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Apstiprināts 

2019. gada 23. septembra RTU Senāta sēdē 

(protokollēmums Nr. 632) 

 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtība Rīgas Tehniskajā 

universitātē 

 

1. Nolikums atbilst Augstskolu likuma 592. panta piektajai daļai, 593. panta otrajai daļai un 

2018. gada 14. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 „Ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi”. 

2. Ar ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem šā nolikuma ietvaros saprot 

konkrētas studiju programmas, studiju kursa vai moduļa sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem pielīdzināmas zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas ārpus studiju 

programmām vai profesionālajā pieredzē, vai iepriekšējā izglītībā. 

3. Nolikums nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas kārtību, 

atzīšanas procedūras nosacījumus, kā arī nosaka studiju rezultātu atzīšanas komisijas 

veidošanas nosacījumus, tiesības un pienākumus.  

4. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus novērtē un atzīst studiju programmai 

attiecīgā izglītības tematiskās jomas studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk – 

Komisija), kuras sastāvā darbojas vismaz trīs studiju programmai atbilstošā RTU studiju 

virziena komisijas locekļi un par studiju programmas īstenošanu atbildīgo 

struktūrvienību vadītāji. Komisijas sastāvu pēc attiecīgā studiju virziena komisijas 

vadītāja priekšlikuma apstiprina RTU rektors. 

5. Komisijai ir tiesības: 

5.1. pārbaudīt iesniegumā sniegto ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 

5.2. pieprasīt papildu ziņas par sasniegtajiem rezultātiem, attiecīgi pagarinot lēmuma 

pieņemšanas termiņu; 

5.3. pieņemt lēmumus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

iesniegumiem. 

6. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju 

un kompetenču atzīšanas procedūra tiek uzsākta, pamatojoties uz studiju prorektoram 

adresētu personas iesniegumu, kurā norāda: 

6.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

6.2. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai oficiālo elektronisko adresi 

(ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), uz kuru nosūtāms 

Komisijas lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir; 

6.3. izglītības iestādes nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu, vai 

profesionālās pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā apgūtas vai iegūtas 

zināšanas, prasmes un kompetences; 

6.4. laikposmu, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences;  

6.5. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstamas ārpus formālās izglītības 

apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences;  
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6.6. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču atzīšanas mērķi; 

6.7. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas 

studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem studiju rezultātiem; 

6.8. ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences, 

7. Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūra tiek uzsākta, 

pamatojoties uz studiju prorektoram adresētu personas iesniegumu, kurā norāda: 

7.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

7.2. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai oficiālo elektronisko adresi 

(ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts), uz kuru nosūtāms 

Komisijas lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir; 

7.3. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami augstskolā apgūtie studiju 

moduļi vai studiju kursi, ko persona apguvusi kā klausītājs. 

8. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina ārpus formālās izglītības 

apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, vai 

saņemtās apliecības par augstskolā apgūtajiem studiju moduļiem vai studiju kursiem, ko 

persona apguvusi kā klausītājs. Ja iesniegumam pievieno dokumentu vai apliecību 

kopijas, tās iesniedzot jāuzrāda attiecīgo dokumentu oriģināli. Iesniegumu un tam 

pievienotos dokumentus iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

9. Lai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par 

atbilstošām tiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem 

studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas, vai šī nolikuma 

12.2. apakšpunktā minētajā veidā ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes 

un kompetences atzītu par atbilstošām studiju programmas studiju kursā vai studiju 

modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai 

studiju modulī noteiktos pārbaudījumus. 

10. Lai ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences tiktu atzītas, 

10.1. uzrādītajiem dokumentiem jāsatur skaidra, nepārprotama un pilnīga informācija 

par apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm; 

10.2. par apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm jābūt 

iespējamam piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

10.3. personas iepriekš iegūtajai formālajai izglītībai jāatbilst uzņemšanas prasībām 

attiecīgajā studiju programmā; 

10.4. šī nolikuma 13. punktā noteiktajos pārbaudījumos personai jāuzrāda attiecīgās 

studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un 

kompetence; 

11. Profesionālajā pieredzē sasniegtos rezultātus var atzīt tikai: 

11.1. tajā attiecīgās programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem studiju 

rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju 

programmas izglītības tematiskajai jomai; 

11.2. par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī 

sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas. 
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12. Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās 

atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas: 

12.1. tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā vai 

citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu), kurā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju 

modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem; 

12.2.  citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos 

izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmās, 

kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt tikai par tādiem 

studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas. 

13. Ja nepieciešams, papildus šo noteikumu 9. punktā minētajiem gadījumiem, kad 

pārbaudījumi kārtojami obligāti, Komisija var noteikt pārbaudījumus ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, 

kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanai. 

14. Vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajām vai profesionālajā pieredzē 

iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm var piešķirt, ja tās sasniegtas vismaz 

vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās vai profesionālās darbības 

procesā. 

15. Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās un atzītās 

zināšanas, prasmes un kompetences nevar uzskatīt par attiecīgās studiju programmas 

gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu vai noslēguma pārbaudījumu – profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu. 

16. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus drīkst atzīt ne vairāk kā vienas 

trešdaļas apjomā no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem.  

17. Komisija lēmumu pieņem četru mēneša laikā pēc iesnieguma par ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču 

atzīšanu saņemšanas vai Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pēc 

iesnieguma par iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu saņemšanas. 

Lēmumā norāda atzīto sasniegto rezultātu apjomu kredītpunktos, kā arī studiju kursa, 

moduļa vai programmas daļas, kurā tiek ieskaitīti atzītie izglītošanās rezultāti, 

nosaukumu. Komisijas lēmumu nosūta iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā 

kārtībā. 

18. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu RTU rektoram. RTU rektora 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

19. Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc rezultātu atzīšanas var 

tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā un, ja nepieciešams, 

individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu apjomu un 

attiecīgos pārbaudījumus.  

20. Komisijas lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

rezultātu atzīšanu reģistrē RTU Studiju vadības sistēmā un personas iesniegtos 

dokumentus uzglabā RTU lietvedībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

21. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana ir maksas 

pakalpojums. Maksa tiek noteikta saskaņā ar RTU finanšu prorektora apstiprināto 

cenrādi. 
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