
 
 

 

 
 

Nolikums par 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

un iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

rezultātu atzīšanu 

APSTIPRINĀTS: JK Padomes 2018. gada 2.februāra sēdē,  protokols prot.Nr.3-01/50, grozījumi JK 
Padomes 2018.gada 18.oktobra sēdē, protokols Nr. Nr.3-01/53 

                                                                                                          

                                                                                                                                  Izdoti saskaņa ar  

                                                                                                               Augstskolu likuma 593. pantu  

un Juridiskās koledžas Studiju nolikuma III. nodaļu      
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā atbilstoši MK Noteikumu Nr.505 (14.08.2018.) „Ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” prasībām Juridiskajā koledžā 

(turpmāk – JK) novērtē un atzīst ārpus formālās izglītības, iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē (turpmāk - studiju rezultāti) sasniegtos studiju rezultātus.  

1.2. JK ārpus formālās izglītības, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos 

studiju rezultātus izvērtē un nosaka to atbilstību JK īstenotajām studiju programmām; ja tie 

atbilst attiecīgām JK īstenoto studiju programmu prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus 

kredītpunktus. 

1.3. Persona, kas nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju rezultātu atzīšanas var 

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

nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu apjomu un attiecīgos 

pārbaudījumus. 

1.4. Personas imatrikulācija studiju programmas atbilstošā studiju posmā var notikt ievērojot MK 

Noteikumu Nr.932 (16.11.2004.) „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākā studiju posmā” prasībām.  

1.5. Personai par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu tiek noteikta maksa saskaņā ar JK Studiju 

apmaksas nolikumu.  

  

   

2. Iesniegums 

2.1. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās ārpus formālās izglītības, iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniedz JK Studiju 

nodaļā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

2.2. Iesniegumā norāda: 

2.2.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

2.2.2. ārpus formālās izglītības, iepriekšējā izglītībā apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences; 
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2.2.3. ārpus formālās izglītības apgūto, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas 

vai tās daļas prasībām; 

2.2.4. ārpus formālās izglītības apgūto, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanas mērķi; 

2.2.5. izglītības iestādes nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās 

pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un 

kompetences; 

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

2.2.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstamas ārpus formālās izglītības apgūtās, 

iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtas zināšanas, prasmes un 

kompetences; 

2.2.8. personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi, uz kurieni nosūtāms komisijas 

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

2.3. Persona iesniegumam, uzrādot oriģinālus, pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina ārpus 

formālās izglītības pagūto, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences. 

3. Sasniegto rezultātu atzīšanas nosacījumi 

3.1. Lai ārpus formālās izglītības apgūtie, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtie rezultāti tiktu atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem:  

3.1.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par sasniegtajiem 

rezultātiem; 

3.1.2. par sasniegtajiem rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

3.1.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā; 

3.1.4. persona atbilstoši komisijas lēmumam kārto pārbaudījums un uzrāda attiecīgās studiju 

programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci. 

3.2. Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:  

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

rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju 

programmas izglītības tematiskajai jomai; 

3.2.2. tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst praktiskas 

zināšanas, prasmes un kompetenci. 

3.2.3. profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanai ir kārtojams 

eksāmens, iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai, atbilstoši attiecīgās 

studiju jomas mērķim, uzdevumiem un sasniedzamajiem rezultātiem. 

3.3. Atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus, drīkst piešķirt tikai 20 procentus 

(nepārsniedzot 16 kredītpunktus) no profesionālās studiju programmas kredītpunktiem.  

3.4. Ārpus formālās izglītības apgūtās, iepriekšējā izglītībā iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences var atzīt, ja tās atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti: 

3.4.1. akreditētas studiju programmas ietvaros; 

3.4.2. profesionālās tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides programmā vai citā 

izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības), kurā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī 

sasniedzamajiem studiju rezultātiem;  

3.4.3. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir apguvusi 

kā klausītājs; 

3.4.4. studiju programmas daļā; 

3.4.5. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos (izņemot studiju programmas, kuras atbilst 

reglamentētajām profesijām). 

 



 

 

3.5. Vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajām, iepriekšējā izglītībā 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;  

3.6. Ārpus formālās izglītības apgūto un iepriekšējā izglītībā (izņemot augstāko izglītību) 

sasniegto studiju rezultātu, ja ir iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits, atzīšanai ir 

kārtojams papildus eksāmens. 

3.7. Ārpus formālās izglītības apgūtās, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtās un 

atzītās zināšanas, prasmes un kompetences nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas 

gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu, noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu. 

4. Studiju rezultātu atzīšanas komisijas  

4.1. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto, iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu pieņem JK izveidotā studiju kursu 

pārskatīšanas komisija, kuru personālsastāvu apstiprina JK direktors. 

4.2. Komisijas tiesības: 

4.2.1. komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas 

termiņu, ja tās rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu 

par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu; 

4.2.2. komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem 

apstākļiem; 

4.2.3. komisija ir tiesīga noteikt papildus pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai šādos 

gadījumos: 

4.2.3.1.ja no iesniegtajiem dokumentiem nevar pietiekami pārliecinoši izvērtēt, vai 

pretendents ir sasniedzis nepieciešamos studiju rezultātus, 

4.2.3.2.ja pretendents vēlas, lai tiktu atzīti viņa profesionālajā pieredzē sasniegtie studiju 

rezultāti par atbilstošiem studiju kursam vai studiju modulim, kuru apgūstot 

iegūst praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci; 

4.2.4. komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vismaz puse tās locekļu; 

4.2.5. komisija lēmumu pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.  

4.3. Komisijas pienākums izskatīt un pieņemt lēmumu mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas 

JK par ārpus formālās izglītības/iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai par atteikumu atzīt. Lēmums saņemams JK. 

4.4.  Studiju rezultātu atzīšanas komisiju lēmumi tiek reģistrēti studiju rezultātu atzīšanas komisiju 

lēmumu reģistrācijas žurnālā.  

5. Lēmuma pieņemšana  

5.1. Lēmumā par studiju rezultātu atzīšanu norāda: 

5.1.1. atzīto sasniegto studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē;  

5.1.2. studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti 

atzīto studiju rezultātu kredītpunkti. 

5.2. Lēmumus par studiju rezultātu atzīšanu reģistrē JK noteiktajā kārtībā. 

5.3. Lēmumu un to pamatojošus dokumentus pievieno personas lietai.  

5.4. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu JK direktoram, un pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

 



 

 


