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 IEKŠĒJIE NOTEIKUMI  

 Jēkabpilī  
   

31.10.2019.           Nr.1.-8/27 

 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

nolikums 
 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 

4.panta trešās daļas 4.punktu, 59.2, 59.3 pantu, 

Ministru kabineta 14.08.2018. 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 (turpmāk 

AFIPP) Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (turpmāk - Koledža) nosaka AFIPP procesa 

īstenošanas etapus – 4 soļus, Atzīšanas komisijas (turpmāk - Komisija) veidošanas 

nosacījumus, tiesības, pienākumus, AFIPP procesa specifiskos nosacījumus. 

2. Lai AFIPP procesā studiju rezultāti tiktu atzīti, jāizpildās nosacījumiem: 

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

apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm; 

2.2. par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un 

kompetencēm iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu; 

2.3. personas iepriekš iegūtā formālā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām 

attiecīgajā studiju programmā; 

2.4. vienu kredītpunktu par ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegtiem rezultātiem var piešķirt, ja tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 

akadēmiskās stundas) izglītošanās procesā; 
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2.5. Komisijas noteiktajos pārbaudījumos persona ir uzrādījusi attiecīgās studiju 

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

3. AFIPP etapi Koledžā – 4 soļi: 

3.1. sasniegto studiju rezultātu identificēšana; 

3.2. sasniegto studiju rezultātu dokumentēšana; 

3.3. sasniegto studiju rezultātu vērtējums; 

3.4. lēmuma par ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu izsniegšanu, norādot pretendenta atzīto sasniegto 

studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē, kā arī studiju programmas un studiju 

kursa nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti atzīto studiju rezultātu kredītpunkti. 

4. Atzīšanas rezultāti ir būtiski, lai pretendētu uz grāda un profesionālās 

kvalifikācijas vai profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu un neatkārtotu jau iepriekš 

apgūto vielu. 

 

II. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas process 

koledžā 

5. Pirmais solis – ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

IDENTIFICĒŠANA: 

5.1. Iesaistītās personas: 

5.1.1. konsultants – veic potenciālo pretendentu piesaistīšanu; pretendentu 

sagatavošanu novērtēšanai; informē pretendentu par AFIPP procesu Koledžā, par 

novērtēšana rezultātu un nodrošina atgriezenisko saiti; 

5.1.2. pretendents – saņem informāciju no konsultanta un www.jak.lv 

5.1.3. studiju programmas atbildīgā persona – konsultē par konkrētas studiju 

programmas studiju rezultātiem. 

6. Konsultēšanas virzieni: 

6.1. par procesu un prasībām; 

6.2. par saturu. 

7. Prasības konsultantam: 

7.1. jāpārzina Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē 

iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas process 

koledžā; 

7.2. jābūt skaidrai izpratnei par vērtēšanas kritērijiem; 

7.3. jāspēj konsultēt par prasībām, lai uzsāktu AFIPP procesu; par 

dokumentiem, kuri jāsagatavo, lai pierādītu sasniegtos studiju rezultātus; kā pareizi atlasīt 

un sagatavot dokumentus; par vērtēšanas procesu un iespējamiem rezultātiem. 

8. Otrais solis – individuālo studiju rezultātu, kas iegūti ārpus formālās 

izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē, DOKUMENTĒŠANA. 

http://www.jak.lv/
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9. Pretendenta darbības: 

9.1. studiju rezultātu uzskaitīšana; 

9.2. pierādījumu meklēšana; 

9.3. pierādījumu sakārtošana novērtēšanai pēc Koledžas noteiktā dokumentu 

saraksta. 

10. Konsultanta darbības: 

10.1. norāda pretendentam veidus, kādos var pierādīt un dokumentēt sasniegtos 

studiju rezultātus; 

10.2. izskaidro, kas tiek uzskatīts par pietiekamu un derīgu pierādījumu; 

10.3. norāda, vai atlasītie studiju rezultāti ir pareizi atlasīti, atbilstoši dokumentēti 

un pilnībā sagatavoti novērtēšanai. 

11. Trešais solis – ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā 

pieredzē sasniegto studiju rezultātu VĒRTĒJUMS. 

12. Novērtēšanas un atzīšanas Komisijas darbs: 

12.1. izvērtē pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem; 

12.2. ja nepieciešams, nosaka pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai; 

12.3. pieņem lēmumu. 

13. Ceturtais solis – lēmuma par ārpus formālās izglītības apgūtā vai 

profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu IZSNIEGŠANA. 

