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LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJA 

 
APSTIPRINĀTS 

 LSPA Senāta sēdē   

                        2019.gada 9.maijā 

                                                                                                                                       protokols Nr.10  

 

 

NOLIKUMS  

PAR  PROFESIONĀLAJĀ  PIEREDZĒ  IEGŪTO  KOMPETENČU  VAI  

IEPRIEKŠĒJĀ  IZGLĪTĪBĀ  SASNIEGTU  STUDIJU  REZULTĀTU 

ATZĪŠANU  LSPA 
 

1. Vispārīgie noteikumi  

 

1.1. Nolikums izdots saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu, un 

14.08.2018. MK noteikumiem Nr. 505 "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi". 

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā novērtē un atzīst iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus, un atzīšanas kritērijus. 

 

2. Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu novērtēšanas un atzīšanas komisija 
 

2.1. Lēmumu par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu pieņem LSPA izveidota profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisija (turpmāk – 

Komisija).  No LSPA akadēmiskā personāla izveido vismaz vienu patstāvīgu komisiju katrā 

Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajā izglītības tematiskajā jomā, ja tiek īstenotas studiju 

programmas šajā izglītības tematiskajā jomā. 

2.2. Komisijas sastāvs, izveidošana un izmaiņas komisijas sastāvā:  

2.2.1 Komisijas sastāvā ir: priekšsēdētājs, vietnieks, sekretārs un vismaz divi locekļi; 

2.2.2. Komisijas sastāva kandidatūras, t.sk. komisijas priekšsēdētāja un vietnieka 

kandidatūras, ierosina atbilstošo izglītības tematisko jomu programmu direktori. 

Programmu direktoru ierosinātās komisijas sastāva kandidatūras izskata Studiju dome 

un virza apstiprināšanai rektoram. Komisijas personālsastāvu apstiprina LSPA rektors 

ar rīkojumu. Komisijas pilnvaru laiks ir seši gadi;  

2.2.3. ja Komisijas loceklis pārtrauc darba attiecības ar LSPA, tad viņa vietā 2.2.2. punkta 

noteiktajā kārtībā apstiprina citu docētāju. 

2.3. Komisijas tiesības un pienākumi:  

2.3.1. Komisijai ir pienākums izskatīt pretendentu iesniegumus un pieņemt lēmumu par 

studiju rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus un 

rakstiski informēt pretendentu par pieņemto lēmumu;  

2.3.2. Komisijai ir tiesības: 

2.3.2.1. pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem;  

2.3.2.2. pieprasīt papildu informāciju, ja komisija uzskata, ka tās rīcībā nav pietiekamu 

ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par studiju rezultātu atzīšanu;  

2.3.2.3. ja nepieciešams, noteikt pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai.  

2.4. Komisijas lēmumu pieņemšana:  

2.4.1. Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri tās locekļi: komisijas 

priekšsēdētājs vai vietnieks, sekretārs un divi locekļi. Ja sēdē piedalās mazāk nekā 
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četri komisijas locekļi, komisijas priekšsēdētājs triju dienu laikā sasauc atkārtotu sēdi 

jautājuma izskatīšanai. Komisijas sēdes ir atklātas;  

2.4.2.  Komisija lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita 

gadījumā noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka (ja sēdē 

nepiedalās priekšsēdētājs) balss;  

2.4.3.  ja Komisija nolēmusi atzīt studiju rezultātus, tad lēmumā norāda atzīto studiju 

rezultātu apjomu kredītpunktos, kā arī studiju programmas, studiju kursa vai studiju 

moduļa nosaukumu, kurā atzīto studiju rezultātu kredītpunktus var ieskaitīt;  

