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STUDIJU UZSĀKŠANAS KĀRTĪBA VĒLĀKOS STUDIJU POSMOS 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ 
 

 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Studiju uzsākšanas kārtība (turpmāk tekstā – Kārtība) vēlākos studiju posmos Latvijas 

Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā (turpmāk – LU RMK) reglamentē studiju uzsākšanu 

vēlākos studiju posmos pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās.  

2. Kārtība izstrādāta saskaņā ar Augstskolu likuma 47. pantu un Ministru kabineta 16.11.2004. 

noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”,  Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos Latvijas Universitātē” (apstiprināts LU 

08.06.2009. rīk. Nr. 1/128 ar grozījumiem LU 16.02.2011.rīk. Nr.1/65, 01.03.2011. rīk. Nr. 

1/73, 09. 04. 2013. rīk. Nr.1/116, 29.05. 2014. rīk. Nr. 1/170)) un LU Rīgas Medicīnas 

koledžas nolikumu (apstiprināts LU Senātā 228.12.2009. Nr.307).  

3. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt personas, kuras ir apguvušas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu 

vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā, šādos gadījumos: 

3.1. pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz tā paša līmeņa LU RMK studiju  

       programmu; 

3.2. pārejot uz citu tā paša līmeņa LU RMK studiju programmu; 

3.3. atsākot studijas LU RMK pēc pārtraukuma (eksmatrikulācijas); 

3.4. turpinot studijas pēc kvalifikācijas ieguves tā paša līmeņa studiju programmā citas 

kvalifikācijas iegūšanai. 

4. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos (turpmāk – pretendents), var 

pretendēt tikai uz brīvajām studiju vietām.  

 

PIETEIKŠANĀS STUDIJU UZSĀKŠANAI 

5. Iesniegumu studiju turpināšanai pieņem studiju programmu metodiķi. 

6. Pretendents divas nedēļas pirms kārtējā semestra uzsākšanas iesniedz šādus dokumentus:  

6.1. iesnieguma un reģistrācijas veidlapu studiju uzsākšanai vēlākos posmos (1. pielikums); 

6.2. augstākās izglītības iestādes izsniegtu akadēmisko izziņu latviešu  un angļu valodā. 

Pretendenti, kuri iepriekš studējuši LU RMK- izdruku no LU RMK Augstskolu 

Informatīvās sistēmas (LU RMKAIS) vai studiju kartes kopiju; 

6.3. iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu kopijas, uzrādot 

dokumentu oriģinālus;  

6.4. notariāli apstiprinātus iepriekš iegūto izglītību apliecinošu dokumentu un to pielikumu 

tulkojumus latviešu valodā, ja oriģināli nav iepriekš minētajā valodā; 

6.5. personu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot dokumenta oriģinālu.  
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7. Direktors izņēmuma kārtā ir tiesīgs atļaut pieņemt dokumentus no pretendentiem 10 dienu 

laikā pēc noteiktā termiņa, nosakot individuālus iepriekš apgūto studiju kursu atzīšanas un 

imatrikulācijas termiņus.  

8. Iesniegumu var iesniegt pretendents personīgi vai ierakstītā pasta sūtījumā, vai arī 

pretendenta pilnvarota persona, uzrādot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātu 

pilnvaru. Ja dokumentu kopijas nosūtītas pa pastu, oriģinālus pretendents uzrāda, slēdzot 

studiju līgumu. Ja pretendents nevar uzrādīt izglītības dokumentu orģinālus, to kopijām jābūt 

notariāli apliecinātām. 

9. Pretendentu iesniegtos dokumentus reģistrē atbilstoši lietvedības prasībām, norādot 

pieteikuma reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu.  

 

LĒMUMA PIEŅEMŠANA 

 

10. Studiju metodiķis, saņemot no pretendenta dokumentus, pārbauda brīvās studiju vietas 

atbilstošajā studiju programmā un šīs Kārtības 3. punkta prasību izpildi;  

11. Pretendenta iesniegtos dokumentus ar pievienotu Studiju kursu atzīšanas veidlapu studiju 

metodiķis nosūta studiju programmas vadītājam.  

12. Studiju programmas vadītājs 10 (desmit) dienu laikā veic iepriekš apgūto studiju kursu 

atzīšanas procedūru, ievērojot šādus nosacījumus:  

12.1. pēc imatrikulācijas papildus apgūstamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 

kredītpunktus (30 ECTS) semestrī;  

12.2. studiju gadā iegūstamo kredītpunktu skaits kopā ar papildus apgūstamajiem studiju 

kursiem nedrīkst pārsniegt 40 kredītpunktus (60 ECTS);  

13. Studiju  programmas vadītājs 10 (desmit) dienu laikā pieņem lēmumu par pretendenta 

imatrikulāciju (vai atteikumu imatrikulēt) noteiktā studiju semestrī. 

