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Noteikumi par konkursa uz valsts finansētajām studiju vietām (rotācijas) piemērošanas kārtību
Daugavpils Universitātē
Izdoti saskaņā ar
Nolikumu par studijām DU

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi par konkursa uz valsts dotētajām studiju vietām (rotācijas) piemērošanas
kārtību Daugavpils Universitātē (turpmāk Noteikumi) reglamentē procesu un kritērijus,
kādā studējošie iegūst vai zaudē valsts budžeta finansēto studiju vietu Daugavpils
Universitātē (turpmāk DU).
1.2. Rotācija ir darbību secība, kādā norit konkurss uz valsts budžeta finansētajām studiju
vietām DU.
1.3. Noteikumi attiecas uz visiem DU pilna laika studējošajiem studiju programmās, kurās ir
valsts budžeta finansētas studiju vietas un kurās ir studējošie, kas studē par fizisko vai
juridisko personu līdzekļiem.
1.4. Noteikumi netiek piemēroti
1.4.1. apmaiņas programmu studējošajiem;
1.4.2. ārvalstu studējošajiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi, Eiropas Ekonomiskās
zonas pilsoņi, Šveices Konfederācijas pilsoņi un Eiropas Savienības pastāvīgie
iedzīvotāji;
1.4.3. studējošajiem, kuriem saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem tiek noteikts nemainīgs
finansējuma avots;
1.4.4. par fizisko personu līdzekļiem studējošajiem, kuriem piešķirta 100% maksas atlaide
studiju gadā/ studiju semestrī.
2. Valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita noteikšana
2.1. Valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits katrā studiju programmā tiek noteikts,
pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk IZM) un DU noslēgto Līgumu
par studiju bāzes finansējumu, speciālistu sagatavošanu, zinātniskās darbības bāzes
finansējumu un zinātniskās darbības attīstības finansējumu no valsts budžeta līdzekļiem
Daugavpils Universitātē (turpmāk Līgums) kārtējam kalendārajam gadam.
2.2. Valsts budžeta finansēto studiju vietu skaita sadalījumu pa fakultātes studiju
programmām Studiju daļas atbildīgais darbinieks izsūta katras fakultātes dekānam ne vēlāk
kā viena mēneša laikā no Līguma parakstīšanas.
2.3. Divus mēnešus pirms tekošā kalendāra gada uzņemšanas sākuma Studiju padomē tiek
apstiprināts budžeta vietu skaits Uzņemšanai, t.i., pirmajam studiju semestrim. Papildus
IZM valsts budžeta finansētajām vietām DU rektors pirms uzņemšanas sākuma, vienojoties
ar katras fakultātes dekānu, var piešķirt papildus budžeta vietas, to skaits netiek atsevišķi
izdalīts.
2.4. Studiju programmās, kurās netiek aizpildītas IZM valsts budžeta finansētās un/ vai
papildus budžeta studiju vietas, pamatojoties uz Studiju padomes un/ vai Uzņemšanas
komisijas balsojumu, brīvās studiju vietas var tikt novirzītas citām studiju programmām,
ņemot vērā Līguma un citu saistošo normatīvo aktu nosacījumus, gadījumos, ja
2.4.1. vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās laikā 1. un 2. kārtā reflektanti
neaizpilda izsludināto vietu skaitu;
2.4.2. uzņemšanas pamatstudiju programmās laikā 3. kārtā un/vai papilduzņemšanā
reflektanti neaizpilda izsludināto vietu skaitu;
2.4.3. uzņemšanas un /vai papilduzņemšanas augstākā līmeņa studijām reflektanti
neaizpilda izsludināto vietu skaitu;
2.4.4. imatrikulētie studējošie tiek eksmatrikulēti vai pārtrauc studijas.
1

2.5. Katra semestra beigās fakultātes dekāns vai tā nozīmētais fakultātes atbildīgais
darbinieks saskaņā ar informāciju Daugavpils Universitātes informatīvajā sistēmā (DUIS)
konstatē, kuru studiju programmu studiju semestros piemērojama rotācija, ņemot vērā
maksas studējošo esamību.
2.6. Katra semestra beigās (pēdējā darba dienā pirms sesijas/ pārbaudījumu sākuma)
fakultātes dekāns vai tā nozīmētais fakultātes atbildīgais darbinieks iesniedz Studiju daļā to
studiju programmu, kurās piemērojama rotācija, studiju semestru sarakstu ar studiju
programmai piešķirto valsts finansēto budžeta vietu sadalījumu pa studiju semestriem.
2.7. Fakultāšu iesniegtos studiju programmu valsts budžeta finansēto studiju vietu
sadalījumu pa studiju semestriem apstiprina Studiju padome. Studiju padomei ir tiesības
lemt par papildus budžeta vietu piešķiršanu vai samazināšanu.
