
 

 LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽA 

Reģ.Nr.90000014902, Hipokrāta ielā 2, Rīgā, LV-1038 

tālrunis 67042831, fakss 67547797, e-pasts: koledza@rmkoledza.lv 

 

APSTIPRINĀTS: 

Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledžas 

Padomes sēdē 

Rīgā, 2018.gada 20.decembrī 

Protokola Nr. 76 
 

Izstrādāts saskaņā ar: 
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NOLIKUMS PAR ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI 

PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU ATZĪŠANU LATVIJAS 

UNIVERSITĀTES RĪGAS MEDICĪNAS KOLEDŽĀ 

 

1. Vispārīgie noteikumi.  

Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 

(turpmāk LU RMK) pēc studējošā vai personas, kas nav LU RMK studējošais (turpmāk 

- Pretendents) iesnieguma veic ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču atzīšanu.  

2. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvs, izveidošana un izmaiņas komisijas sastāvā: 

2.1. Komisiju veido LU RMK pārstāvētajā Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā 

izglītības tematiskajā jomā – Veselības aprūpe. Komisijas sastāvā tiek iekļauti 

direktores vietniece izglītības darbā, studiju programmu vadītāji, studiju metodiķi, 

kuri no sava vidus atklātā balsošanā ievēl komisijas priekšsēdētāju, vietnieku, 

sekretāru un komisijas locekļus; 

2.2.Komisijas personālsastāvu apstiprina koledžas direktors. 

2.3.Ja Komisijas loceklis pārtrauc darba attiecības ar LU RMK, tad viņa vietā direktors 

apstiprina citu atbilstošo personāla pārstāvi. 

3. Komisijas pienākumi un tiesības: 

3.1.1. Komisijai ir pienākums mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskatīt 

pretendenta iesniegumu un pieņemt lēmumu par ārpus formālās izglītības 

apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu   

3.1.2. Komisija ir tiesīga: 

3.1.2.1.pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem 

apstākļiem; 
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3.1.2.2.pieprasīt papildu informāciju, ja Komisija uzskata, ka tās rīcībā nav 

pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par studiju 

rezultātu atzīšanu; 

3.1.2.3.ja nepieciešams, noteikt pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai; 

3.1.2.4.ja nepieciešams, pieaicināt akadēmiskā personāla pārstāvjus (atbilstošā 

studiju kursa mācībspēku), kuri nav komisijas locekļi. 

3.2.Komisijas lēmumi: 

3.2.1. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri tās locekļi. Ja sēdē 

piedalās mazāk nekā četri komisijas locekļi, komisijas priekšsēdētājs triju 

dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi jautājumu izskatīšanai. Komisijas sēdes ir 

atklātas; 

3.2.2. Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda 

balsu skaita gadījumā noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja vai 

priekšsēdētāja vietnieka (ja sēdē nepiedalās priekšsēdētājs) balss; 

3.2.3. Komisija lēmumu, par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās 

atzīt, pieņem Augstskolu likumā noteiktajā termiņā. 

3.2.4. Lēmumā, par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, atzīšanu, norāda studiju moduļa 

vai studiju kursa nosaukumu un ieskaitītos kredītpunktus. 

3.2.5. Lēmumus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, reģistrē koledžas reģistrā 

koledžas noteiktajā kārtībā. 

4. Lai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par 

atbilstošām tiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem 

studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas, pretendents kārto 

attiecīgajā studiju kursā vai studiju modulī noteiktos pārbaudījumus. 

5. Ja nepieciešams, komisija papildus šo noteikumu 4. punktā minētajiem gadījumiem, kad 

pārbaudījumi kārtojami obligāti, var noteikt pārbaudījumus, lai novērtētu ārpus 

formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences. 

6. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču   

atzīšanas kritēriji un procedūra. 

6.1.Lai ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences tiktu atzītas, jāizpilda šādi kritēriji: 

6.1.1. uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 

apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm; 

6.1.2. par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un 

kompetencēm iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

6.1.3. personas iepriekš iegūtā formālā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām 

attiecīgajā studiju programmā; 

6.1.4. šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi 

attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, 

prasmes un kompetenci; 

6.2.profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai: 

6.2.1. tajā studiju programmas daļā, kuru veido prakse; 
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6.2.2. par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī 

sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās 

zināšanas; 

6.3.ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja 

tās atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas: 

6.3.1. tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides izglītības programmā 

vai citā izglītības programmā (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības pakāpes izglītības programmu), kurā iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences atbilst studiju programmas studiju kursā vai studiju 

modulī sasniedzamajiem studiju rezultātiem; 

6.3.2. citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība). Šajos 

izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju 

programmās, kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt 

tikai par tādiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī 

sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās 

zināšanas. 

