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Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas nolikums 
 

1. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 
atzīšanas nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) sagatavots saskaņā ar 
2012.gada 10.janvāra Ministra kabineta noteikumiem Nr.36. 

2. Lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas izveidota Studiju rezultātu atzīšanas 
komisija (turpmāk – komisija). 

3. Nolikums nosaka komisijas tiesības un pienākumus, tās veidošanas 
nosacījumus, iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas procedūras. 

4. Komisiju veido, iekļaujot tajā pa vienam ekspertam no katra Vidzemes 
Augstskolā pārstāvētā studiju virziena, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 
nozares docētājus. 

5. Komisijas personālsastāvu ar rīkojumu apstiprina augstskolas rektors. 
6. Komisijas pienākumi: 
6.1. izskatīt iesniegtos dokumentus; 
6.2. pieņemt lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu. 
7. Komisijas tiesības: 
7.1.  pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 
7.2. ja komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu 

jautājumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 
studiju rezultātu atzīšanu, komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, 
attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu. 

8. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 
pieredzē sasniegtie studiju rezultāti, mēnesi pirms semestra sākuma iesniedz 
augstskolā iesniegumu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu (veidlapa 
2.pielikumā), kā arī reģistrācijas maksas samaksu apliecinošu dokumentu. 
Reģistrācijas maksas apmēru apstiprina ar rektora rīkojumu. 

9. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina iepriekšējā izglītībā 
vai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus. Ja iesniegumam 
pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto 
dokumentu oriģinālus. 

10.  Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā vai 
elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu noformēšanu. 

11. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet ne vēlāk kā līdz 
semestra piektajai darba dienai, izskata to un pieņem lēmumu par iepriekšējā 
izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu vai par 
atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. Lēmumu nosūta iesniedzējam. 

12. Ja nepieciešams, komisija var noteikt pārbaudījumus iepriekšējā izglītībā vai 
profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai. Maksu par 
pārbaudījumu kārtošanu nosaka ar rektora rīkojumu. Pārbaudījumu organizē  
studiju programmas atzīstamā kursa docētājs. 
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13. Komisija izvērtē iesniegto dokumentu atbilstību šajā nolikumā noteiktajiem 
kritērijiem. (Pamatkritēriju pārskats 1.pielikumā) 

14. Komisijas lēmumā par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu norāda atzīto sasniegto studiju rezultātu 
apmēru kredītpunktu izteiksmē, kā arī studiju programmas, studiju moduļa vai 
studiju kursa nosaukumu, kur tiek ieskaitīti atzīto studiju rezultātu 
kredītpunkti.  

15.  Lēmumus par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto 
studiju rezultātu atzīšanu reģistrē Studiju rezultātu atzīšanas komisijas 
protokolu reģistrā. 

16.  Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu attiecīgās augstskolas 
rektoram, un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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1.pielikums 
 

Pamatkrit ēriji studiju rezult ātu atzīšanai 

1. Uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 
sasniegtajiem studiju rezultātiem. 

2.  Par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu 
kredītpunktu.  

3. Personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā 
studiju programmā. 

4. Profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus var atzīt tikai: 
4.1. tajā attiecīgās studiju programmas daļā, kuru veido prakse, turklāt šiem 

studiju rezultātiem jābūt sasniegtiem tajā profesionālās darbības jomā, 
kura atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai un prakses 
mērķiem; 

4.2. tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot 
iegūst tikai praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci. 

5. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai 30 procentu 
apjomā no profesionālās vai akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem. 

6. Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst 
augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegti: 
6.1. akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod 

iespēju iegūt ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni; 
6.2. atsevišķā akreditētas studiju programmas studiju kursā vai studiju 

modulī, kuru persona ir apguvusi kā klausītājs; 
6.3. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju 

programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām. 
7. Vienu kredītpunktu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtiem studiju rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu 
nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās procesā. 

8. Komisija nosaka pārbaudījumu, ja saņem iesniegumu par: 
8.1.  profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšanu; 
8.2.  iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja tie sasniegti 

citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos  
9. Komisijas noteiktajos pārbaudījumos personai jāuzrāda attiecīgās studiju 

programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un 
kompetence. 

10. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos un atzītos studiju 
rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas valsts 
pārbaudījumu. 
 
 

 
 
 
 



Apstiprināts 
Vidzemes Augstskolas  

2012.gada 28.marta Senāta sēdē 
Lēmums Nr. 3/6.1. 

 

2.pielikums. 

Vidzemes Augstskolas  
Studiju rezultātu atzīšanas komisijai 

(vārds, uzvārds, personas kods) 
(adrese) 

(tālru ņa numurs, e-pasta adrese) 
 

Iesniegums 
 
Lūdzu izskatīt šādus iepriekšējā izglītībā / profesionālajā pieredzē sasniegtos 
rezultātus un atzīt tos studiju programmā …………….. : 
 
Institūcijas 
nosaukums un 
izglītības 
programma vai 
tās daļa vai 
profesionālās 
pieredzes ieguves 
veids un vieta, 
kurā sasniegti 
studiju rezultāti 

Laika posms, 
apjoms 
kredītpunktos, 
ja tas norādīts 

Iepriekšējā 
izglītībā vai 
profesionālajā 
pieredzē sasniegtie 
studiju rezultāti 

Sasniegto studiju 
rezultātu atbilstības 
pamatojums 
attiecīgās studiju 
programmas vai tās 
daļas prasībām 

    
    

 
Pielikumā:  
1.Europass Curriculum Vitae 
2.(studiju rezultātus / pieredzi apliecinošie dokumenti vai to kopijas) 
3. reģistrācijas maksas samaksu apliecinošs dokuments. 

 

 
 


