledžas direktoru. 

6. Koledžas direktors ar iekšējiem normatīvajiem aktiem nosaka: 

6.1. studiju un pārbaudījumu kārtību; 

6.2. kārtību, kādā Rīgas Celtniecības koledžā uzturas nepiederošas personas. 

7. Koledžas studējošo kopuma intereses attiecībās ar koledžas administrāciju un valsts 

institūcijām pārstāv koledžas Studentu pašpārvalde. 

 

II Studiju procesa organizācija 
8. Studijas reglamentē studiju programma, studiju plāns, studiju kursu programmas un 

studiju kalendārais grafiks. 

9. Koledžas studiju programma nosaka apgūstamos studiju kursu apjomus saskaņā ar 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un Profesijas 

standartu. 

10. Koledžas studiju programmas un studiju kursa apjoms tiek izteikts kredītpunktos, 

atbilstoši LR MK 2001.gada 20.marta noteikumiem Nr. 141 “Noteikumi par pirmā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”. 

11. Studiju programmu studenti apgūst teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās, 

patstāvīgajās studijās un praksēs. 

12. Koledžas studiju pamatveidi ir: lekcijas, semināri, laboratorijas darbi un praktiskie 

darbi, projektu darbs, kontroldarbi, konsultācijas, patstāvīgais darbs un prakse. 

Patstāvīgo darbu galvenie veidi ir darbs ar tehnisko un normatīvo literatūru un 

periodiku, bloka nedēļu atskaites, kursa darbi un kursa projekti, referāti, analītiskie 

darbi, pētījumi. 

13. Lekcijas var tikt organizētas katrai studiju grupai atsevišķi, vai vairākām grupām kopā. 
14. Koledžas nodarbību laiku un vietu nosaka lekciju saraksts. 

15. Vienas studiju nodarbības ilgums ir 2x40 minūtes ar piecu minūšu pārtraukumu, 

starpbrīdis starp nodarbībām – 10 minūtes, pusdienu starpbrīdis – 40 minūtes. 

16. Prakse tiek īstenota koledžas mācību darbnīcās, uzņēmumos, iestādēs un 

meistardarbnīcās ārpus izglītības iestādes. 

17. Studijas dienas un vakara (maksas) nodaļā ir sadalītas fāzēs un blokos saskaņā ar 

2007.gada 17.oktobra Koledžas padomē apstiprināto Nolikumu par studiju un 

pārbaudījumu kārtību. 

18. Studijas var tikt organizētas pēc individuāla plāna. 

19. Atbilstoši studiju grafikam studējošiem ir Ziemassvētku un vasaras brīvdienas. 

20. Studentam ir tiesības saņemt auditorijas atslēgu pret personas apliecinošu dokumentu 

vai studenta apliecību. 

21. Studējošo pieņemšanas laiku pie Koledžas administrācijas nosaka ar direktora 

rīkojumu. 

 

III Studentu tiesības un pienākumi 
22. Studentiem ir tiesības: 

22.1. Iegūt I līmeņa profesionālo izglītību izvēlētajā specialitātē 
22.2. Izmantot koledžas studiju priekšmetu kabinetus, laboratorijas, mācību darbnīcas, 

koledžas dienesta viesnīcu, bibliotēku, lasītavu, ēdnīcu, kā arī sporta zāli, trenažieru 

telpas un to inventāru. 

22.3. Piedalīties studiju un audzināšanas darba jautājumu apspriešanā un priekšlikumu par 

studiju procesa uzlabošanu un pilnveidošanu, praktisko mācību un prakses 
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organizēšanas, pētnieciskā darba, disciplīnas, stipendiju piešķiršanas un sadzīves 

jautājumu risināšanā. 
22.4. Pieprasīt visu koledžas studiju procesu reglamentējošajos dokumentos paredzēto 

studējošo tiesību ievērošanu. 

22.5. Saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņa studijām. 

22.6. Koledžas noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas, mainīt studiju programmu, 

izvēlēties studiju kursus. 

22.7. Realizēt studiju, pētniecības darba un mākslinieciskās jaunrades brīvību, ja šī brīvība 

nav pretrunā ar citu personu brīvībām, koledžas Nolikumu un normatīvajiem aktiem. 

