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APSTIPRINĀTS 

Ar Latvijas Kultūras akadēmijas  

Senāta sēdes Nr. 3 lēmumu Nr. 7 

2020. gada 16. martā 

 

NOLIKUMS 

PAR ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ 

PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU UN IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU 

STUDIJU REZULTĀTU IZVĒRTĒŠANU UN ATZĪŠANU  

LATVIJAS KULTŪRAS AKADĒMIJĀ 

 

Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 14.augusta noteikumiem Nr.505  

“Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” 

1. Nolikums nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

novērtēšanas kārtību, atzīšanas procedūras nosacījumus Latvijas Kultūras akadēmijā 

(turpmāk – LKA), kā arī nosaka LKA studiju rezultātu atzīšanas komisijas (turpmāk – 

Komisijas) veidošanas nosacījumus, tiesības un pienākumus. 

2. Ar ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtiem studiju rezultātiem šā nolikuma ietvaros saprot konkrētas 

studiju programmas, studiju kursa vai moduļa sasniedzamajiem studiju rezultātiem 

pielīdzināmas zināšanas, prasmes un kompetences, kas iegūtas ārpus studiju programmām 

vai profesionālajā pieredzē, vai iepriekšējā izglītībā 

3. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem 

Komisija. 

3.1. Komisijas sastāvu pēc LKA prorektora akadēmiskajā darbā priekšlikuma ar rīkojumu 

apstiprina LKA rektors. 

3.2. Komisijas sastāvā darbojas: 

3.2.1. prorektors akadēmiskajā darbā – Komisijas priekšsēdētājs; 

3.2.2. Studiju departamenta vadītājs – Komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 

3.2.3. visu katedru vadītāji; 

3.2.4. katedru izvirzītie bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu direktori;  

3.2.5. Komisijas sekretārs; 

3.2.6. nepieciešamības gadījumā Komisijas priekšsēdētājs sēdē kā ekspertus var 

pieaicināt citus LKA akadēmiskā personāla pārstāvjus. 

3.3. Komisijas tiesības un pienākumi: 

3.3.1. pārbaudīt iesniegumā sniegto ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 

3.3.2. pieprasīt papildu ziņas par sasniegtajiem rezultātiem, attiecīgi pagarinot lēmuma 

pieņemšanas termiņu; 

3.3.3. pieņemt lēmumus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas iesniegumiem. 

3.4. Komisija ir tiesīga lemt, ja sēdē piedalās vismaz puse tās locekļu. Komisijas lēmumu 

pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā noteicošā 

ir Komisijas priekšsēdētājā vai priekšsēdētāja vietnieka (ja sēdē nepiedalās 

priekšsēdētājs) balss. 
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4. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču atzīšanas procedūra tiek uzsākta, pamatojoties uz prorektoram akadēmiskajā 

darbā adresētu iesniegumu (pielikums Nr.1), kurā norāda: 

4.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

4.2. 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; 

4.3. izglītības iestādes nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu, vai profesionālās 

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

kompetences; 

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

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

vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences; 

4.6. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju 

un kompetenču atzīšanas mērķi; 

4.7. 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; 

4.8. ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences. 

5. Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūra tiek uzsākta, 

pamatojoties uz prorektoram akadēmiskajā darbā adresētu personas iesniegumu, kurā 

norāda: 

5.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

5.2. 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; 

5.3. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami augstskolā apgūtie studiju moduļi 

vai studiju kursi, ko persona apguvusi kā klausītājs. 

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

atbilstošām tiem studiju programmas studiju kursā sasniedzamajiem studiju rezultātiem, 

kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas, vai šī nolikuma 9.3. apakšpunktā minētajā 

veidā ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences atzītu par 

atbilstošām studiju programmas studiju kursā sasniedzamajiem studiju rezultātiem, persona 

kārto attiecīgajā studiju kursā noteiktos pārbaudījumus. 

6.1. Pretendenta akadēmiskās un/vai profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences 

pārbaudījumā vērtē īpaši šim nolūkam izveidota Pārbaudījuma vērtēšanas komisija, 

kuras sastāvu ar rīkojumu apstiprina prorektors akadēmiskajā darbā. 

7. Ja nepieciešams, papildus šo noteikumu 6. punktā minētajiem gadījumiem, kad 

pārbaudījumi kārtojami obligāti, Komisija var noteikt pārbaudījumus ārpus formālās 

izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču, kā 

arī iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanai. 

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

un kompetences tiktu atzītas, 

8.1. uzrādītajiem dokumentiem jāsatur skaidra, nepārprotama un pilnīga informācija par 

apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm; 

8.2. par apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm jābūt iespējamam 

piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

8.3. personas iepriekš iegūtajai formālajai izglītībai jāatbilst uzņemšanas prasībām 

attiecīgajā studiju programmā; 

8.4. šī nolikuma 6. punktā noteiktajos pārbaudījumos personai jāuzrāda attiecīgās studiju 

programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetence; 
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9. Profesionālajā pieredzē sasniegtos rezultātus var atzīt tikai: 

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

jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, kura atbilst studiju programmas 

izglītības tematiskajai jomai; 

9.2. par tādas studiju programmas studiju kursā sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri 

apliecina iegūtās praktiskās zināšanas. 

10. Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās atbilst 

augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas: 

10.1. 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 sasniedzamajiem studiju rezultātiem; 

10.2. 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 sasniedzamajiem studiju rezultātiem, kuri apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas. 

11. 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. 

12. 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 – profesionālās 

kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu. 

13. Komisija lēmumu pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma par ārpus formālās izglītības apgūto 

vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu saņemšanas 

vai Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā pēc iesnieguma par iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu saņemšanas.  

14. Komisijas lēmumā norāda atzīto ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto 

rezultātu apjomu kredītpunktos, kā arī studiju kursa, kurā tiek ieskaitīti atzītie izglītošanās 

rezultāti, nosaukumu. 

14.1. Komisijas lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 

rezultātu atzīšanu reģistrē LAIS un personas iesniegtos dokumentus uzglabā LKA 

Lietu nomenklatūras noteiktajā kārtībā. 

14.2. Komisijas sekretārs lēmumu nosūta iesniedzējam.  

15. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu LKA rektoram. LKA rektora 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

16. Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc rezultātu atzīšanas var tikt 

imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā un, ja nepieciešams, 

individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu apjomu un attiecīgos pārbaudījumus. 

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

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu novērtēšana un atzīšana ir maksas 

pakalpojums. Maksas apmēru nosaka LKA Senāta lēmums „Par maksājumiem studiju 

procesā”.  

17.1. Izņēmuma gadījumos, ar rektora rīkojumu, iespējams noteikt atlaidi par 

pakalpojumu. 

17.2. LKA studējošajiem tiek piemērota pakalpojuma maksas atlaide 100% apmērā.  

  

https://likumi.lv/ta/id/55567#p64
https://likumi.lv/ta/id/55567
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Pielikums Nr. 1 

Latvijas Kultūras akadēmijas  

Prorektoram akadēmiskajā darbā  

 

___________________________________ 
                     (vārds, uzvārds) 

                                                                      ________________________ 

                                                                            (personas kods) 

 
personas kontaktinformācija: 

tālruņa numurs ___________________ 

e-pasta adrese _____________________________ 

dzīvesvietas adrese, uz kurieni nosūtāms komisijas lēmums ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

IESNIEGUMS 

 
Lūdzu izvērtēt ārpus formālās izglītības un profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus 

un izsniegt lēmumu par studiju rezultātu atzīšanu. 

  

1. Iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanas mērķis: 

____________________________________________________________________________  

vajadzīgo uzrakstīt  
1) reģistrēties LKA atsevišķu studiju kursu vai (apakš)programmas apguvei (norādīt konkrēto lekciju kursu vai 

(apakš)programmu); 

2) izvērtēt darba apjoma atbilstību LKA studiju programmai un apakšprogrammai vai tās daļai, piešķirot par to 

attiecīgus kredītpunktus;  

3) iegūt tiesības kārtot gala pārbaudījumus vai aizstāvēt promocijas darbu; 

4) uzkrāt attiecīgo kredītpunktu ieguves dokumentāro apliecinājumu.  

 

2. Dati par iepriekšējo izglītību (iepriekš iegūtai izglītībai jāatbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā un apakšprogrammā), izglītību apliecinošo dokumentu kopijas pielikumā.  

 

Izglītības ieguves vieta___________________________________________________ 

              (izglītības vai citas iestādes nosaukums, adrese) 

____________________________________________________________________ 

 

Uzņemšanas datums (diena, mēnesis, gads): 

 

Izglītības dokumenta izsniegšanas datums (diena, mēnesis, gads): 

 

Izglītības dokumenta nosaukums, sērija, Nr. ______________________________  

______________________________________________________________________ 

 

3. Iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atbilstības 

pamatojums  studiju programmas un apakšprogrammas vai tās daļas prasībām: 

___________________________________________________________________________  
(studiju programmas un apakšprogrammas  nosaukums, kurā būtu atzīstami iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtie studiju rezultāti)  

 



 

 

 

Personas paraksts                                                         datums____________________ 

       (diena, mēnesis, gads) 

 

LKA Studiju departamenta vadītāja atzinums (pieņemt/ nepieņemt): __________________ datums_____________paraksts________________

   

 

Institūcijas nosaukums, 

atrašanās vieta 
(izglītības vai 

profesionālās pieredzes 

ieguves vieta, ja ir) 

Zināšanu un pieredzes ieguves darbības veids 

un apraksts, kurā studiju rezultāti ir sasniegti 
(studijas, profesionālā pilnveide, radošais darbs, 

pedagoģiskais darbs, skatuves mākslinieka 

darbība, administratīvais (vadības) darbs, 

pašmācība u.c.) 

Iegūto zināšanu, prasmju, 

kompetenču, kas iegūtas 

noteiktajā AFIPP procesā, 

apraksts 

Laikposms, 

kurā studiju 

rezultāti ir 

sasniegti 

Dokumenta nosaukums un 

numurs, kas apliecina 

iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē 

sasniegtos studiju rezultātus 

     

     

     

     

     

     

     

     

     