14. Pretendentu imatrikulē koledžā pēc studiju līguma noslēgšanas un finansiālo saistību 

nokārtošanas.  

15. Līgums par studijām koledžā pretendentam jānoslēdz nedēļas laikā pēc lēmuma par 

pretendenta imatrikulāciju pieņemšanas. 

16. Ja pretendenta iesniegtā informācija neatbilst kādam no šīs Kārtības 3. punkta kritērijiem vai 

studiju programmā nav brīvu vietu, pretendenta pieteikums studiju uzsākšanai tiek noraidīts 

(atteikums imatrikulēt) saskaņā ar šīs Kārtības 13. punktu. Studiju programmas vadītājs 

nodrošina pretendentam motivēta lēmuma izsniegšanu personīgi, šo faktu dokumentējot 

atbilstoši koledžas Lietvedības noteikumiem. Lēmumā norāda:  

16.1. pretendenta vārdu, uzvārdu, personas kodu;  

16.2. pretendenta iesnieguma saņemšanas reģistrācijas numuru, datumu un iesnieguma 

saturu;  

16.3. pieņemtā lēmuma iemeslus un faktisko un juridisko pamatojumu;  

16.4. lēmuma apstrīdēšanas kārtību.  

17. Šīs Kārtības 13.punktā minētie  lēmumi    apstrīdami viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās 

dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu koledžas direktoram.  

 

PAPILDU PRASĪBU KĀRTOŠANA 

 

18. Pretendentam ir jānokārto papildu prasības – jāapgūst koledžas studiju programmā paredzētie 

studiju kursi, ja iepriekšējā studiju periodā tie nav apgūti vai ir apgūti mazākā apjomā, nekā 

to nosaka koledžas studiju programma, un jānokārto pārbaudījumi.  

19. Papildu prasības pretendents var nokārtot: 

      19.1 pirms imatrikulācijas LURMK kā klausītājs; 

       19.2  pēc imatrikulācijas, saskaņā ar individuālo studiju plānu, kuru sagatavo un saskaņo ar 

studiju programmas vadītāju  atbilstoši šīs Kārtības 12. punktam;  



      19.3. studiju programmas vadītājs  saskaņo pretendenta  individuālo studiju plānu ar papildus 

apgūstamā studiju kursa mācībspēku. 

20. Pretendenta individuālā studiju plāna izpildi kontrolē studiju programmas vadītājs. 

21. Papildu prasību kārtošana ir maksas pakalpojums saskaņā ar LU RMK normatīvajiem 

aktiem. 

 

STUDIJU TURPINĀŠANA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU KĀRTOŠANAI 

 

22. Pretendenti, kuri ir nokārtojuši atbilstošās studiju programmas teorētisko daļu un kuriem nav 

iestājies tās atzīšanas termiņa noilgums, var turpināt studijas noslēguma pārbaudījumu 

kārtošanai koledžas īstenotajās studiju programmās.  

23. Pieteikšanās noslēguma pārbaudījuma kārtošanai notiek saskaņā ar šīs Kārtības 6.1. – 6.4., 8. 

un 9. punktu šādos termiņos:  

23.1. noslēguma darba izstrādei un aizstāvēšanai – ne vēlāk kā astoņas vai desmit nedēļas 

pirms paredzētā noslēguma pārbaudījumiem;  

23.2. koledžas izstrādāta noslēguma darba aizstāvēšanai vai noslēguma eksāmena kārtošanai 

– ne vēlāk kā četras nedēļas pirms attiecīgā pārbaudījuma.  

24. Ja pretendenta iesniegtā informācija neatbilst šīs Kārtības 22. punkta prasībām, pretendenta 

iesniegums tiek noraidīts (atteikums imatrikulēt).  

25. Lēmumu par pretendenta imatrikulāciju (vai atteikumu imatrikulēt) noslēguma pārbaudījumu 

kārtošanai pēc studiju programmas vadītāja ieteikuma apstiprina koledžas direktora 

vietnieks. Lēmums tiek noformēts un paziņots pretendentam atbilstoši šīs Kārtības 16. 

punktam.  

26. Pretendents lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot 

rakstveida iesniegumu koledžas direktoram. 