22.8. Brīvi paust un aizstāvēt savas domas, uzskatus. 

22.9. Uzsākot studijas, iepazīties ar studiju programmas saturu. Laikus iepazīties ar 

izmaiņām studiju programmās un studiju kursa apguves nosacījumiem. 

22.10. Uzsākot studiju kursu, uzzināt kursa pārbaudījuma formu un nosacījumus, vērtēšanas 

kritērijus. 

22.11. Ar studiju kursa docētāja atļauju studiju procesā veikt audio, video ierakstus un 

fotografēt. 
22.12. Savlaicīgi saņemt objektīvu sava studiju darba novērtējumu. 

22.13. Savstarpēji vienojoties ar akadēmisko personālu, saņemt teorētisko un praktisko 

mācību konsultācijas sekmīgai studiju programmas apguvei.  

22.14. Lūgt Studiju daļas vadītāju atļaut atkārtoti kārtot pārbaudījumu (pārbaudījumu atļauts 

kārtot trīs reizes, trešo reizi – pie komisijas) vai pārcelt akadēmisko saistību kārtošanu 

uz nākamo semestri, ja šīs saistības nav nokārtotas savlaicīgi objektīvu iemeslu dēļ. 
22.15. Augstākās izglītības likumdošanā noteiktā kārtībā piedalīties citu augstākās izglītības 

iestāžu studijās, kārtot pārbaudījumus. 

22.16. Saņemt citās augstākās izglītības iestādēs un iepriekšējos studiju periodos koledžā 
apgūto studiju kursu satura un apjoma atzīšanu atbilstoši 2007.gada 17.oktobrī 
Koledžas padomē pieņemtajai Instrukcijai par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos 

studiju posmos RCK.  

22.17. Vēlēt un tikt ievēlētiem koledžas Studentu padomē, Studentu pašpārvaldē, Stipendiju 

komisijā, līdzdarboties koledžas visu līmeņu pašpārvaldes institūcijās. 

22.18. Studēt drošos un nekaitīgos apstākļos. 

22.19. Dibināt biedrības, pulciņus, klubus. 

22.20. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un koledžas darbinieku attieksmi. 

22.21. Saņemt personas un studiju datu aizsardzību. 

22.22. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā saņemt valsts vai mecenātu finansētās stipendijas 

un pabalstus. 

22.23. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā (29.05.2001. MK noteikumi Nr.220 "Kārtība, 

kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no 

kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu") pretendēt un saņemt 

valsts garantētu studējošā un studiju kredītu. 

22.24. Iesniegt iesniegumus un sūdzības par studiju procesa īstenošanu, koledžas studiju un 

darba kārtības pārkāpumiem un likumā noteiktajā termiņā saņemt atbildi. 

22.25. Nodarboties ar sportu un māksliniecisko pašdarbību. 

 

23. Studentu pienākumi: 

23.1. Ar cieņu izturēties pret valsti un sabiedrību, valsts un koledžas simboliku. Ar savu 

rīcību vairot koledžas prestižu, sekmēt koledžas mērķu īstenošanu, misijas izpildi; 

23.2. Iepazīties, ievērot un izpildīt šos noteikumus; 

23.3. Iepazīties ar evakuācijas plāniem un informāciju par operatīvo dienestu izsaukšanu, 

kas koledžā izvietoti pagrabstāva, 1., 2., 3., 4. un 5. stāvu gaiteņos pie kāpnēm; 
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23.4. Ja izglītojamais kādas personas darbībā saskata draudus savai vai citu personu 

drošībai, vai īpašuma (mantas) apdraudējumu, nekavējoties paziņot par to jebkuram 

attiecīgajā brīdī visātrāk sasniedzamam Koledžas pasniedzējam vai darbiniekam, kā arī 
Valsts policijai pa tālruni 112; 

23.5. Sistemātiski apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izvēlētajā specialitātē. 
Apmeklēt studiju teorētiskās un prakses nodarbības. Ja students slimības vai citu 

iemeslu dēļ nav varējis koledžu apmeklēt, viņa pienākums ir sniegt grupas kuratoram 

paskaidrojumu un dokumentāli apstiprinātu attaisnojumu. 