14. Komisija lēmumā norāda: 

14.1. atzīto sasniegto studiju rezultātu apmēru kredītpunktu izteiksmē; 

14.2. studiju programmas vai studiju kursa nosaukumu, kurā tiek ieskaitīti atzīto 

studiju rezultātu kredītpunkti. 

15. Komisijas lēmumu paziņo noteiktajā termiņā. 

16. Pretendents Komisijas lēmumu: 

16.1. viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas drīkst apstrīdēt pie koledžas 

direktora; 

16.2. koledžas direktora lēmumu drīkst apstrīdēt viena mēneša laikā 

Administratīvajā tiesā. 

 

III. Komisijas izveidošana, tiesības un pienākumi 

17. Komisijas personālsastāvu apstiprina Koledžas direktors. 

18. Prasības vērtētājiem (zināšanas, prasmes, kompetences): 

18.1. ir eksperti atbilstošajā jomā vai konkrētajā nozarē; 

18.2. pārzina attiecīgus studiju programmas rezultātus vai studiju kursa/-u 

rezultātus; 
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18.3. pārzina ārpus formālās izglītības apgūtajā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanas principus, šī procesa galvenos elementus, normatīvos 

aktus; 

18.4. pārzina studiju programmas novērtēšanas kritērijus; 

18.5. savos vērtējumos pieņem taisnīgu lēmumu; 

18.6. spēj izvēlēties vērtēšanas metodes, kas atbilst pretendenta individuālai 

pieredzei; 

18.7. izmanto noteiktas vērtēšanas kritērijus; 

18.8. sniedz atgriezenisko saiti par veikto vērtējumu; 

18.9. sadarbojas ar konsultantiem un citiem vērtētājiem; 

18.10. spēj identificēt iespējamos riskus vērtēšanā un tos mazināt, nodrošinot 

atbilstošu vērtēšanas kvalitāti; 

18.11. nepieļauj personīgu ieinteresētību par vērtēšanas rezultātu (lai garantētu 

objektivitāti un izvairītos no interešu konfliktiem); 

18.12. spēj pretendentos radīt uzticību un veidot atbilstošu psiholoģisko vidi; 

18.13. pārzina novērtēšanas un vērtēšanas procesu un ir labi informēts par 

kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem. 

19. Komisijas tiesības: 

19.1. pieprasīt papildu informāciju Administratīvā procesa likumā noteiktajā 

kārtībā, nepieciešamības gadījumā attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu, ja 

komisijas rīcībā nav pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par 

ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču, kā arī 

par iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu (Ministru kabineta 2018.gada 

14.augusta noteikumu Nr.505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr.505) 11.punkts). 

19.2. pieprasīt Koledžas vai citu institūciju un ekspertu atzinumus par 

iesniegtajiem dokumentiem. Atzinumu sniedz 15 darba dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas dienas; 

19.3. pieprasīt un saņemt no Koledžas vispārējā personāla un docētājiem 

informāciju, kas nepieciešama Komisijas darbības sekmīgai nodrošināšanai; 

19.4. prasīt profilējošajām katedrām, personām šajā Nolikumā noteikto darbību 

izpildi; 

19.5. uzaicināt uz komisijas sēdēm Koledžas darbiniekus, to saskaņojot ar 

attiecīgo direktora vietnieku; 

19.6. citas tiesības, kas noteiktas ārējos normatīvajos aktos un Koledžas iekšējos 

normatīvajos aktos. 
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IV. Komisijas darba organizācija 

20. Komisijas sēdes izziņo komisijas priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā cits 

komisijas loceklis ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms sēdes, iepriekš nosūtot komisijas 

locekļiem uzaicinājumu e-pastā. 

21. Komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse komisijas 

locekļu. Komisijas priekšsēdētāja/vietnieka klātbūtne ir obligāta. 

22. Komisijas priekšsēdētājs/vietnieks uz Komisijas sēdēm drīkst uzaicināt 

personas, kuras nav Komisijas sastāvā. Ar motivētu komisijas lēmumu sēdes var tikt 

atzītas par slēgtām. 

23. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnes laikā Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

24. Komisijas lēmumus pieņem pēc vienprātības principa, domstarpību 

gadījumā – balsojot (izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss). 

25. Komisijas sēžu protokolēšanu, kā arī dokumentu sagatavošanu un apriti 

lietvedību reglamentējošos ārējos un Koledžas iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā veic studiju daļas lietvedības sekretāre. 

