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Ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu un 
prasmju atzīšana: Latvijas Universitātes pieredze

Iepriekš iegūtu studiju rezultātu atzīšanu reglamentē 
divi spēkā esoši Ministru kabineta noteikumi:

10.01.2012. MK noteikumi Nr. 36 "Iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 
studiju rezultātu atzīšanas noteikumi". 

16.11.2004. MK noteikumi Nr. 932 "Studiju 
uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos".
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Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu Latvijas 
Universitātē (apstiprināts LU Senātā 26.03.2012.)

Nolikums paredz:
Pretendentu iesniegumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanai pieņem no katra gada 1. 
septembra līdz 31. maijam.
Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu novērtēšanu un atzīšanu veic vai nu īpaši izveidotas 
komisijas vai arī šīs funkcijas tiek deleģētas studiju programmu 
padomēm. Komisijas pilnvaru laiks – 6 gadi.

Komisijas lēmumus par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšanu reģistrē īpašā 
reģistrā Latvijas Universitātes Informatīvajā sistēmā (LUIS)

Dokumentu iesniegšanas kārtību nosaka ar rektora rīkojumu.
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Rīkojums „Par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU” (13.09.2012. 

LU rīk. Nr. 1/234)

Apstiprināta iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

iegūtu studiju rezultātu atzīšanas dokumentu aprites 
kārtība.
Apstiprināts Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas 

komisiju personālsastāvs (atzīšana deleģēta arī studiju 
programmu padomēm). 

Apstiprināta maksa par studiju rezultātu izvērtēšanu Ls 60,-
(par pārbaudījumu, ja tāds nepieciešams, jāmaksā papildus 

saskaņā ar ikgadējiem studiju maksas pakalpojumu 

izcenojumiem). 
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I. PRETENDENTS
(aizpilda 
pieteikuma 
veidlapu un 
pievieno 
dokumentus, kas 
apliecina iegūtos 
studiju rezultātus)

NORISE:
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NORISE:

II. LU STUDENTU 
SERVISS
(pieņem pretendenta 
pieteikumu, 
pārbauda un pieņem 
dokumentus, 
konsultē 
pretendentu, reģistrē 
pieteikumu LUIS, 
izveido pretendenta 
personas lietu, 
nosūta atbilstošajai 
komisijai)
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III. KOMISIJA
(izvērtē pretendenta 
iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē 
iegūtos studiju 
rezultātus, pieņem 
lēmumu, nosūta 
pretendentam, reģistrē 
lēmumu LUIS)

NORISE:

LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 
IEPRIEKŠĒJĀ IZGL ĪTĪBĀ VAI PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTU STUDIJU 

REZULT ĀTU IZV ĒRTĒŠANAS UN ATZĪŠANAS KOMISIJAS 
LĒMUMS 

Rīgā 20___. gada ___. ______ Nr.___ 

Par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē  
iegūtu studiju rezultātu izvērtēšanu  
Fakultāte: Sociālo zinātņu fakultāte 

Izglītības tematiskā joma: Informācijas un komunikācijas zinātnes 

Izvērtējusi Vārds, uzvārds, p.k.������-�����iesniegumu par iepriekšējā izglītībā 
________________________________ un profesionālajā pieredzē  

(izglītības iestāde) 
___________________________________________________iegūto studiju rezultātu 
 (iestāde, kurā iegūta profesionālā pieredze) 
atzīšanu _______________________________________________ studiju programmā,  
 (studiju programmas nosaukums) 
iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos 
(10.01.2012. Noteikumi Nr.36) un „Nolikumā par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 
pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU” (apstiprināts ar 26.03.2012. 
Senāta lēmumu Nr.201) noteiktajiem kritērijiem komisija  
N O L E M J : 
1. Atzīt šādus iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus: 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtie studiju rezultāti  

LU studiju programmas studiju kurss 

Nr. 

p.k

. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids 

un ilgums 

Apjoms  

(krp./ 

ECTS/st.) 

Studiju modulis  

Kursa kods un nosaukums
 

Apjoms 

(krp.) 

1.     

2. Neatzīt šādus iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus: 

Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtie studiju rezultāti  

 

 

Pamatojums 
Nr. 

p.k

. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids 

un ilgums 

Apjoms  

(krp./ 

ECTS/st.) 

1.    
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ar lēmumu iepazīstina pretendentu (iepriekš saskaņotā veidā)

Lēmumus un komisijas protokolus sagatavo LUIS’ā (LUIS’ā būs sagataves) 
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PALDIES !