3. Rotācijas piemērošanas kārtība
3.1. Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām var pretendēt tikai sekmīgie studējošie, t.
i., studējošie, kuri saskaņā ar studiju grafiku līdz semestra sesijas/ pārbaudījumu kārtošanas
pēdējai dienai izpildījuši studiju programmas prasības – nokārtojuši visus studiju
programmā paredzētos pārbaudījumus visos studiju programmā paredzētajos studiju kursos
un izpildījuši studiju programmā paredzēto apjomu kredītpunktos par visu iepriekšējo
studiju posmu (izņemot 4.6. punktā paredzētos gadījumus).
3.2. Ja studējošais ir ieguvis negatīvu vērtējumu, t.i., zemāku par „4”, tad vienu reizi ir
iespējama atkārtota pārbaudījuma kārtošana studiju grafikā noteiktajā sesijas/ pārbaudījumu
kārtošanas periodā. Ja studējošais, atkārtoti kārtojot pārbaudījumu, ir saņēmis pozitīvu
vērtējumu līdz sesijas/ pārbaudījumu kārtošanas perioda pēdējai dienai, viņš piedalās
rotācijā.
3.3. Valsts budžeta finansētajās vietās studējošie, kuri līdz semestra beigām nav pilnībā
izpildījuši studiju programmas prasības vai kuriem ir neizpildītas akadēmiskās saistības par
iepriekšējo studiju posmu (studiju parādi), zaudē tiesības pretendēt uz valsts budžeta
finansētajām studiju vietām nākamajā semestrī un kļūst par studējošajiem maksas studiju
vietās.
3.4. Studējošie maksas studiju vietās, kuri līdz semestra beigām nav pilnībā izpildījuši
studiju programmas prasības un/ vai nav nokārtojuši finansiālās saistības, nav tiesīgi
pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un nākamajā semestrī turpina
studijas par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
3.5. Studējošajiem, kuriem attaisnojošu iemeslu dēļ (piemēram, iesniegta ārsta zīme utml.
attaisnojošs dokuments) nav pilnībā izpildītas studiju programmas prasības, uzrakstot
iesniegumu, ar dekāna rīkojumu var tikt pagarināts sesijas/ pārbaudījumu kārtošanas laiks.
Šiem studējošajiem valsts budžeta finansētās studiju vietas tiek saglabātas, pagarinot sesiju/
pārbaudījumu kārtošanas laiku uz dekāna rīkojumā noteikto periodu. Pēc dekāna rīkojumā
norādītā perioda beigām 3 darba dienu laikā uz šīm vietām fakultātē organizē atkārtotu
rotāciju.
3.6. Studējošie, kuri uz laiku ir pārtraukuši studijas atbilstoši DU normatīvo aktu noteiktajai
kārtībai vai kuri atgriežas pēc studiju perioda ārvalstu augstskolās apmaiņas programmu
ietvaros, nepiedalās rotācijā. Šiem studējošajiem līdz nākamajai rotācijai saglabā
iepriekšējo finansējumu.
3.7. Studējošie, kuriem ir atzīti citās augstskolās apgūtie studiju kursi, rotācijā piedalās tikai
ar DU apgūto studiju kursu vērtējumiem. Ja studējošajam atzīto studiju kursu apjoms
pārsniedz 50% no studiju semestrī paredzētā kredītpunktu (KP) apjoma vai ir atzītas visas
atbilstošā semestra sekmes, tad viņš nepiedalās rotācijā un saglabā iepriekšējo studiju
finansējuma avotu.
3.8. Pirmajā studiju semestrī studējošie budžeta finansēto studiju vietu iegūst pēc
uzņemšanas konkursa rezultātiem.
3.9. Rotācijas rezultātus nosaka konkursa kārtībā. Tiesības studēt par valsts budžeta
finansētajiem līdzekļiem atbilstoši Studiju padomē apstiprinātajam valsts budžeta finansēto
studiju vietu skaita sadalījumam iegūst sekmīgie studējošie ar augstāko vidējo svērto
atzīmi.
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3.10. Fakultātes dekāns vai tā nozīmētais fakultātes atbildīgais darbinieks 3 (trīs) darba dienu
laikā pēc studiju grafikā noteiktās sesijas/ pārbaudījumu kārtošanas perioda beigu datuma
iesniedz Studiju daļā fakultātes Domes lēmumu izrakstus par rotācijas rezultātiem.
3.11. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc sesijas/ pārbaudījumu kārtošanas perioda
pēdējās dienas, pamatojoties uz fakultātes Domes lēmumu par rotācijas rezultātiem,
fakultātes lietvedis studējošajiem sagatavo rīkojuma projektu par finansējuma maiņu
(rotāciju).
3.12. Divu darba dienu laikā pēc fakultātes Domes sēdes fakultātes dekāns informē
studējošos, kam mainījies finansējuma avots, par rotācijas rezultātiem.
