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Apstiprināts
Sociālās integrācijas valsts aģentūras
2009. gada 17.novembra Koledžas Padomes sēdē,
Protokols Nr.21

Koledžas iekšējās kārtības noteikumi studējošiem
Iekšējās kārtības noteikumi nosaka Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas
(turpmāk -Koledža) studenta pienākumus, tiesības un uzvedības normas, atrodoties aģentūras
teritorijā (gan ēkās, gan tām pieguļošā teritorijā).
1. Studiju process
1.1. Studijas notiek saskaņā ar aģentūras direktora vietnieka apstiprinātu un Koledžas
studiju programmu vadītāja saskaņotu nodarbību sarakstu, atbilstoši studiju
programmu plāniem.
1.2. Klātienes nodarbību sākums plkst. 9:00.
1.3. Lekcijas ilgums - 45 minūtes.
1.4. Starpbrīži - pēc nodarbību saraksta.
1.5. Pusdienu pārtraukums - 45 minūtes, atbilstoši nodarbību sarakstam.
2. Studenta pienākumi un tiesības
2.1. Studenta saistības ar Koledžu, viņa pienākumus un tiesības nosaka savstarpēji
noslēgts līgums.
2.2. Studenta pienākumi:
2.2.1. uzņemties personīgu atbildību par savām studijām un uzvedību;
2.2.2. aktīvi piedalīties studiju un rehabilitācijas procesā;
2.2.3. ievērot iekšējās kārtības, studiju, darba drošības, darba aizsardzības un
ugunsdrošības, dienesta viesnīcas iekšējās kārtības un citus Koledžas darbību
reglamentējošos noteikumus, kā arī savstarpējās cieņas un vispārpieņemtās ētikas
normas;
2.2.4. cienīt Koledžas tradīcijas;
2.2.5. atbildēt par studiju procesā viņa rīcībā nodotajiem materiāliem un līdzekļiem;
2.2.6. iesaistīties Koledžai derīgos pašapkalpošanās darbos, tai skaitā mācību
kabinetu uzkopšanā;
2.2.7. ierasties uz studijām savlaicīgi, lekciju laikā izslēgt mobilo telefonu vai ieslēgt
to klusinātajā režīmā;

2.2.8. atrodoties aģentūras teritorijā, piespraust redzamā vietā pie apģērba
identifikācijas karti un uzrādīt to ēdnīcā, dienesta viesnīcā, bibliotēkā un citās
aģentūras struktūrvienībās, kas sniedz profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumus;
2.2.9. nesmēķēt aģentūras telpās un teritorijā;
2.2.10. neienest un nelietot alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošas
aģentūras telpās un teritorijā;

vielas

2.2.11. neiznest no aģentūras telpām tās īpašumu.
2.3. Studenta tiesības:
2.3.1. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem:
2.3.1.1.saņemt izziņas, studentu apliecību, identifikācijas karti, sekmju lapu,
iesniegumu formas pie Koledžas referentes, Slokas ielā 61, kabinetā B-23;
2.3.1.2.ar iesniegumu par sesijas pagarinājumu, akadēmisko atvaļinājumu,
studiju pārtraukšanu vērsties pie Koledžas studiju programmu vadītājas, Slokas
ielā 61, kabinetā B-25;
2.3.1.3. neskaidrību gadījumos un jautājumos, kas saistīti kopumā par
profesionālas rehabilitācijas pakalpojumu, vērsties pie direktores vietnieces,
Slokas ielā 68, kabinetā 226, vai pie direktores Dubultu prospektā 71;
2.3.2. saņemt pedagogu palīdzību studiju priekšmetu apguvē;
2.3.3. brīvi paust savas domas un uzskatus;
2.3.4. vēlēt un būt ievēlētam Koledžas studentu pašpārvaldē, Koledžas padomē.
3. Pateicība
3.1. Par studenta labām un teicamām sekmēm vai aktīvu darbību studentu pašpārvaldē, kā
arī citos gadījumos Koledža var:
3.1.1. izteikt pateicību;
3.1.2. organizēt ekskursijas vai kultūras pasākumu apmeklējumus.
4. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana
4.1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu var:
4.1.1. izteikt mutisku vai rakstisku brīdinājumu;
4.1.2. atskaitīt no Koledžas, laužot līgumsaistības.
5. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēkā neesošiem Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas 2005. gada 9.
septembrī izdotos iekšējās kārtības noteikumus.
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