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Apstiprināts: 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju 
koledža” 

Padomes sēdē 
Olainē, 2021. gada ___. jūnijā 

Protokols Nr. _ 
  _____________________________D.Vilkena 

 
 

PROJEKTS 
 
 

 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines 
Tehnoloģiju koledža” 

NOLIKUMS 
par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu 

 
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” 

 
I Vispārīgie jautājumi 
 

1. Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Tehniskās 
universitātes aģentūrā “Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 
(turpmāk tekstā – OTK) nosaka Atzīšanas komisijas tiesības un pienākumus, komisijas 
veidošanas nosacījumus, kā arī ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 
procedūras specifiskos nosacījumus. 

2. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas pamatmērķis ir studiju 
turpināšana profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. 

 
II Studiju rezultātu atzīšanas komisija 
 

3. Lēmumu par iepriekšējās izglītības vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 
atzīšanu pieņem OTK izveidota studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk tekstā – 
Komisija), tās personālsastāvu ar rīkojumu apstiprina OTK direktors. 

4. Komisiju vada direktora vietnieks studiju un pētniecības darbā, tās sastāvā iekļauj attiecīgo 
programmu vadītājus un Studiju daļas vadītāju. 

5. Komisijas tiesības un pienākumi: 
5.1. Komisija ir šādas tiesības: 

5.1.1. pieprasīt papildus informāciju Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, 
nepieciešamības gadījumā attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu, ja 
komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi vai vispusīgi izlemtu jautājumu 
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par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču, 
kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu [Ministru kabineta 
2018. gada 14. augusta noteikumu Nr. “Ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 505) 11.punkts]; 

5.1.2. pieprasīt RTU OTK vai citu institūciju lietpratēju un ekspertu atzinumus par 
iesniegtajiem dokumentiem. Atzinumu sniedz 14 dienu laikā no pieprasījuma 
saņemšanas dienas; 

5.1.3. citas tiesības, kas noteiktas ārējos normatīvajos aktos un RTU OTK iekšējos 
normatīvajos aktos. 

5.2. Komisijai ir šādi pienākumi: 
5.2.1. savlaicīgi izskatīt pieņemtos iesniegumus; 
5.2.2. pieņemt šajā nolikumā noteiktos lēmumus; 
5.2.3. savā darbībā ievērot ārējos normatīvos aktus un OTK iekšējos normatīvos aktus; 
5.2.4. citi pienākumi, kas noteikti ārējos normatīvajos aktos un OTK iekšējos normatīvajos 

aktos. 
 
III Komisijas darba organizācija 
 

6. Komisijas sēdes izziņo komisijas priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā cits komisijas loceklis, 
ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš nosūtot komisijas locekļiem uzaicinājumu pa e-pastu. 

7. Komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu. 
Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieka klātbūtne ir obligāta. 

8. Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks uz komisijas sēdēm var uzaicināt personas, kuras 
nav komisijas sastāvā.  

9. Komisijas sēžu norisi, sēžu protokolēšanu, kā arī dokumentu sagatavošanu un apriti 
lietvedību reglamentējošos ārējos un OTK iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
organizē komisijas priekšsēdētājs un viņa vietnieks. 

10. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētajā prombūtnē 
komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētaja vietnieks. 

11. Komisijas lēmumus pieņem pēc vienprātības principa, domstarpību gadījumā – balsojot. Ja 
komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētajā (viņa 
prombūtnē – komisijas priekšsēdētaja vietnieka) balss. 

12. Komisijas sēdes tiek protokolētas. 
 
VI Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas procedūras specifiskie nosacījumi 
 

13. Komisijas priekšsēdētājs vai viņa noteikts komisijas loceklis konsultē potenciālos 
iesniedzējus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 
kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanai veicamajām 
darbībām un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī par turpmākajām studiju iespējām. 

14. Personas, kuras vēlas, lai atzīst tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 
pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniedz aizpildītu iesnieguma 
veidlapu, kas pieejama šī nolikuma 1.pielikumā. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas 
apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 
prasmes un kompetences. Ja iesniegumam pievieno dokumenta kopijas, personai ir 
pienākums uzrādīt dokumentu orģinālus. 
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15. Personas, kuras vēlas, lai atzīst tās iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus1, 
iesniedz aizpildītu iesnieguma, kas pieejama šī nolikuma 1.pielikumā. Iesniegumam 
pievieno apliecības kopijas par augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju moduļiem vai 
studiju kursiem, ko persona apguvusi kā klausītājs. Ja iesniegumam pievieno apliecības 
kopijas, personai pienākums uzrādīt apliecības orģinālu. 