2.4.4.  ja Komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību iepriekš iegūto studiju 

rezultātu pārbaudei, tad Komisijas lēmumā norāda LSPA studiju kursu nosaukumu, 

kurā pārbaudījums jākārto, kā arī pārbaudījuma prasības. Pretendenta zināšanas, 

prasmi un kompetenci pārbaudījumā vērtē atbilstošajā studiju kursa aprakstā 

formulēto prasību kredītpunktu iegūšanai vai to daļas apjomā. Lēmumam pievieno 

atbilstošā studiju kursa (-u) aprakstu (-us);  

2.4.5.  ja Komisija ir pieprasījusi pretendentam papildu informāciju, lēmuma pieņemšanas 

termiņu var pagarināt. Komisija lēmumu pieņem viena mēneša laikā pēc papildu 

informācijas saņemšanas;  

2.4.6.  visas Komisijas sēdes protokolē. Protokoli (2.pielikums) vienu gadu glabājas pie 

komisijas sekretāra. Nākamā gada sākumā pēc lietvedības gada beigām komisijas 

sekretārs protokolus nodod LSPA Arhīvam;  

2.4.7.   Komisijas lēmumus (3.pielikums) par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšanu reģistrē saskaņā 4.10. 

punktu  

 

3. Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas lietvedība 

 

3.1. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzīti tās profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti, iesniedz LSPA Profesionālās pilnveides 

un mūžizglītības centrā iesniegumu (1.pielikums) par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

3.2. Iesniegumā norāda: 

3.2.1.  personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

3.2.2.  profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences vai iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju 

rezultātus; 

3.2.3.  profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas vai tās daļas prasībām; 

3.2.4.  profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanas mērķi; 

3.2.5.  institūcijas nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās 

pieredzes ieguves veidu un vietu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 

3.2.6.  laikposmu, kurā studiju rezultāti ir sasniegti; 

3.2.7.  studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti; 

3.2.8.  personas kontaktinformāciju – dzīvesvietas adresi, uz kurieni nosūtāms komisijas 

lēmums, kā arī tālruņa numuru un e-pasta adresi, ja tāda ir. 

3.3. Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina profesionālajā pieredzē 

iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus. Ja iesniegumam 

pievieno šo dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt minēto dokumentu oriģinālus. 

3.4. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz papīra formā datorrakstā vai 

elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 
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4. Lēmuma pieņemšana par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu 
 

4.1. Komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem lēmumu 

par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus. Lēmumu nosūta 

iesniedzējam. 

4.2. Komisija ir tiesīga pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem 

apstākļiem.  

4.3. Ja Komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu 

jautājumu par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu, Komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju, attiecīgi pagarinot 

lēmuma pieņemšanas termiņu. 

4.4. Lai profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzītu par atbilstošiem 

tam studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, kuru apgūstot iegūst praktiskas 

zināšanas, prasmes un kompetenci, vai citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot 

studiju programmas, kuras atbilst reglamentētajām profesijām, sasniegtos studiju rezultātus 

atzītu par atbilstošiem studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, komisija var 

noteikt pārbaudījumus profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanai, persona kārto attiecīgajā studiju kursā vai studiju 

modulī noteiktos pārbaudījumus. 

4.5. Lai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie 

studiju rezultāti tiktu atzīti, jābūt izpildītiem šādiem kritērijiem:  

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

sasniegtajiem studiju rezultātiem; 

4.5.2.  par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

4.5.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā; 

4.5.4. komisijas noteiktajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju 

programmas vai tās daļas prasībām atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetenci; 

4.5.5. profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai: 

4.5.5.1. 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;  

4.5.5.2. tajā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru apgūstot iegūst 

praktiskas zināšanas, prasmes un kompetenci;  

4.5.6. iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus var atzīt, ja tie atbilst augstākās 

izglītības pakāpei un ir sasniegti: 
4.5.6.1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt 

ceturto vai piekto profesionālās kvalifikācijas līmeni;  

4.5.6.2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona ir 

apguvusi kā klausītājs; 

4.5.6.3. studiju programmas daļā; 

4.5.6.4. citos ārpus formālās izglītības iegūtos veidos, izņemot studiju programmas, 

kuras atbilst reglamentētajām profesijām. 

