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Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes

valsts budžeta finansēto studiju vietu rotācijas konkursa
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk tekstā – RTU) Datorzinātnes
un informācijas tehnoloģijas fakultātes (turpmāk tekstā – DITF) īstenotajās studiju programmās, kas
norādītas šī nolikuma pielikumā, tiek rīkots konkurss uz valsts budžeta finansētām studiju vietām.
1.2. Nolikumā lietotie termini:
a) akadēmiskais gads jeb studiju gads – 40 kalendārās nedēļas ilgs studiju posms (iekļaujot
eksāmenu sesijas laiku), kas tiek iedalīts divos semestros – rudens un pavasara;
b) apmaiņas students – students, kas studē saskaņā ar starpvalstu vai starpaugstskolu līgumu, kā arī
starptautisku programmu un projektu ietvaros;
c) konkurss – process, kurā atbilstoši šim nolikumam studentiem tiek piešķirtas valsts budžeta
finansētās studiju vietas;
d) konkursa kārtība – darbību secība, kādā DITF norit ikgadējais konkurss uz valsts budžeta
finansētām studiju vietām;
e) maksas students – students, kas studē par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem kādā no DITF
īstenotajām studiju programmām;
f) sekmju līmenis – skaitliski izteikts studenta sasniegto studiju rezultātu vērtējums vidējās svērtās
atzīmes veidā par konkursam atbilstošo studiju gadu;
g) sekmju slieksnis – minimālais sekmju līmenis, kas studentam ļauj saglabāt iepriekš piešķirto
valsts budžeta finansēto studiju vietu uz nākamo studiju gadu bez konkursa.
1.3. Šajā nolikumā aprakstītā konkursa kārtība attiecas uz studējošajiem šā nolikuma pielikumā norādītajās
DITF pilna laika studiju programmās, sākot ar otro studiju gadu, izņemot doktora studiju programmas,
apmaiņas studentus, ārvalstu studentus un studentus, kuriem ārējos normatīvajos aktos vai ar RTU
rīkojumu noteikts nemainīgs studiju finansējuma avots.
1.4. Pirmajā studiju gadā pēc imatrikulācijas valsts budžeta finansētās studiju vietas studentiem piešķir
saskaņā ar RTU Senāta apstiprinātajiem Uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību RTU.
1.5. Vēlākos studiju posmos imatrikulētajiem studentiem, tajā skaitā pēc imatrikulācijas studiju
atjaunošanai vai gala pārbaudījumu kārtošanai, studijas ir par maksu, kuru apstiprinājis RTU Senāts
studiju gadam, kurā students tiek imatrikulēts. Šie studenti piedalās konkursā uz valsts budžeta
finansētajām studiju vietām pēc ne mazāk kā pēc viena studiju gada studijām RTU.
1.6. Studentiem, kuri uz laiku ir pārtraukuši studijas akadēmiskā atvaļinājuma dēļ, studiju atsākšanas gadā
tiek saglabāts pirms studiju pārtraukšanas noteiktais studiju finansējuma avots.
2. Rotācijas piemērošana
2.1. Uz valsts budžeta finansētām studiju vietām var pretendēt tikai tie studenti, kuri līdz konkursam
atbilstošā studiju gada beigām ir izpildījuši studiju programmas prasības un ir nokārtojuši visus
individuālajā studiju plānā paredzētos pārbaudījumus tiem studiju grafikā paredzētajā laikā (ieskaites
– līdz atbilstošā semestra eksāmenu sesijas sākumam, eksāmenus – pirmajos ieplānotajos eksāmena
datumos), neatkarīgi no viņu finansējuma avota.
2.2. Ja pastāv objektīvi iemesli, kuru dēļ students nav izpildījis individuālo studiju plānu, tad studentam
vismaz nedēļu pirms konkursa ir jāiesniedz atbilstošās studiju programmas direktoram individuālā
plāna neizpildi attaisnojošie dokumenti un iesniegums par valsts budžeta finansētās studiju vietas
saglabāšanu vai rotāciju atkarībā no studenta iepriekšējā studiju finansējuma avota.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Tiesības studēt valsts budžeta finansētajās studiju vietās atbilstoši budžeta studiju vietu skaitam
attiecīgajā programmā iegūst tie studenti, kuriem ir augstāks sekmju līmenis.
Tie 2.1.punkta prasībām atbilstošie studenti, kuri konkursam atbilstošajā studiju gadā studēja valsts
budžeta finansētajās studiju vietās un kuru sekmju līmenis ir lielāks vai vienāds par sekmju slieksni,
saglabā iepriekš piešķirto valsts budžeta finansēto studiju vietu uz nākamo studiju gadu.
Šī nolikuma 2.1.punktā norādītajiem kritērijiem atbilstošie maksas studenti un arī valsts budžeta
finansētajās studiju vietās studējošie studenti, kuru sekmju līmenis ir mazāks par sekmju slieksni, tiek
sakārtoti katras DITF studiju programmas atsevišķā sarakstā dilstošā secībā atbilstoši viņu sekmju
līmenim. Ja vairākiem studentiem ir vienāds sekmju līmenis, tad priekšroka ir studentam, kuram ir
augstāks sekmju līmenis studiju programmas obligātajos (A grupas) studiju kursos. Ja arī tajos ir
vienāds sekmju līmenis, tad tiek vērtēti iepriekšējā studiju gada sasniegumi (ja tādi ir) vai arī studentu
nopelni DITF labā.
Gadījumā, ja valsts budžeta finansētā studiju vieta atbrīvojas semestra laikā, to aizpilda tas students,
kurš konkursā par tiesībām studēt valsts budžeta finansētā studiju vietā konkrētajā studiju gadā ir
uzrādījis nākamo augstāko sekmju līmeni. Šajā gadījumā studiju finansējuma avota maiņu pēc
konkursa komisijas priekšsēdētāja apstiprina ar fakultātes domes lēmumu.

