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APSTIPRINĀTS  

ar TSI rektora 

2022. gada 8. marta  

rīkojumu Nr.06-4.3/18 
 

 

AKADĒMISKO PARĀDU KĀRTOŠANAS KĀRTĪBA 

 
1. Akadēmisko parādu kārtošanas kārtība ir izstrādāta saskaņā ar Transporta un sakaru institūta 

Studiju kārtības noteikumu 13.sadaļu un nosaka kārtību atkārtotai studiju kursa gala 

pārbaudījumu kārtošanai un studiju kursa atkārtotai apguvei. 

2. Studiju kurss noslēdzas ar gala pārbaudījumu, saskaņā ar attiecīgās programmas studiju plānā 

iekļautā studiju kursa aprakstā. Studējošais tiek pielaists gala pārbaudījumam, ja izpildītas 

studiju kursa aprakstā norādītās prasības. 

3. Par akadēmisko parādu uzskata jebkuru kursu ar negatīvu gala vērtējumu (zemāks par “4”). 

Ja studējošais nav ieradies uz gala pārbaudījumu, studējošais nesaņem vērtējumu un docētājs 

fiksē neierašanās faktu (vērtējuma lapā ierakstot “neieradās”). Neierašanas gadījumā šis 

konkrētais studiju kurss skaitās kā akadēmiskais parāds.    

4. Akadēmisko parādu kārtošana notiek uz norīkojuma pamata. Pamatojoties uz studējošā 

lūgumu, norīkojums tiek noformēts Studiju daļā vai Tālmācības daļā, atkarībā no studiju 

formas, uz studiju plānā noteiktā pasniedzēja vārda. Izņēmuma kārtā norīkojumu var noformēt 

uz cita pasniedzēja vārda, saskaņā ar fakultātes dekāna norādījumu. 

5. Akadēmisko parādu atkārtotas kārtošanas maksa tiek noteikta saskaņā ar Rektora rīkojumu 

par maksas pakalpojumiem Transporta un sakaru institūtā. Veiktā samaksa par akadēmisko 

parādu atkārtotu kārtošanu netiek atmaksāta pēc norīkojuma derīguma termiņa beigām. 

Pamatotos gadījumos (slimība, komandējums un citi force majeure apstākļi), uzrādot attaisnojošu 

dokumentu, akadēmiskā parāda kārtošanā notiek bez apmaksas (tikai tekošās sesijas laikā). 

Lēmumu par bezmaksas kārtošanu pieņem Studiju daļas vadītājs, balstoties uz studenta 

iesnieguma un pievienotiem attaisnojošiem dokumentiem, kuri pierāda, ka studentam nebija 

iespējas apmeklēt  noteikto gala pārbaudījumu. 

6. Akadēmiskos parādus studentam ir  iespēja kārtot: 

6.1. Kalendārajā plānā paredzētājā atkārtoto pārbaudījumu kārtošanas nedēļā saskaņā ar 

akadēmisko kalendāro plānu. Studentam jāreģistrējas uz akadēmisko parādu kārtošanu 

(caur Studenta karti). Reģistrēšanās periods: no iepriekšējās sesijas beigām un 2 nedēļas 

pirms nākamās studiju kursu akadēmisko parādu kārtošanas nedēļas sākuma. 

Reģistrēšanas laikā students norāda studiju kursus, kurus viņš vēlās atkārtoti kārtot, 
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ņemot vērā sekojošus ierobežojumus: pilna laika studenti var izvēlēties līdz 8 KP 

atkārtotai kārtošanai, nepilna laika studenti līdz 6 KP atkārtotai kārtošanai. Ja 

nepieciešams, students var pieprasīt atļauju kārtot vairāk KP, uzrakstot par to Rektoram 

adresētu iesniegumu ar pamatojumu; 

6.2. Citas sesijas laikā, ja sesijas laikā ir paredzēta eksaminācija par šo studiju kursu; 

6.3. Sesijas pagarinājuma laikā, ja tika pieņemts pozitīvs lēmums par sesijas pagarināšanu, 

kuru studējošais tiesīgs pieprasīt pamatotos gadījumos, rakstot Rektoram adresētu 

iesniegumu par sesijas pagarinājumu un pievienojot iesniegumam attaisnojošo 

dokumentu. Par attaisnojuma dokumentiem ir uzskatāmi sekojoši dokumenti, kuri 

norāda, kā studējošajam nebija iespējams apmeklēt vairāk nekā 70% no gala 

pārbaudījumiem: studējošā slimības lapa; studējošā nepilngadīgā bērna slimības lapa; 

izziņa no darba devēja, kura pamato studentu neiespējamību kārtot gala pārbaudījumus 

(piem. komandējums); 

6.4. Sesijas pagarinājuma laiks ir pieļaujams ne ilgāk par nākamā semestra pirmajām četrām 

nedēļām. 

