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Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas 

Iekšējās kārtības noteikumi studējošajiem 

 

 

I. Vispārējie noteikumi 

1. Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas (turpmāk – ISMA) iekšējās kārtības 

noteikumi studējošajiem (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma, 

ISMA Satversmes un citu augstāko izglītību reglamentējošo dokumentu prasībām. 

2. Noteikumi nosaka ISMA studējošo pienākumus, tiesības un atbildību par šo Noteikumu 

neievērošanu. 

3. Noteikumi ir saistoši visiem ISMA studējošajiem.  

4. Noteikumus apstiprina un grozījumus tajos veic ISMA Senāts. 

5. Noteikumu ievērošanu un izpildi kontrolē ISMA administrācija. 

6. Slēdzot Studiju līgumu studējošais tiek iepazīstināts ar Noteikumiem. Studējošais ar savu 

parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos pildīt. 

7. Starptautiskā studenta identifikācijas karte (ISIC) vienlaikus tiek uzskatīta par ISMA 

studenta apliecību, kā arī kalpo kā ISMA studējošā elektroniskā atslēga. Informāciju par 

starptautiskās studentu identifikācijas kartes (ISIC) iegādi un derīguma termiņa 

pagarināšanu nodrošina ISMA Studentu parlaments.  

8. Studējošajiem Noteikumi ir brīvi pieejami ISMA Studiju daļā (ārvalstu studējošajiem –  

ISMA Ārējo sakaru daļā), tie ir publicēti ISMA mājas lapā www.isma.lv. 

II. Studējošo pienākumi 

9. Ievērot šos Noteikumus, ISMA satversi un citus ISMA iekšējos normatīvos aktus. 

10. Mērķtiecīgi un godprātīgi apgūt izvēlēto studiju programmu, saskaņā ar Studiju gada 

akadēmisko plānu savlaicīgi izpildīt studiju programmas prasības. Ievērot ISMA studiju 

procesu reglamentējošo dokumentu prasības. 

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

akadēmisko un vispārējo personālu, ISMA apmeklētājiem. 

12. Pildīt ar ISMA noslēgtā Studiju līguma saistības. 

13. Studiju līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā segt noteikto studiju maksu. 

14. Savlaicīgi norēķināties par citu ISMA maksas pakalpojumu lietošanu. 

15. Pirms studiju uzsākšanas iegādāties un regulāri atjaunot starptautisko studentu 

identifikācijas karti (ISIC). 

http://www.isma.lv/


16. Nēsāt līdzi derīgu starptautisko studentu identifikācijas karti (ISIC). 

17. Katru reizi, ierodoties ISMA telpās, obligāti reģistrēties ISMA elektroniskajā 

apmeklējumu uzskaites sistēmā izmantojot starptautisko studentu identifikācijas karti 

(ISIC). 

18. Nodarbību laikā ievērot docētāja prasības, netraucēt nodarbību norisi. 

19. Ieskaitēs un eksāmenos, kā arī studiju noslēguma pārbaudījumos nelietot neatļautus 

materiālus un palīglīdzekļus, nepieļaut plaģiātu studiju darbā. 

20. Savlaicīgi, rakstiskā formā informēt savas studiju programmas direktoru par studiju  

pārtraukšanu.  

21. Ievērot ISMA noteiktos ēku izmantošanas noteikumus, t.sk. smēķēšanas ierobežojumus. 

22. Ievērot tīrību un kārtību ISMA telpās. 

23. Saudzīgi izturēties pret ISMA īpašumu un materiālajiem resursiem. Ja studējošā darbības 

dēļ īpašums ir bojāts vai nodarīti zaudējumi, atlīdzināt ISMA radītos zaudējumus 

civiltiesiskā kārtībā. 

24. Iepazīties ar ugunsdrošības un darba drošības noteikumiem un ievērot tos. 

25. Neatrasties ISMA teritorijā alkohola un narkotisko vielu reibumā, neizplatīt narkotiskās 

un psihotropās vielas. 

26. Nekavējoties, rakstiskā formā informēt ISMA Personāldaļu (ārvalstu studējošie – ISMA 

Ārējo sakaru daļu) par izmaiņām personas datos, kā arī deklarētās dzīvesvietas, faktiskās 

dzīvesvietas, tālruņa numura, e-pasta adreses maiņu. 