3. Konkursa organizēšana un norise
3.1. Konkurss tiek īstenots vienu reizi gadā divu nedēļu laikā pēc pavasara semestra (ieskaitot eksāmenu
sesiju) beigām, balstoties uz RTU studiju vadības sistēmā esošajiem datiem.
3.2. Konkursa norisi nodrošina komisija, ko katru gadu apstiprina DITF dome kopā ar sekmju sliekšņa
vērtību pirms kārtējā konkursa organizēšanas. Komisijas sastāvā ir visu šā nolikuma pielikumā minēto
studiju programmu direktori, vismaz viens DITF studentu pašpārvaldes pārstāvis un DITF dekāna
vietnieks studiju darbā. Komisijas priekšsēdētājs ir DITF dekāna vietnieks studiju darbā.
3.3. Komisijas priekšsēdētājs nozīmē komisijas sēdes datumu un laiku, ņemot vērā 3.1.punktā minēto
termiņu.
3.4. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā ½ (viena puse) no tās dalībnieku
skaita.
3.5. Vismaz 3 dienas pirms komisijas sēdes attiecīgās DITF studiju programmas direktors iesniedz
komisijas dalībniekiem studentu sarakstu un viņu sekmju līmeņu izrakstus, studentus sakārtojot šādā
secībā: a) studenti, kas studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, atbilst 2.1.punkta kritērijiem un
kam sekmju līmenis ir augstāks vai vienāds par sekmju slieksni, b) maksas studenti, kuri atbilst
2.1.punkta kritērijiem un kam sekmju līmenis ir augstāks vai vienāds par sekmju slieksni, c) studenti,
kas studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās un atbilst 2.1.punkta kritērijiem, bet kuru sekmju
līmenis ir zemāks par definēto sekmju slieksni, d) maksas studenti, kas atbilst 2.1.punkta kritērijiem,
bet kuru sekmju līmenis ir zemāks par definēto sekmju slieksni, e) visi pārējie studenti.
3.6. Komisija izskata iesniegtos datus un pieņem lēmumus par finansējuma avota saglabāšanu vai maiņu ar
klātesošo dalībnieku balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma gadījumā noteicošā ir komisijas
priekšsēdētāja balss.
3.7. Gadījumā, ja ir saņemts 2.2.punktā minētais studenta iesniegums, tad komisija var lemt par valsts
budžeta finansētās studiju vietas saglabāšanu studentam vai rotāciju atkarībā no studenta iepriekšējā
studiju finansējuma avota.
3.8. Gadījumā, ja pieejamas valsts budžeta finansētās studiju vietas netiek aizpildītas ar 2.4. un 2.5.punktos
minētajiem studentiem, komisijai ir tiesības izskatīt studentu sekmju datus par novēloti nokārtotiem
studiju kursiem, kā arī ņemt vērā studenta nopelnus DITF labā un, pamatojoties uz tiem, piešķirt
studentam valsts budžeta finansēto studiju vietu.
3.9. Pēc komisijas sēdes tās priekšsēdētājs sagatavo komisijas sēdes protokolu un tā izrakstu iesniedz DITF
domei. Savukārt atbilstošajā studiju programmā par studējošo lietvedību atbildīgais darbinieks informē
studentus par konkursa pagaidu rezultātiem atbilstoši kontaktinformācijai, kas ir norādīta RTU studiju
vadības sistēmā.
3.10. Konkursa rezultātus katrā studiju programmā apstiprina DITF dome tuvākajā domes sēdē.
3.11. Pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas DITF nodrošina attiecīgā domes sēdes izraksta pieejamību
DITF mājaslapā un izvietošanu DITF dekanāta telpās pie ziņojumu dēļa, izrakstā norādot tikai studenta