 

 

 

 

 

  



PIETEIKUMA UN REĢISTRĀCIJAS 

VEIDLAPA STUDIJU UZSĀKŠANAI VĒLĀKOS POSMOS 

 

 
 

AIZPILDĪT SKAIDRIEM, DRUKĀTIEM BURTIEM, VAJADZĪGO PASVĪTROT 

AIZPILDA PRETENDENTS 

 

 

PERSONAS KODS                                                                     –  

 

UZVĀRDS: 

VĀRDS:         DZIMUMS:  Sieviete Vīrietis 

 

DEKLARĒTĀ ADRESE:  Indekss:  

Iela,māja,dzīvoklis 

Novads: 

Pilsēta: 

Rajons, Valsts: 

Tālrunis:  

E-pasts:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  
prog. kods  n.p.k 

  . . .  :  

mĒnesi
gads stundas   minūtes 

KONTAKTADRESE:  Indekss: 

Iela,māja,dzīvoklis: 

Novads: 

Pilsēta: 

Rajons, Valsts: 

Tālrunis: 

DZIMTĀ VALODA: 

PILSONĪBA:    
     pilsonis 

VALSTS     
 

CITS VARIANTS 

VALSTS                                                 pastāvīgais iedzīvotājs 

(bezpavalstnieks) 

PASES DATI:   Pases sērija un Nr.:     Izdošanas datums:   

Derīga līdz:      Izdevējiestāde: 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA, UZ KURAS PAMATOJOTIES UZSĀKTAS PĀRTRAUKTĀS STUDIJAS: 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE: 

 

IZGLĪTĪBAS IEGŪŠANAS GADS 

IZGLĪTĪBAS PAKĀPE UN PROGRAMMAS VEIDS: 

vidējā 

pirmā līmeņa augstākā prof. 

bakalaura 

cits 

 

vidējā profesionālā 

otrā līmeņa augstākā prof. 

maģistra 

STUDIJAS PĀRTRAUKTAS: 

DATUMS:       AUGSTSKOLA: 

PROGRAMMA: 

VĒLOS TURPINĀT STUDIJAS LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ: 

PROGRAMMAS NOSAUKUMS: 

   Pirmā Līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Māszinības” 

   Pirmā Līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstniecība” 

   Pirmā Līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Masāža un hidroterapija” 

 

 

 

 

PIEVIENOJU AKADĒMISKO IZZIŅU: 

latviešu valodā 

angļu valodā 

turpinājums otrā pusē… 



turpinājums… 

 

PIEVIENOJU ŠĀDU VIDĒJO IZGLĪTĪBU APLIECINOŠU DOKUMENTU KOPIJAS: 
 

Mācību iestādes nosaukums: ………………………………………….. 

 

Apliecina izglītību: 

 Vidējo   Atestāts   Izdošanas datums 

Vidējo profesionālo  Diploms   Sērija 

Citu:    Cits:   Numurs: 

PIEVIENOJU ŠĀDU AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU APLIECINOŠU DOKUMENTU KOPIJAS: 

Mācību iestādes nosaukums: ………………………………………….. 

 

Apliecina izglītību: 

Pirmā Līmeņa prof.  Diploms 

Bakalaura   Diploms   Izdošanas datums 

Maģistra   Diploms   Sērija 

Augstāko profesionālo  Cits:   Numurs: 

PIEVIENOJU ŠĀDAS CITU DOKUMENTU KOPIJAS: 

dokuments: 

 

dokuments: 

 

STUDĒJOT LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ 

ievērošu LU RMK iekšējās kārtības noteikumus studējošajiem; ar cieņu izturēšos pret Latvijas valsti un savu augstskolu. 

Strādājot LU RMK datortīklos, apņemos iepazīties un ievērot izstrādātos datortehnikas lietošanas  noteikumus. Man zināms, ka 

noteikumu neievērošanas vai materiālo vērtību bojāšanas gadījumā, būs jāatlīdzina radušies zaudējumi un var tikt izskatīts 

jautājums par manu studiju pārtraukšanu. Piekrītu manu personas datu apstrādei  LU RMK informācijas sistēmā LU RMK 

vajadzībām. Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar “STUDIJU UZSĀKŠANAS KĀRTĪBU VĒLĀKAJOS STUDIJU 

POSMOS LU RMK”. 

 

Nepieciešamības gadījumā, lūdzu veikt kursu salīdzināšanu. 

SNIEGTO ZIŅU PATIESUMU UN SOLĪJUMU APLIECINU:   

        PRETENDENTA PARAKSTS   DATUMS 

STUDIJU PROGRAMMAS VADĪBAS ATZĪMES 

 

 

 

 

 

 

 

LĒMUMS: 

ATTEIKT: 

REĢISTRĒT UN IMATRIKULĒT:  

 

 
PROGRAMMA (kods, nosaukums): 

_________SEMESTRĪ 

FINANSĒJUMA AVOTS:    par valsts budžeta līdzekļiem              par personīgajiem līdzekļiem   

ATBRĪVOJUMI (iemesls): 

Starp studentu un LU RMK  noslēgts līgums Nr. 

 

Direktora vietnieks: 
   paraksts   atšifrējums   datums 

 
PROGRAMMAS VADĪTĀJA VĪZA 

      
      paraksts   atšifrējums   datums 

DOKUMENTUS PIEŅĒMA UN PĀRBAUDĪJA: 

       
paraksts   atšifrējums   datums 

 