6.4.Vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajām 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. 

6.5.Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās un atzītās 

zināšanas, prasmes un kompetences nevar uzskatīt par attiecīgās studiju 

programmas gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu vai noslēguma pārbaudījumu.  

6.6.Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

atzīšanas procedūra: 

6.6.1. Pretendentu iesniegumus ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču atzīšanai no katra gada 1.septembra līdz 

31.maijam; 

6.6.2. Pretendents, kurš vēlas, lai tiktu atzītas tās ārpus formālās izglītības apgūtās 

vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, 

iesniedz koledžā attiecīgās studiju programmas metodiķim iesniegumu par 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu. Iesniegumā norāda 

(1.pielikums):  

6.6.2.1.personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

6.6.2.2.ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences; 

6.6.2.3.ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atbilstības pamatojumu attiecīgās 

studiju programmas studiju kursa vai studiju moduļa sasniedzamajiem 

studiju rezultātiem; 

6.6.2.4.ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas mērķi; 

6.6.2.5.izglītības iestādes nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai 

profesionālās pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā apgūtas vai iegūtas 

zināšanas, prasmes un kompetences; 

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



6.6.2.7.studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstamas ārpus formālās 

izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes 

un kompetences; 

6.6.2.8.personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi vai oficiālo 

elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās 

adreses konts), uz kuru nosūtāms komisijas lēmums, kā arī tālruņa 

numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir. 

6.6.3. Pretendents šo noteikumu 6.6.2. punktā minētajam iesniegumam pievieno 

dokumentus, kas apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai 

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences. Ja 

iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, Pretendentam ir pienākums 

uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus. 

6.6.4. Ja pretendents ir studējošais vai tiek imatrikulēts pēc studiju rezultātu 

atzīšanas, pretendenta lietu pievieno studējošā personas lietai; 

6.6.5. Komisija izskata pretendenta iesniegumu, pievienotos dokumentus un 

pieņem lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču atzīšanu vai neatzīšanu, kā arī pārbaudījuma 

nepieciešamību sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai. Lēmumu nosūta 

Pretendentam iepriekš saskaņotā veidā; 

7. Finansēšana 

7.1.Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

atzīšana ir maksas pakalpojums. 

7.2. Maksas pakalpojami izcenojumi noteikti LU RMK maksas pakalpojumu cenrādī. 

  



1.pielikums  

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču atzīšanas 

komisijai 

 

_____________________________  
                                                                                                                            vārds, uzvārds 

 

____________ - ___________ 
                                                                                                                       personas kods 

 

mob. kontakttālrunis _____________  

e-pasts_________________ 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu atzīt (atbilstošo atzīmēt)  laikā no _____._____._____. līdz  _____._____._____.         
(diena.mēnesis.gads)       (diena.mēnesis.gads) 

 

o ārpus formālās izglītības sasniegtos studiju rezultātus  

o profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences  

      

Vieta un institūcija, kurā rezultāti ir sasniegti:  

1. .... 

2. ..... 

3. .... 

 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču atbilstības pamatojums. 

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

  

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču atzīšanas mērķi.  

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Sasniegto rezultātu atbilstības pamatojums attiecīgās studiju programmas  vai tās daļas 

prasībām  (nozares teorētiskie pamatkursi, nozares profesionālās specializācijas kursi):  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................... 

 

 



PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU SASNIEGTOS REZULTĀTUS 

VĒLOS ATZĪT: 

1. Studiju programmā (atbilstošo pasvītrot): 

 Māszinības 

 Ārstniecība 

 Masāža un hidroterapija  

 

2. Sekojošus studiju kursus: 

n.p.k. Studiju kursa nosaukums 
Apjoms KP 

(kredīpunkti) 

   

   

   

   

   

 

PIEVIENOTIE DOKUMENTI (kopija vai oriģināls): 

Dokumenta 

izsniegšanas 

datums 

Nosaukums Dokuments apliecina, ka 

   

   

   

   

   

 

ATZĪŠANAS LĒMUMU VĒLOS SAŅEMT (atzīmēt vienu variantu): 

 Ar e-pasta vēstuli  Personīgi ierodoties LURMK 

 

 

 

SNIEGTO ZIŅU PATIESUMU 

APLIECINU:  

_________________ _____._____._____ 

 paraksts datums.mēnesis.gads 

 

 

 

SAŅEMTS: _________________ _________________ _____._____._____ 

 paraksts paraksta atšifrējums datums.mēnesis.gads 

 

 

 