3.13. Studējošie 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta Grozījumus Līgumā par studijām
Daugavpils Universitātē, ja mainās finansējuma avots
3.13.1. pēc rektora rīkojuma par finansējuma maiņu (rotāciju) reģistrācijas DUIS;
3.13.2. pēc rektora rīkojuma par studiju datu maiņu (saskaņā ar šī nolikuma 3.3. punktu)
reģistrācijas DUIS.
3.14. Studējošie, kuri pēc rotācijas rezultātiem neiekļūst valsts budžeta finansētajās studiju
vietās, turpina studijas maksas studiju vietās. Šajā gadījumā reģistrācija studijām nākamajā
semestrī notiek tad, kad studējošais izpildījis finansiālās saistības, bet ne vēlāk kā 10
(desmit) darba dienu laikā kopš pavasara semestra sākuma un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba
dienu laikā pēc pavasara semestra beigām (pēdējās sesijas/ pārbaudījumu dienas).
3.15. Ja studējošais neparaksta Grozījumus Līgumā par studijām Daugavpils Universitātē šo
Noteikumu 3.13. punktā minētajos termiņos, viņš tiek eksmatrikulēts.
4. Rotācijas kritēriji
4.1. Tiesības studēt valsts budžeta finansētajās studiju vietās iegūst studējošie ar augstāko
vidējo svērto atzīmi.
4.2. Vidējo svērto atzīmi aprēķina dekanāta lietvedis sadarbībā ar studiju programmas
direktoru tekošajam semestrim, ņemot vērā vērtējumus studiju kursos, studiju darbos,
praksēs u.c. , ja tie tiek vērtēti ar atzīmi. Semestra vidējo svērto atzīmi

avid aprēķina pēc formulas, noapaļojot līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata):
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ai ir i-tā studiju kursa vērtējums ballēs,
KPi ir i-tā studiju kursa apjoms kredītpunktos,
n ir iegūto vērtējumu skaits semestrī, kuram nosaka vidējo svērto atzīmi.
Piemēram, ja studējošais semestrī nokārtojis četrus pārbaudījumus ar vērtējumiem 10 (studiju kursa apjoms 4KP), 8 (3
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4.3. Ja vairākiem studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme, tad priekšroka ir tiem, kas
atbilst šādiem papildu kritērijiem prioritārā secībā:
4.3.1. 1., 2. un 3. grupas invalīdi, kuri studijas augstskolā uzsākušie pirmo reizi;
4.3.2. bāreņi vai bērni, kas palikuši bez vecāku gādības;
4.3.3. studējošie ar augstāku vidējo svērto atzīmi iepriekšējā studiju semestrī;
4.3.4. studējošajiem ir sasniegumi zinātniskajā vai mākslinieciski radošajā darbībā;
4.3.5. studējošie piedalījušies pasākumos, kas popularizē universitāti;
4.3.6. studējošajiem ir sasniegumi sportā.
4.4. Ja vairākiem studējošajiem ir vienāda vidējā svērtā atzīme un nav iespējams noteikt,
kurš no studējošajiem iegūst budžeta studiju vietu, tad visi šie studējošie var iegūt tiesības
studēt valsts budžeta finansētajās studiju vietās pēc fakultātes priekšlikuma izskatīšanas un
lēmuma pieņemšanas Studiju padomē.
4.5. Studējošais, kurš rotācijas rezultātā ir ieguvis valsts budžeta finansētu studiju vietu, bet
kuram pēc rotācijas tiek anulēts vērtējums par studiju kursa apguvi par akadēmiskā
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godīguma vai citu ētisko normu pārkāpumu, zaudē tiesības turpināt studijas valsts budžeta
finansētajā studiju vietā šajā semestrī.
4.6. Ja studiju programmā ir brīvas valsts budžeta finansētās studiju vietas un fakultātes
dekāns konstatē objektīvus iemeslus, kuru dēļ studējošais nav izpildījis semestra
akadēmiskās saistības, viņš ir tiesīgs atļaut turpināt studijas valsts budžeta finansētā studiju
vietā studējošajam, kuram ir studiju parādi, nosakot studiju parādu nokārtošanas termiņu.
5. Finansējuma avota maiņas (rotācijas) rezultātu apstrīdēšana
5.1. Studējošais var apstrīdēt rotācijas rezultātus DU normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
vai rakstot fakultātes Domes priekšsēdētājam iesniegumu ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu
laikā no rektora rīkojuma par finansējuma maiņu (rotāciju) reģistrēšanas DUIS un/ vai
rotācijas rezultātu izsludināšanas.
5.2. Sūdzību par rotācijas rezultātiem izskata ar dekāna rīkojumu izveidota komisija 3 (trīs)
darba dienu laikā no studējošā iesnieguma saņemšanas un sniedz studējošajam atbildi.
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