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Likumdošana 
Ārējie normatīvie  akti: 

1. Augstskolu likums – 59.2 punkta piektā daļa. 

2. Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 36 "Iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
noteikumi". 

3. Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi ". (MK 25.07.2017. noteikumi 
Nr. 430) 

 

Iekšējie normatīvie akti: 

1. LLU senāta lēmums Nr. 7-183, 09.05.2012. " Par Iepriekšējā pieredzē 
vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
nolikums". 

2. Studiju prorektora rīkojums N. 2.4.-5/47, 01.09.2014. "Par iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 
novērtēšanu un atzīšanu LLU". 
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Kā notiek pieredzes atzīšanas process 
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Sasniegtie studiju rezultāti 
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Studiju rezultātu atzīšana 

"(5) Augstskola vai koledža izvērtē personas iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus un, ja tie atbilst 

attiecīgas studiju programmas prasībām, atzīst tos, kā arī piešķir attiecīgus 

kredītpunktus. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt 

profesionālās vai akadēmiskās studiju programmās, turklāt tikai 30 procentus 

no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem drīkst 

piešķirt, atzīstot profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka Ministru kabinets. Par studiju rezultātu 

atzīšanu vai atteikumu tos atzīt tiek pieņemts individuāls lēmums. Lēmumu un 

to pamatojošus dokumentus pievieno attiecīgajai personas lietai. Augstskolas 

vai koledžas pieņemto lēmumu var apstrīdēt tās rektoram vai direktoram. "   
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Secinājumi 

1. Liela nozīme konsultanta profesionalitātei un ciešai 
sadarbībai. 

2. Mācību sasnieguma portfeļa sagatavošana prasa daudz laika. 

3. Daudz laika un pūļu jāvelta dokumentu apkopošanai, kas 
pierāda neformālās un informālās prasmes. 

4. Liela nozīme ir dažādās mācību vidēs gūto mācību 
sasniegumu vērtēšanai un atzīšanas metodikai (rokasgrāmata, 
vadlīnijas). 

5. Studiju programmās nepieciešams pēc vienota scenārija 
aprakstīt studiju rezultātus. 

6. Augstskolām nepieciešams sadarboties iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegtu rezultātu atzīšanas 
VADLĪNIJU izstrādē. 

7. Akadēmiskais personāls! 
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LLU Mūžizglītības centrs 
163. kabinets, Lielā iela 2, Jelgava  

 63005715; 26340144 
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