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Par pieaugušo neformālās izglītības programmām un profesionālās pilnveides 
izglītības programmām RTU 
 
Saskaņā ar Izglītības likuma 46. panta trešo daļu un Profesionālās 
izglītības likuma 26. pantu, nosaku kārtību   Rīgas Tehniskās universitātes 
(turpmāk – RTU) īstenotu pieaugušo neformālās izglītības programmu, 
kuru realizācijai nav nepieciešama licencēšana un licencējamu 
profesionālās pilnveides izglītības programmu organizēšanai RTU : 
 

1. Pieaugušo neformālās izglītības programmas un profesionālās 
pilnveides izglītības programmas mācību saturu izstrādā kursu vai 
programmu īstenojošā struktūrvienība, to apstiprina studiju 
prorektors. 

2. Studiju prorektora apstiprinātu profesionālās pilnveides izglītības 
programmu īstenojošā struktūrvienība licencē Latvijas Republikas 
normatīvo aktu noteiktajā kartībā. Studiju prorektora dienests 
koordinē programmu licencēšanu. 

3. Pieaugušo neformālās izglītības programmas un profesionālās 
pilnveides izglītības programmu izmaksu kalkulāciju sastāda kursu 
vai programmu īstenojošā struktūrvienība, tajā iekļaujot ieņēmumu 
un izdevumu struktūru un norādot galīgo mācību maksu bez PVN. 
Izmaksu kalkulāciju saskaņo RTU Plānošanas un ekonomiskās 
analīzes nodaļas vadītājs un apstiprina finanšu prorektors. 

4. RTU studiju prorektora apstiprinātu pieaugušo neformālās izglītības 
kursu programmu iesniedz RTU Studiju departamenta 
Tālākizglītības nodaļā.  Profesionālās pilnveides izglītības 
programmu īstenojošā struktūrvienība licences oriģinālu nodod RTU 
Studiju departamenta Tālākizglītības nodaļai. 

5. Absolventam, kurš beidzis pieaugušo neformālās izglītības 
programmu tiek izsniegta RTU  apliecība par tālākizglītību. 
Absolventam, kurš sekmīgi beidzis licencētu profesionālās 
pilnveides izglītības programmu, atbilstoši Profesionālās izglītības 
likuma 6. panta, piektajai daļai, tiek izsniegta apliecība par 
profesionālās pilnveides izglītību. 



6. RTU apliecību par pieaugušo neformālās izglītības apgūšanu 
sagatavo atbilstoši RTU Studiju departamenta Tālākizglītības 
nodaļas apstiprinātajai apliecības formai. Apliecību paraksta studiju 
prorektors un par programmas realizāciju atbildīgās struktūrvienības 
pārstāvis. Izsniegto apliecību reģistru ved RTU Studiju 
departamenta Tālākizglītības nodaļa.  

7. Šā rīkojuma 6. punkta nosacījumi neattiecas uz RTU Rīgas Biznesa 
skolas izsniegtajiem sertifikātiem par angļu valodas kursu apguvi. 
RTU Rīgas Biznesa skolas izsniegtos sertifikātus par angļu valodas 
kursu apguvi izsniedz un paraksta atbilstoši RTU Rīgas biznesa 
skolas direktora saskaņotajai apliecības formai. RTU Biznesa skola 
reizi pusgadā iesniedz RTU Studiju departamenta Tālākizglītības 
nodaļai atskaiti par izsniegtajiem sertifikātiem par angļu valodas 
kursu apguvi. 

8. Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību sagatavo un 
absolventam izsniedz Ministru kabineta 29.11. 2005. noteikumos Nr. 
902 “Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un 
profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti ” paredzētajā 
formā. Apliecību paraksta rektors un attiecīgās programmas 
direktors. 

9. Ar šī rīkojuma spēkā stāšanos atzīstu spēku zaudējušu 2013. gada  
21. martā apstiprināto rīkojumu Nr. 1.2/29 “Par profesionālās 
tālākizglītības kursiem RTU” un 2006. gada 21. novembrī 
apstiprināto rīkojumu Nr. 3-123 “Par profesionālās pilnveides 
kursiem RTU”. 

 
 

 
 

 