16. Komisija izskata iesniegumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu vai 
pieņem lēmumu, ja persona ir samaksājusi maksu ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 
rezultātu atzīšanai. Neatkarīgi no tā, vai iesniegumā ietvertais lūgums tiek apmierināts vai 
netiek apmierināts. 

17. Ja ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanai normatīvajos aktos noteikts 
obligāts pārbaudījums vai to ir noteikusi komisija, persona papildus maksā par 
pārbaudījumu kārtošanu. Neatkarīgi no tā, vai persona nokārto vai nenokārto pārbaudījumu 
sekmīgi vai neierodas uz pārbaudījumu noteiktajā laikā, veikto samaksu neatmaksā. 

18. Studiju rezultātus var atzīt, ja persona iepriekš iegūtā formālā izglītība un profesionālās 
kvalifikācijas sertifikāts, ja tāds paredzēts, atbilst spēkā esošo uzņemšanas noteikumu 
prasībām [Augstskolas likuma 59.2 panta ceturtā daļa, MK noteikumu Nr.505 
12.3.apakšpunkts]. 

19. Ārpus formālās izglītības iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmās, 
kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, var atzīt, ja ir izpildīti šādi 
papildus nosacījumi: 

19.1. Tālākizglītības programmas, profesionālās pilnveides izglītības programma vai cita 
izglītības programma (izņemot pamatizglītību, vidējās izglītības un augstākās izglītības 
pakāpes izglītības programmu) apgūta Eiropas savienībā, Eiropas Ekonomiskās zonas vai 
Šveices Konfederācijas teritorijā, kā arī izņēmuma gadījumos citās teritorijas, ja komisijai 
no pieejamās dokumentācijas nerodas šaubas par iespēju veikt invertējumu; 

19.2. Profesijai ir noteikts reglamentēts profesijas statuss arī tajā valstī, kurā apgūta 
tālākizglītības programma, profesionālā pilnveides izglītības programma vai cita izglītības 
programma (izņemot pamatizglītību, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpes 
izglītības programmu). 

20. Iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus studiju programmās, kuras atbilst Latvijā 
noteiktajam reglamentētajam profesijām, var atzīt, ja ir izpildīti šādi papildus nosacījumi: 

20.1. Iepriekšējā izglītība iegūta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices 
Konfederācijas teritorijā, kā arī izņēmuma gadījumos citās teritorijās, ja komisijai no 
pieejamās dokumentācijas nerodas šaubas par iespēju veikt izvērtēšanu; 

20.2. Iepriekšējā izglītība, kas atbilst studiju programmas obligātajai un ierobežotās izvēles 
daļai, ir iegūta izglītības iestādē, kura atbilst Latvijas ārējo normatīvo aktu prasībām 
attiecīgajā reglamentētajā profesijā; 

20.3. Profesijai ir noteikts reglamentēts profesijas statuss arī tajā valstī, kurā gūta iepriekšējā 
izglītība. 

21. Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju programmas, 
kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, var atzīt, ja ir izpildīti šādi 
papildus nosacījumi: 

                                                 
1 Iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti ir studiju moduļi vai studiju kursi, ko persona, kura reģistrējusies 
augstskolā vai koledžā, apguvis kā klausītājs. 
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21.1. Profesionālā pieredze gūta Eiropas savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas vai Šveices 
Konfederācijas teritorijā pēdējā laikā, kā arī izņēmuma gadījumos citās teritorijās, ja 
komisijai no pieejamas dokumentācijas nerodas šaubas par iespēju veikt izvērtēšanu; 

21.2. Profesionālā pieredze gūta apmācīttiesīga (sertificēta), attiecīgajā specialitātē 
(pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē) praktizējošā speciālista 
uzraudzībā (vadībā). Apmācības tiesības nosaka pēc apmācības brīdī Latvijā vai 
attiecīgajā ārvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

21.3. Profesionālā pieredze gūta darba tiesiskajās attiecībās vai citā likumīgā veidā, kāds 
noteikts Latvijas vai attiecīgās ārvalsts ārējos normatīvajos aktos. 

22. Sasniegtos studiju rezultātus vērtē attiecībā pret lēmuma pieņemšanas brīdī spēkā esošajā 
studiju programmas plānā iekļauto studiju kursu vai studiju programmas daļu (turpmāk 
kopā – studiju kursi) saturu. 

23. 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. 
Ja attiecībā uz daļu no iesniegumā norādītajiem sasniegtajiem studiju rezultātiem 
nepieciešams pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem vai 
nepieciešams iesniegt precizējošus dokumentus, vai studiju kursos noteikti pārbaudījumi 
sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai, komisija pieņem atsevišķus lēmumus par studiju 
rezultātu atzīšanu attiecīgajos studiju kursos, tiklīdz tas ir iespējams. 