23.6. Noteiktajā laikā un veidā izpildīt uzdevumus, kurus paredz studiju plāni un 

programmas; 

23.7. Rūpēties par savu veselību, fizisko sagatavotību, paaugstināt savu kultūras līmeni, 

piedalīties koledžas sabiedriskajā dzīvē; 
23.8. Precīzi izpildīt prasības ārkārtas situācijās, godprātīgi iesaistīties studiju telpu 

sakopšanā pēc nodarbībām un citā mācību iestādei derīgā darbā atbilstoši higiēnas, 

veselības aizsardzības un darba drošības prasībām; 

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

koledžas personālu un apmeklētājiem; 

23.10. Godprātīgi pildīt ar koledžas noslēgtā studiju līguma saistības; 

23.11. Uz lekcijām un nodarbībām ierasties laicīgi, lietišķā, tīrā apģērbā; 
23.12. Nodarbību laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbības norisi; 

23.13. Koledžas noteiktā kārtībā savlaicīgi rakstveidā informēt Studiju daļas vadītāju par 

studiju  pārtraukšanu; 

23.14. Nelietot pārbaudījumos neatļautus materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātismu 

studiju darbā; 
23.15. Ārpusstudiju pasākumu organizēšanu koledžas teritorijā saskaņot ar koledžas direktoru 

vai direktora vietniekiem; 

23.16. Ievērot koledžas noteiktos ēku un teritorijas izmantošanas noteikumus, t.sk. 

smēķēšanas ierobežojumus; 

23.17. Noteiktajos termiņos nokārtot visas finansiālās saistības ar koledžu; 

23.18. Saudzīgi izturēties pret koledžas īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā 
darbības dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt radītos zaudējumus; 

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

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

iekārtām; 

23.20. Ievērot tīrību un kārtību koledžas telpās, teritorijā un koledžas apkārtnē; atkritumus un 

gružus izmest tikai tiem paredzētās vietās; 

23.21. Nekavējoties paziņot par izmaiņām personas datos, dzīvesvietas vai kontaktadreses, 

telefona numura, e-pasta adreses u.c. kontaktinformācijas maiņu studiju daļas 

vadītājam; 

23.22. ienākot RCK telpās pēc dežurējošā izglītojamā vai RCK darbinieka pieprasījuma 

uzrādīt studējošā apliecību. 

 

24. Koledžā un tās teritorijā aizliegts: 

24.1. Ievest vai ienest dzīvniekus; 

24.2. Ienest, iegādāties, lietot, glabāt vai realizēt gāzes baloniņus, gāzes pistoles, 

šaujamieročus vai aukstos ieročus, alkoholu, narkotiskas, toksiskās vai psihotropās 

vielas, pirotehniku; 

24.3. Iegādāties, glabāt vai realizēt tabakas izstrādājumus, smēķēt, spēlēt kāršu un azarta 

spēles, piegružot, spļaut, ierasties alkohola reibumā vai narkotiku ietekmē, spēlēt kārtis 

un azarta spēles, bojāt sienas, inventāru, uzskates un mācību līdzekļus; 
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24.4. Lietot nepieklājīgus un aizskarošus vārdus un izteicienus, pielietot vardarbību, fiziski, 

emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot izglītojamos un koledžas darbiniekus, 

huligāniski uzvesties, kā arī atrasties cilvēka pašcieņu aizskarošā izskatā, uzturēties 

mācību telpās nevīžīgā apģērbā vai ar galvas segām. Izplatīt un demonstrēt 
pornogrāfiskus materiālus; 

24.5. Izmantot liftu (izņemot studējošiem ar kustību traucējumiem); 

24.6. Lekciju un nodarbību laikā lietot mobilos telefonus (tiem jābūt klusuma režīmā), 
CD/DVD un citus atskaņotājus, kā arī veikt citas studiju procesu traucējošas darbības; 

24.7. Veikt jebkādus ierakstus vai labojumus mācību vai prakses žurnālos u.c. dokumentos, 

kurus tiesīgs aizpildīt tikai Koledžas akadēmiskais personāls; 

24.8. Pamudināt citus studējošos veikt šo Noteikumu 24.1.-24.7.punktos minētās darbības 

vai izdarīt citus šo Noteikumu pārkāpumus. 