apliecības numuru un finansējuma avotu (budžeta vai maksas studijas), kurš noteikts konkursa
rezultātā. Atbilstošajā studiju programmā par studējošo lietvedību atbildīgais darbinieks informē
studentus par konkursa gala rezultātiem atbilstoši kontaktinformācijai, kas ir norādīta RTU studiju
vadības sistēmā.
3.12. Ja rotācijas rezultātā studentam mainās studiju finansējuma avots, tiek sagatavots atbilstošs RTU
rīkojums un vienošanās pie studiju līguma.
4.

Noslēdzošie jautājumi
4.1. Apelācijas iesniegumu par konkursa rezultātiem studējošais var iesniegt divu nedēļu laikā pēc konkursa
gala rezultātu paziņošanas DITF konkursa komisijas priekšsēdētājam. Komisijas priekšsēdētājs 5 (piecu)
darba dienu laikā tās izskata un sniedz atbildi, nepieciešamības gadījumā pieaicinot citus komisijas
locekļus.
4.2. DITF dome nākamā studiju gada laikā var anulēt lēmumu par valsts budžeta finansēto studiju vietas
piešķiršanu konkrētajam studentam, ja students pārkāpj RTU iekšējās kārtības noteikumus vai neievēro
akadēmiskā godīguma principus.
4.3. Grozījumus šajā nolikumā un tā pielikumā var ierosināt šī nolikuma pielikumā norādīto DITF studiju
programmu direktori vai DITF domes locekļi.
4.4. Grozījumi šajā nolikumā un tā pielikumā stājas spēkā ar nākamo studiju gadu pēc to apstiprināšanas DITF
domē.

Rīgas Tehniskās universitātes
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes

valsts budžeta finansēto studiju vietu rotācijas konkursa nolikuma
PIELIKUMS
RTU DITF realizētās studiju programmas, kurās ir noteikta valsts budžeta finansēto studiju vietu ikgadējā
rotācija:
1) DCM0 – Finanšu inženierija;
2) DMN0 – Finanšu inženiermatemātika.