 24. Lēmums par iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu vai atteikumu tos 
atzīt, ja ziņu pārbaude nav nepieciešama, pieņem viena mēneša laikā, bet pārējos gadījumos – pēc 
informācijas precizēšanas, sekmīgas pārbaudījuma nokārtošanas u.tml. darbības veikšanas. 
Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju 
un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās atzīt pieņem četru mēnešu laikā [Augstskolu likuma 59.3 
panta pirmā daļa]. Jebkurā gadījumā galīgo lēmumu lietā pieņem ne vēlāk kā viena gada laikā no 
iesnieguma saņemšanas. 
25. Lēmumus par ārpus formālās izglītības iegūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 
vai iepriekšējā  izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu komisija reģistrē elektroniskā reģistrā. 
 
V Nobeiguma noteikumi 
26. Personai par iepriekšējās izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu 
atzīšanu maksa tiek noteikta atbilstoši RTU OTK maksas pakalpojumu cenrādim (pieņemts ar RTU 
Senāta 2020. gada 27. janvāra Senāta sēde (protokola Nr.636)). 
27. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu OTK direktoram un pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
28. Citas saistības, pienākumus un kārtību sakarā ar ārpus formālās izglītības apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 
atzīšanu OTK nosakāmi saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. Nolikuma normas ir 
piemērojamas, ciktāl tas nav pretrunā spēkā esošajiem ārējo normatīvo aktu normām. 
 
Atzīt par spēku zaudējušiem OMTK “Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
sasniegto studiju rezultātu atzīšanu”, kas apstiprināti 2015. gada 02.septembrī 
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1. pielikums 
 

Veidlapa izstrādāta saskaņā ar 14.08.2018. MK noteikumiem Nr.505 
 

Rīgas Tehniskās universitātes aģentūra  
“Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža” 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijai 

 
 

Iesniegums ārpus formālā izglītībā apgūto vai profesionālajā 
pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanai 

Informācija par iesniedzēju 

1. Vārds, uzvārds, personas kods: 

      
 

2. Kontaktinformācija: dzīvesvietas adrese vai oficiālā elektroniskā adrese,  tālruņa numurs un e-pasta 
adrese. 
 (saskaņā ar MK noteikumu Nr.505 5. punkta 5.8. apakšpunktu): 

      
 

Informācija par iepriekšējo izglītību, ārpus formālo izglītību vai  profesionālo pieredzi* 

3. Iepriekš iegūtā izglītība: 

3.1. Vidējā izglītība:  ir  nav 

3.2. Augstākā izglītība: 

 augstskola -       
 grāds vai kvalifikācija –       
 diploma izsniegšanas datums -       

4. Ārpus formālā izglītībā apgūtie vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences un iepriekšējā 
izglītībā sasniegtie studiju rezultāti 

4.1. Iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti 
Iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti ir studiju moduļi un studiju kursi, ko persona, kura 
reģistrējusies augstskolā  vai koledžā, apguvusi kā klausītājs 

 izglītības iestāde -        
 sasniegtie studiju rezultāti -       

4.2.  Ārpus formālā izglītībā apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences (saskaņā ar MK noteikumu 
Nr.505 12. punkta 12.6. apakšpunktu): 

 zināšanas -       
 prasmes -       
 kompetences -       

4.3.  profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences  

 zināšanas -       
 prasmes -       
 kompetences -       
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5. Izglītības iestādes nosaukums un izglītības programma vai tās daļa. Profesionālās pieredzes ieguves 
veids un vieta, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences 

 izglītības iestāde (ja ir aizpildīts iesnieguma 4.2. punkts Ārpus formālā izglītība) -       

 profesionālās pieredzes ieguves veids un vieta (ja ir aizpildīts iesnieguma 4.3. punktam 
profesionālā pieredze) -       

 

6. Laikposms, kurā apgūtas vai iegūtas zināšanas, prasmes un kompetences 

      
 

Informācija par  OTK programmu vai tās daļu 

7. Studiju programmas nosaukums, kurā būtu atzīstami ārpus formālā izglītībā apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultāti 

 

8. 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: 

      
 

9. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 
kompetenču atzīšanas mērķi 

      
 

*Pielikumā jāpievieno dokumenti, kas apliecina iegūto augstāko izglītību (ja ir), ārpus formālā 
izglītībā apgūto vai profesionālajā  pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu 
studiju rezultātus; maksājuma uzdevums par veikto maksājumu 

 

Datums:  Paraksts:  
INFORMĀCIJA: Par nepatiesu ziņu sniegšanu komisija var atteikties atzīt ārpus formālā izglītībā apgūto vai 
profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus. Komisija ir tiesīga 
pieprasīt iesniedzējam papildu informāciju. Komisijas noteikto pārbaudījumu kārtošana (ja tādi tiks noteikti) par 
papildus samaksu. 

 