 
IV Atzinība un apbalvojumi 
25. Par izcilām sekmēm vai sasniegumiem pētniecībā, vai sabiedriskām aktivitātēm 

studējošo var apbalvot: 

25.1. piešķirt RCK Atzinības rakstu; 

25.2. izteikt rakstisku direktora pateicību; 

25.3. apbalvot ar naudas prēmiju vai dāvanu. 

26. Apbalvojumu vai pamudinājumu noformē ar direktora rīkojumu, rīkojuma kopiju 

ievieto apbalvotā personas lietā un uz informatīvā stenda. 

 

V Personas izslēgšana no studējošo saraksta – eksmatrikulācija 
27. Studējošo eksmatrikulē pēc grupas kuratora priekšlikuma Augstskolu likuma 49.pantā 

paredzētajos gadījumos: 

27.1. ja studējošais izteicis šādu vēlēšanos; 

27.2. ja noskaidrojas, ka studējošā uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana vai 

cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 

27.3. ja studējošais noteiktos termiņos: 

27.3.1. nav izpildījis studiju prasības, uzdevumus, 

27.3.2. nav nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus, 

27.3.3. nav izpildījis Studiju līguma nosacījumus; 

27.4. ja studējošais ir pārkāpis RCK Iekšējās kārtības noteikumus. 

 

VI Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu 
28. Par koledžas īpašuma bojāšanu students ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par 

zaudējumu, kas viņa vainas dēļ nodarīts koledžai. 

29. Gadījumos, ja saņemta informācija vai rodas pamatotas aizdomas par gāzes baloniņu, 

gāzes pistoļu, šaujamieroču vai auksto ieroču, alkohola, narkotisko, toksisko, 

psihotropo vielu neatļautu ienešanu, iegādāšanos, lietošanu, glabāšanu, realizēšanu 

koledžā vai tās teritorijā, ir pamatotas aizdomas par pielietoto (fizisko vai emocionālo) 

vardarbību, vai citiem administratīvi vai krimināli sodāmiem pārkāpumiem, koledžas 

administrācija nekavējoties paziņo Valsts policijai. 

30. Par koledžas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem studējošajiem var piemērot 

šādus disciplinārsodus: 

30.1. mutisku aizrādījumu; 

30.2. rakstveida piezīmi direktora rīkojumā; 
30.3. brīdinājumu par eksmatrikulāciju direktora rīkojumā 

/brīdinājums par eksmatrikulāciju ir spēkā vienu gadu no tā izteikšanas brīža/; 

30.4. eksmatrikulāciju 
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/eksmatrikulāciju kā disciplinārsodu var piemērot par atkārtotu vai būtisku Noteikumu 

pārkāpumu studējošajam/. 

31. Disciplinārsodu piemēro, izvērtējot pārkāpumu raksturu, tā sekas, studējošā vainas 

pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo viņa personību. 

32. Fiksēt Noteikumu pārkāpumu ir tiesīgs jebkurš koledžas studējošais vai darbinieks. 

Par fiksēto pārkāpumu viņš rakstiski informē Studiju daļas vadītāju vai Koledžas 

vadību. Pirms disciplinārsoda piemērošanas Studiju daļas vadītājs pieprasa no 

studējošā rakstveida paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu. 

33. Disciplinārsodu var piemērot ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pārkāpuma atklāšanas 

dienas. 

34. Pirms disciplinārsoda piemērošanas Studiju daļas vadītājs pieprasa un Koledžas vadība 

izvērtē arī Studentu pašpārvaldes viedokli. 

35. Studējošais ir tiesīgs iesniegt apelāciju par viņam piemēroto disciplinārsodu saskaņā ar 

RCK studējošo priekšlikumu un sūdzību izskatīšanas kārtību. Lēmumu par 

eksmatrikulāciju var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
 

VII Grozījumi Iekšējās kārtības noteikumos studējošiem 
36. Grozījumus un papildinājumus Noteikumos var ierosināt direktors, Studentu 

pašpārvalde, Koledžas padome, koledžas dibinātājs. 

37. Grozījumus un papildinājumus izskatīta RCK padomes sēdē un apstiprina direktors. 

 

 

Izskatīti RCK Administratīvās padomes sēdē 2011.gada 7.aprīlī. 