4.6. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus var atzīt tikai Augstskolu 

likuma 59.2 panta piektajā daļā noteiktajā apjomā no profesionālās vai akadēmiskās studiju 

programmas (profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus drīkst atzīt profesionālās 

vai akadēmiskās studiju programmās, turklāt tikai 30 procentus no profesionālās vai 

akadēmiskās studiju programmas kredītpunktiem drīkst piešķirt, atzīstot profesionālajā 

pieredzē sasniegtos studiju rezultātus). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
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4.7. Vienu kredītpunktu par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā 

izglītībā  sasniegtiem studiju rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā 

(40 akadēmiskās stundas) izglītošanās procesā. 

4.8. Komisija pieņem lēmumu par:  

4.8.1. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šī 

nolikuma 4.5.6.apakšpunktā minētie kritēriji, kā ar ja saskaņā ar šo nolikumu 

tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi;  

4.8.2. profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šī 

nolikuma 3.5.5.apakšpunktā minētie kritēriji, kā arī 3.5.4.apakšpunktā minētais 

kritērijs, ja saskaņā ar šo nolikumu tika noteikti attiecīgi pārbaudījumi. 

4.9. Lēmumā par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

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. 

4.10. Lēmumus par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu reģistrē īpašā LSPA reģistrā LSPA noteiktajā 

kārtībā. 

4.11. Persona, kura nav attiecīgās studiju programmas studējošais, pēc studiju 

rezultātu atzīšanas var tikt imatrikulēta šīs studiju programmas atbilstošā studiju posmā, ja 

nepieciešams, individuāli nosakot papildus apgūstamo studiju kursu vai studiju moduļu 

apjomu un attiecīgos pārbaudījumus. 

4.12. Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtos un 

atzītos studiju rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas gala pārbaudījumu, 

valsts pārbaudījumu, noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas 

darbu. 

4.13. Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju rezultātu izvērtēšana un pārbaudījumu kārtošana šo rezultātu pārbaudei ir par maksu, 

kuru apstiprina LSPA Senāts. 

4.14. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu LSPA rektoram, un 

pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

Atzīt par spēku zaudējušu 2013.gada 10.janvārī, protokols Nr.6 LSPA Senātā 

apstiprināto “Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu LSPA”. 

 

  

LSPA 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
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1.pielikums 

Nolikumam profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā  

 sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA 

Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2019.gada 9.maijā 

protokols Nr. 10                                                                                                                  

  

Personas  iesnieguma veidlapas paraugs 

 

 

LSPA profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

  sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas komisijai 
Reģistrācijas Nr.:.............../........................ 

datums mēnesis gads 

 

 

Vārds, uzvārds 

 

Personas kods 

 

IESNIEGUMS  
par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanu 

 

Kontaktinformācija: Deklarētā adrese: 

Fiksētā tālruņa Nr.: 

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

Mobilā Tālruņa Nr.: 

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

E-pasts:.................................  

Iela, māja, dzīvoklis: 

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

Pagasts, ciems: 

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

Pilsēta: .......................................................................... 

Novads, Valsts: 

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

Pasta indekss: ............................... 

 

Informācija par iepriekšējo izglītību: 

Vidējā izglītība:  ir  nav 

Augstākā izglītība (ja ir – grāds vai kvalifikācija, kad iegūta, augstskola): 

Grāds vai kvalifikācija Kad iegūta Augstskola 
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LŪDZU ATZĪT  

1. Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus (izglītības programmu vai tās daļu): 

Laika 

posms 

(no ... 

līdz...) 