27. Visus strīdus un nesaskaņas, kas radušās studiju procesa ietvaros, vispirms risināt ISMA 

ietvaros. 

III. Studējošo tiesības 

28. Iegūt atbilstoša līmeņa augstāko izglītību izraudzītajā studiju virzienā un studiju 

programmā. 

29. Izmantot ISMA telpas, bibliotēku, iekārtas, aparatūru, kultūras, sporta u.c. objektus, kas ir 

paredzēti studiju procesam. 

30. Iepazīties ar studiju programmas saturu un studiju kursu apguves nosacījumiem, t.sk. 

konkrēta studiju kursa pārbaudījuma formu un vērtēšanas kritērijiem. 

31. Prasīt un saņemt pienācīgu materiāltehnisko nodrošinājumu pilnvērtīgam studiju procesam 

ISMA iespēju robežās. 

32. Noteiktā kārtībā mainīt studiju programmu, pārtraukt un atsākt studijas. 

33. Savlaicīgi saņemt nepieciešamo informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. 

34. Brīvi paust un aizstāvēt savus uzskatus, ciktāl tie neaizskar citu personu tiesības un 

likumīgās intereses. 

35. Vēlēt un tikt ievēlētiem studējošo pašpārvaldē, līdzdarboties visās ISMA Studējošo 

pašpārvaldes institūcijās.  

36. Iesniegt apelācijas par zināšanu un prasmju novērtējumu, kā arī par ISMA amatpersonu 

vai koleģiālo institūciju lēmumiem jautājumos, kas tieši saistīti ar studijām. 



37. Dibināt biedrības, pulciņus un klubus. 

38. Iesniegt sūdzības, priekšlikumus un iesniegumus. 

39. Saņemt personas datu un studējošā studiju intelektuālā īpašuma aizsardzību. 

40. Saņemt nediskriminējošu citu studējošo un ISMA akadēmiskā un vispārējā personāla 

attieksmi. 

41. Saņemt studiju un/vai studējošā kredītu.  

42. Piedalīties ISMA pārstāvības un vadības institūciju un lēmējinstitūciju darbā Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, ISMA Satversmē un citos ISMA iekšējos 

normatīvajos aktos vai rīkojuma dokumentos noteiktajos gadījumos. 

43. Vērsties ISMA Akadēmiskajā šķīrējtiesā par ISMA Satversmē noteikto akadēmisko 

brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem. 

IV. Apbalvojumi 

44. Par izcilām sekmēm vai sasniegumiem pētniecībā vai sabiedriskām aktivitātēm studējošo 

var apbalvot: 

44.1. ar ISMA Atzinības rakstu; 

44.2. ar rakstisku ISMA rektora pateicību. 

V. Studējošo atbildība 

45. Studējošā atbildības veidi ir:   

49.1. civiltiesiskā atbildība;  

49.2. disciplinārā atbildība. 

46. Studējošā civiltiesiskās atbildības pamatu un apmēru nosaka atbilstīgi Latvijas Republikas 

teritorijā spēkā esošajām tiesību normām. 

47. Studējošā disciplinārās atbildības pamats ir Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošo 

tiesību normu, ISMA satversmes, šo Noteikumu vai citu ISMA iekšējo normatīvo aktu un 

rīkojuma dokumentu neievērošana. 

48. Studējošā disciplinārās atbildības veidi ir: 

52.1. piezīme; 

52.2. rājiens; 

52.3. eksmatrikulācija ar tiesībām atsākt studijas; 

52.4. eksmatrikulācija bez tiesībām atsākt studijas. 

49. Lietu par studējošā disciplināro sodīšanu ierosina atbilstošās studiju programmas 

direktors.  

50. Pēc lietas ierosināšanas atbilstošās studiju programmas direktors no studējošā pieprasa 

rakstisku paskaidrojumu. Atbilstošās studiju programmas direktors var pieprasīt ar 

studējošā pārkāpumu saistītu informāciju arī no citām personām, ja tāda ir nepieciešama. 

51. Studējošā atteikšanās no paskaidrojuma sniegšanas (arī paskaidrojuma nesniegšana) nav 

šķērslis lietas tālākai virzībai. 