7. Ja akadēmiskie parādi studējošajam veidojas akadēmiskā atvaļinājuma laikā sakarā ar 

izmaiņām programmas studiju plānā, vai studējošais tiek uzņemts vecākajos kursos, 

studējošais studijas turpina pēc individuāla plāna, saskaņā ar Individuālo studiju plānošanas 

noteikumiem. 

8. Studiju kursu akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumi un termiņi ir noteikti pielikumā 

esošajā tabulā. 
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Pielikums 

 

Akadēmisko parādu kārtošanas nosacījumi un termiņi        

 

NR. Akadēmiskā parāda 

kārtošanas iespēja 

Datums, laiks Piezīmes Maksa 

1. Pārbaudījuma 

atkārtota kārtošana 

(tekošās sesijas 

laikā) 

Sesijas laikā, tās pēdējā nedēļā; 

 

Tālmācības formas studentiem 

saskaņā ar semestra vai individuālā 

plāna grafiku 

Ja sesijas laikā, saskaņā ar 

pārbaudījumu grafiku, par studiju kursu 

ir saņemts negatīvs gala vērtējums, 

pārbaudījumu var kārtot atkārtoti. 

 

Atkārtoti pārbaudījums var tikt kārtots 

tikai pēc Norīkojuma Nr. 1 

noformēšanas Studiju daļā vai 

Tālmācības daļā, pēc studējošā attiecīga 

lūguma.  

 

Norīkojums Nr. 1 ir derīgs līdz tekošās 

sesijas beigām. 

Akadēmisko parādu kārtošana 

notiek par maksu saskaņā ar 

Rektora rīkojumu par maksas 

pakalpojumiem Transporta un 

sakaru institūtā. 

 

Pamatotos gadījumos kārtošana 

notiek bez maksas (tikai tekošās 

sesijas laikā) 

 

2.   Pārbaudījuma atkārtota 

kārtošana 

(ārpus tekošās sesijas 

laika) 

 

  Kalendārā plānā noteiktajā 

atkārtoto pārbaudījumu 

kārtošanas nedēļā vai nākamas 

sesijas laikā; 

  

Tālmācības formas studentiem 

saskaņā ar semestra vai 

individuālā plāna grafiku 

Kalendārajā plānā paredzētajā laikā 

(viena nedēļa) vai nākamā semestra 

sesijas laikā (ja sesijas laikā ir paredzēta 

eksaminācija par šo kursu), lai atkārtoti 

nokārtotu pārbaudījumu. 

 

Atkārtoti pārbaudījums var kārtot tikai 

pēc Norīkojuma Nr. 2 noformēšanas 

Studiju daļā vai Tālmācības daļā, pēc 

studējošā lūguma. Norīkojums Nr. 2 ir 

derīgs četras nedēļas pēc izsniegšanas.  

 

Uz kalendārā plānā noteikto atkārtoto 

pārbaudījumu kārtošanas nedēļu 

Akadēmisko parādu kārtošana 

notiek par maksu saskaņā ar 

Rektora rīkojumu par maksas 

pakalpojumiem Transporta un 

sakaru institūtā 
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nepaciešams reģistrēties  divas nedēļas 

pirms atkārtoto pārbaudījumu kārtošanas 

nedēļas sākuma caur studenta personālo 

karti; pilna laika studenti var izvēlēties līdz 

8 KP atkārtotai kārtošanai, nepilna laika 

studenti līdz 6 KP atkārtotai kārtošanai. 

3. Atkārtota studiju 

kursa apguve pēc 3 

neveiksmīgiem 

mēģinājumiem 

saņemt pozitīvu gala 

vērtējumu saskaņā ar 

studiju plānu 

Tikai pēc atkārtotas 

studiju kursa apguves 

Studējošais studiju kursu atkārtoti 

apgūst kopīgi ar jau izveidotu studiju 

grupu.  

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu 

iekļauta maksā par atkārtotu studiju 

kursa apguvi.  

 

Studējošais atkārtoti studiju kursu 

apgūst kalendārā gada laikā, bet 

tālmācības formas studējošie - saskaņā 

ar semestra vai individuālā plāna 

grafiku 

Akadēmisko parādu kārtošana 

notiek par maksu saskaņā ar 

Rektora rīkojumu par maksas 

pakalpojumiem Transporta un 

sakaru institūtā 

 

4.   Sesijas pagarinājums 

(pamatotos 

gadījumos) 

Nākamā semestra pirmo 4 

(četru) nedēļu laikā 

Ievērojot šo Noteikumu 6.4 punkta 

nosacījumu sesijas pagarināšanas 

gadījumā. 

 

 

 

 

 

 

 

 