Vieta un 

institūcijas 

nosaukums 

Izglītības 

programma 

vai tās daļa 

Sasniegto 

studiju 

rezultātu 

atzīšanas 

mērķis 

Sasniegtie 

studiju 

rezultāti 

Sasniegto 

studiju 

rezultātu 

atbilstības 

pamatojums 

attiecīgās 

studiju 

programmas 

vai tās daļas 

prasībām 

Studiju 

programma, 

kurā būtu 

atzīstami 

sasniegtie 

studiju 

rezultāti 

Kursa kods 

un 

nosaukums 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

2. Profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus: 

Laika 

posms 

(no ... 

līdz..) 

Vieta un 

institūcijas 

nosaukums 

Profesionālās 

pieredzes 

ieguves veids 

Sasniegto 

studiju 

rezultātu 

atzīšanas 

mērķis 

Profesionālajā 

pieredzē 

sasniegtie 

studiju 

rezultāti 

Sasniegto 

studiju 

rezultātu 

atbilstības 

pamatojums 

attiecīgās 

studiju 

programmas 

vai tās daļas 

prasībām 

Studiju 

programma, 

kurā būtu 

atzīstami 

sasniegtie 

studiju 

rezultāti 

Kursa kods 

un 

nosaukums 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

3. Pielikumā dokumentu kopijas, kas apliecina iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtos studiju rezultātus (iesniedzot kopijas, jāuzrāda oriģināls): 

 
Nr.p.k. Izsniegšanas 

datums 

Dokumenta 

nosaukums 

Dokuments apliecina 

1. 

2.  

.... 

.... 

 

 

 

 

 

 

........ 

Maksājumu 

apliecinošs 

dokuments 
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 Piekrītu manu personas datu apstrādei LSPA studiju procesa nodrošināšana, 

administrēšanai,  statistikas vajadzībām un arhīva fonda vajadzībām. 

 Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar Nolikumu par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA. 

 Zinu, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu komisija var atteikties atzīt iepriekšējā izglītībā 

vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātus, kā arī par to var iestāties 

likumā noteiktā atbildība. 

 

 

Sniegto ziņu patiesumu un iepriekšminēto solījumu apliecinu:    ...............................      

Pretendenta paraksts 

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

 datums       mēnesis        gads 

 

 

Dokumentus pieņēma un pārbaudīja:   ..............................................    

Paraksts / atšifrējums 

.................................. 
datums       mēnesis        gads 
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2.pielikums 

Nolikumam profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā  

 sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA 

Apstiprināts LSPA Senāta sēdē 2019.gada 9.maijā 

protokols Nr. 10                                                                                                                  

 

Komisijas protokola paraugs 

 

LSPA 
PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU VAI IEPRIEKŠĒJĀ 

IZGLĪTĪBĀ  SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS KOMISIJAS 

SĒDES PROTOKOLS NR. __ 

 

Izglītības tematiskā joma:____________________ 

Komisijas sastāvs apstiprināts ar LSPA __._______._____. rīkojumu Nr.______ 

Sēde notiek:________________ 

Sēdē piedalās: priekšsēdētājs_______________________ 

                         sekretārs ___________________________ 

                         komisijas locekļi 

____________________________________________ 

 

Eksperti ar padomdevēja balsstiesībām, kas nav komisijas locekļi ________________ 

 

Protokolē: _______________________ 

 

Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri tās locekļi: komisijas 

priekšsēdētājs vai vietnieks, sekretārs un divi locekļi. 

 

Darba kārtība:  Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšana 

 

Pretendenta  Vārds, uzvārds,  p.k._ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _   

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu izvērtēšana. 

 

Institūcija, kurā iegūta izglītība: 

________________________________________________________________ 

Institūcija, kurā iegūta profesionālā pieredze: 

________________________________________________________________ 

LSPA studiju programma, kurā vēlas atzīt studiju rezultātus: 

________________________________________________________________ 

 

Atbilstoši Augstskolu likuma 59.2 panta piektajai daļai, 14.08.2018. MK noteikumiem 

Nr.505 "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" un 

“Nolikumā par Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA” (LSPA Senāta 09.05.2019. lēmums) 

noteiktajiem kritērijiem komisija nolemj: 
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1. Atzīt šādus profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātus: 
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

LSPA studiju programmas studiju kurss 

Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

Kursa kods, nosaukums Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     

 

2. Neatzīt šādus profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātus: 
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

 

Pamatojums 
Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

1.    

