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Studiju pārtraukšanas iemeslu monitoringa kārtība Biznesa, mākslas un 

tehnoloģiju augstskolā “RISEBA”  

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola „RISEBA” (turpmāk – RISEBA) tiecas uz augstākās 

kvalitātes servisa standartiem un ir atvērta nemitīgai attīstībai un pilnveidošanai. Šie noteikumi 

paredz kārtību un formu kādā RISEBA tiek veikts studiju pārtraukumu iemeslu monitorings. 

Monitoringa procedūrai par pamatu tiek izmantoti studējošo iesniegtie iesniegumi un rīkojums: 

o VI 013 Par eksmatrikulāciju 

o VI 018 Par studiju pārtraukuma piešķiršanu 

o VI 019 Par studiju pārtraukumu pagarināšanu 

o Rīkojumi par eksmatrikulāciju 

1.2. Studiju departaments elektroniski informē Studiju kvalitātes centru tiklīdz Studiju departamentā ir 

saņemts kāds no 1.1. punktā uzskaitītajiem dokumentiem, kā arī sniedz visu Studiju departamenta 

rīcība esošo informāciju par konkrēto gadījumu, tajā skaitā, studējošā vārds un uzvārds, studiju 

kursa kods, informācija par studiju pārtraukšanas iemeslu u.c. 

1.3. Gadījumā, ja 1.2. punktā minētā informācija ir patstāvīgi pieejama Studiju kvalitātes centram, 

Studiju departaments informē Studiju kvalitātes centru tikai par studiju pārtraukuma faktu norādot 

studējošā vārdu un uzvārdu un studiju kursa kodu. 

1.4. Par studējošo studiju pārtraukšanas iemeslu un studiju parādu monitoringa veikšanu atbildīgs ir 

RISEBA Studiju kvalitātes centrs. 

2. Studējošo studiju pārtraukšanas iemeslu un studiju parādu monitoringa procedūra 

2.1. Procedūras piemērošanas iniciators ir Studiju departaments, tiklīdz tajā ir saņemts iesniegums kāds 

no 1.1.punktā uzskaitītajiem dokumentiem. 

2.2. Studiju kvalitātes centrs saņem un piereģistrē no Studiju departamenta saņemto informāciju. 

2.3. Studiju kvalitātes centrs reģistrē datu bāzē studiju pārtraukšanas iemeslu. 

2.4. Studiju kvalitātes centrs izvērtē, vai studiju pārtraukšanas iemesls ir saistāms ar RISEBA. 

2.5. Ja studiju pārtraukšanas iemesls nav saistāms ar RISEBA, studiju pārtraukšanas iemesls tiek 

reģistrēts Studiju kvalitātes centra datu bāzē un Studējošo atbiruma monitoringa procedūra tiek 

izbeigta. 



2.6. Ja studiju pārtraukšanas iemesls ir saistāms ar RISEBA, Studiju kvalitātes centrs izvērtē, vai 

studiju pārtraukšanas iemesls ir saistāms ar studiju procesu un vai to ir iespējams novērst. 

2.7. Ja studiju pārtraukšanas iemesls nav saistāms ar studiju procesu vai to nav iespējams novērst, 

Studiju kvalitātes centrs reģistrē studiju pārtraukšanas iemeslu datu bāzē un par to informē 

Kvalitātes vadītāju. Studējošo atbiruma monitoringa procedūra tiek izbeigta. 

2.8. Ja studiju pārtraukšanas iemesls ir saistāms ar studiju procesu un to ir iespējams novērst, Studiju 

kvalitātes centrs reģistrē studiju pārtraukšanas iemeslu datu bāzē un nosūta informāciju 

atbilstošajam studiju programmas direktoram ar lūgumu sniegt komentāru 10 dienu laikā, tajā 

skaitā, vai studiju pārtraukuma iemesls ir novērsts. Ja studiju pārtraukuma iemeslu nav iespējams 

novērst 10 dienu laikā, studiju programmas direktors par to informē Studiju kvalitātes centru, 

vienlaicīgi informējot par plānoto studiju pārtraukuma iemesla novēršanas termiņu. 

2.9. Studiju departaments kopā ar Studiju programmas direktoru novērš studiju pārtraukuma iemeslu. 

2.10. Studiju departaments informē Studiju kvalitātes centru par novērsto studiju pārtraukuma iemeslu 

un informē par to studējošo. 

2.11. Studiju kvalitātes centrs izdara atbilstošu atzīmi datu bāzē un par to informē Kvalitātes vadītāju. 

Studējošo atbiruma monitoringa procedūra tiek izbeigta. 

3. Datu bāzu uzturēšana un informācijas sniegšana 

3.1. Studiju kvalitātes centrs uztur studējošo studiju pārtraukšanas iemeslu un studiju parādu 

monitoringa datu bāzi. 

3.2. Studiju kvalitātes centrs sniedz informāciju par studējošo studiju pārtraukšanas iemesliem un 

studiju parādu struktūru un iemesliem Kvalitātes vadītājam, Studiju programmu direktoriem, 

RISEBA struktūrvienību vadītājiem un vadībai. 

 

Pielikumā: Studējošo studiju pārtraukšanas iemeslu un studiju parādu monitoringa kārtības blokshēma. 

 

Sagatavoja: 

Studiju kvalitātes centra vadītājs                                                                              I. Javaitis 
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