52. Lemjot par studējošā disciplināro sodīšanu ņem vērā izdarītā pārkāpuma smagumu, kādos 

apstākļos tas ir izdarīts un ziņas, kas raksturo studējošā personību, uzklausa studējošā 

paskaidrojumus. Studējošā paskaidrojumu nesniegšana nav šķērslis izskatīt minēto 

jautājumu. 

53. Disciplinārsodu piemērošana, ja vien tam nerodas īpaši šķēršļi, ir iespējama ne vēlāk kā 

trīs mēnešu laikā no pārkāpuma atklāšanas dienas, neieskaitot studējošā pārejošas 

darbnespējas laiku, kā arī laiku, kad studējošais neierodas ISMA, bet ne vēlāk kā deviņu 

mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas. Par katru pārkāpumu var piemērot tikai 

vienu disciplinārsodu. 

54. Lēmumu par studējošā disciplināro sodīšanu pieņem ISMA rektors. 

55. Pēc ISMA rektora lēmuma pieņemšanas atbilstošās studiju programmas direktors rakstiskā 

formā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu. 

56. ISMA rektora lēmumu, ja tas nav saistīts ar studējošā eksmatrikulāciju, desmit dienu laikā 

no lēmuma pieņemšanas dienas studējošajam ir tiesības pārsūdzēt ISMA Senātā, sūdzību 

adresējot ISMA Senāta priekšsēdētājam. 

57. ISMA Senāta lēmums par pārsūdzētā lēmuma atcelšanu vai atstāšanu spēkā nav 

pārsūdzams. 

58. Pēc ISMA Senāta lēmuma pieņemšanas atbilstošās studiju programmas direktors rakstiskā 

formā iepazīstina studējošo ar pieņemto lēmumu. 

VI. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu noformēšanas  

un iesniegšanas kārtība 

59. ISMA un Studējošā savstarpējā saziņa notiek: 

59.1. rakstveidā;  

59.2. elektroniski, izmantojot Latvijā ieviesto drošo elektronisko parakstu. 

60. Iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus studējošais ir tiesīgs adresēt attiecīgās studiju 

programmas direktoram vai attiecīgās jomas prorektoram vai rektoram. 

61. Attiecīgi noformētus iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus studējošais iesniedz ISMA 

Rektorāta daļā. 

VII. Studējošo drošības pasākumi 

62. ISMA evakuācijas plāni un informācija par operatīvo dienestu (neatliekamā medicīniskā 

palīdzība, ugunsdzēsēji, gāzes dienests) izsaukšanas kārtību izvietota katrā korpusā un 

stāvā. 

63. ISMA tās darba laikā var uzturēties augstskolas personāls, bibliotēkas, konferenču, mācību 

kursu apmeklētāji un citas personas, ja tās ievēro vispārpieņemtos uzvedības noteikumus, 

nav alkohola, narkotisko, toksisko, vai psihotropo vielu reibuma stāvoklī un nerada 

draudus citu personu dzīvībai, veselībai vai mantai. ISMA personālam ir tiesības izraidīt 

no ISMA telpām personas, kuras pārkāpj iepriekšminētos noteikumus. Nepieciešamības 

gadījumā uzturēšanās ierobežojumus, papildus drošības prasības un tiesības izraidīt no 

ISMA telpām nosaka ar ISMA rektora rīkojumu. 



64. ISMA telpās un teritorijā studējošajiem ir aizliegts iegādāties, lietot, glabāt un realizēt 

alkoholu, narkotiskās, toksiskās vai psihotropās vielas.  

65. Studējošajiem un klausītājiem ir pienākums pēc docētāju vai mācību prakses vadītāju 

pieprasījuma iepazīties un ievērot drošības instrukcijas, kas saistītas ar studiju procesu. 

ISMA docētājiem vai darbiniekiem ir tiesības nepielaist studējošo pie attiecīgajām 

darbībām, ja studējošais atsakās iepazīties vai ievērot drošības prasības. 

VIII. Nobeiguma jautājumi 

66. Šie noteikumi attiecībā uz studējošajiem, kuri studē apmaiņas programmu ietvaros, 

attiecināmi, ciktāl tie nav pretrunā līgumiskajām attiecībām. 

67. Studējošajiem, kuri studē apmaiņas programmu ietvaros, ir jāievēro iekšējie normatīvie 

akti, ciktāl tie nav pretrunā līgumiskajām attiecībām. 

68. Šie noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem. 