2.    

 

3. Noteikt šādus pārbaudījumus:  
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

LSPA studiju programmas studiju kurss,  

kurā jākārto pārbaudījums 

Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

Kursa kods un nosaukums, 

pārbaudījuma prasības (norāda, 

ja jākārto par daļu no kursa 

aprakstā formulēto prasību 

apjoma) 

Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     

 

4. Pieprasīt šādus papildus dokumentus:  
 

Komisijas priekšsēdētājs:  

_______________ 
(V.Uzvārds) 

 

Komisijas sekretāre:  

______________ 
(V.Uzvārds) 

 

Komisija:  

______________ 
(V.Uzvārds) 

 

_______________ 
(V.Uzvārds) 

  

_______________ 
(V.Uzvārds) 

 

_______________ 
(V.Uzvārds) 
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3.pielikums 

Nolikumam profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā  

 sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA 

Apstiprināts LSPA Senāts sēdē 2019.gada 9.maijā 

protokols Nr.10                                                                                                                  
 

Komisijas lēmuma paraugs 

LSPA 

PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU VAI 

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU 

ATZĪŠANAS  KOMISIJAS 

LĒMUMS  

Rīgā 20__. gada __.__________Nr. __ 

 

Par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

  sasniegtu studiju rezultātu izvērtēšanu 

 

Izglītības tematiskā joma:______________________________________________ 

 

Izvērtējusi pretendenta  ______________________________, p.k._ _ _ _ _ _ -_ _ _ _  
(Vārds, uzvārds)  

iesniegumu par  

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču __________________________________ 
(iestāde, kurā iegūta profesionālā pieredze) 

 

vai iepriekšējā izglītībā _________________________________________________  
       (izglītības iestāde) 
 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu ________________________________________ 

                                                                                                (studiju programmas nosaukums) 

 

 studiju programmā, iepazinusies ar iesniegtajiem dokumentiem,  
 

atbilstoši Augstskolu likuma 59.2 panta piektajai daļai, 14.08.2018. MK noteikumiem 

Nr.505 "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" un 

“Nolikumā par Profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA” (LSPA Senāta 09.05.2019. lēmums) 

noteiktajiem kritērijiem komisija nolemj: 

 

1. Atzīt šādus profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātus: 
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

LSPA studiju programmas studiju kurss 

Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

Kursa kods, nosaukums Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     
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2. Neatzīt šādus profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātus: 
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

 

Pamatojums 
Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

1.    

2.    

 

3. Noteikt šādus pārbaudījumus:  
Profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā 

sasniegtie studiju rezultāti 

LSPA studiju programmas studiju kurss, 

kurā jākārto pārbaudījums 

Nr. 

p.k. 

Kursa nosaukums vai 

profesionālās pieredzes 

veids un ilgums 

Apjoms 

(KP/ECTS/st.) 

Kursa kods un nosaukums, 

pārbaudījuma prasības  

(norāda, ja jākārto par daļu no 

kursa aprakstā formulēto 

prasību apjoma) 

Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     

 

Komisijas lēmumu var apstrīdēt LSPA rektoram viena mēneša laikā no lēmuma 

paziņošanas brīža. 

 
 

Komisijas priekšsēdētājs:  

_______________ 
(V.Uzvārds) 

 

Komisijas sekretāre:  

______________ 
(V.Uzvārds) 

 

Komisija:  

______________ 
(V.Uzvārds) 

 

_______________ 
(V.Uzvārds) 

  

_______________ 
(V.Uzvārds) 

 

 

_______________ 
(V.Uzvārds) 

 