 

V. Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas īpašie 

nosacījumi 

26. Pretendenta konsultanta pienākumus veic ar direktora rīkojumu noteikta 

persona. 

27. Pretendents personīgi iesniedz: 

27.1. IESNIEGUMU (iesnieguma veidlapa ir publiskota www.jak.lv), lai 

Koledžā tiktu uzsāktas vērtēšanas procedūras. Iesniegumā norāda: 

27.1.1. personas vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

27.1.2. ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās 

zināšanas, prasmes un kompetences; 

27.1.3. 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; 

27.1.4. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanas mērķi; 

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

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

prasmes un kompetences; 

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

27.1.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstamas ārpus formālās 

izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences; 
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27.1.8. 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. 

27.2. dokumentu kopijas, kas apliecina, ārpus formālās izglītības iegūtās vai 

profesionālajā pieredzē vai iepriekšējā izglītībā sasniegtās zināšanas, prasmes, 

kompetences – oriģināli tiek uzrādīti; 

27.3. maksājuma uzdevumā norādītu maksājumu par AFIPP procesa veikšanu 

Koledžā (saskaņā ar Koledžas maksas pakalpojumu cenrādi); neatkarīgi no Komisijas 

pieņemtā lēmums, veiktā samaksa netiek atgriezta. 

28. Ja Komisija ir noteikusi papildpārbaudījumus, pretendents papildus maksā 

par pārbaudījumu (veiktā samaksa netiek atmaksāta). Pārbaudījumu organizē profilējošās 

katedras vadītājs. 

29. Studijas Koledžā vēlākos studiju posmos uzsākamas, pārejot no vienas 

augstskolas vai koledžas uz citu koledžu vai citu studiju programmu tajā pašā koledžā vai 

atsākot studijas pēc studiju pārtraukuma. 

30. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt studējošie un personas, kuras ir 

apguvušas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētu vai akreditētu augstākās 

izglītības studiju programmu vai tās daļu. Minētās studiju programmas vai tās daļas 

apguvi apliecina augstskolas vai koledžas izsniegta izziņa. 

31. Studiju rezultātus var atzīt, ja personas iepriekš iegūtā formālā izglītība un 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts, ja tāds paredzēts, atbilst spēkā esošo uzņemšanas 

noteikumu prasībām. 

32. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iesniedz Koledžā 

iesniegumu par reģistrāciju studijām noteiktā studiju programmā. Iesniegumam pievieno 

augstskolas vai koledžas izsniegtu izziņu, kas apliecina, ka iepriekš apgūtā studiju 

programmas daļa nav mazāka par 40 kredītpunktiem jeb diviem semestriem. Izziņu 

nepievieno, ja studijas vēlākos studiju posmos uzsāk sakarā ar studiju programmas 

slēgšanu. 

33. Koledža salīdzina iepriekš apgūtos studiju kursus un to apjomu ar attiecīgās 

augstskolas vai koledžas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus studiju 

kursus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. 

Studiju kursus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju 

programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā studiju kursā 

ir lielāks. Papildus kārtojamo studiju kursu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 

kredītpunktus. 

34. Komisija pieņem lēmumu par studiju līguma slēgšanu ar personu, kura vēlas 

uzsākt studijas vēlākos studiju posmos. Koledža izdod rīkojumu par imatrikulāciju 

noteiktā semestrī, pievienojot veiktā salīdzinājuma protokolu un individuālo studiju plānu 

ar papildu prasībām, ņemot vērā, lai kopā ar papildus apgūstamajiem studiju kursiem 

studiju gadā iegūto kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktus. 

35. Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes, kompetences studiju 

programmās, kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, var atzīt, ja ir 

izpildīti šādi papildnosacījumi: 
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35.1. tālākizglītības programma, profesionālas pilnveides izglītības programma 

vai cita izglītības programma (izņemot pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās 

izglītības pakāpes izglītības programmu) apgūta Eiropas Savienības, Eiropas 

Ekonomiskās zonas vai Šveices Konfederācijas teritorija, kā arī izņēmuma gadījumos 

citās teritorijās, ja Komisijai no pieejamās dokumentācijas nerodas šaubas par iespēju 

veikt izvērtēšanu; 

35.2. profesijai ir noteikts reglamentētās profesijas statuss arī tajā valstī, kurā 

apgūta tālākizglītības programma, profesionālās pilnveides izglītības programma vai cita 

izglītības programma (izņemot pamatizglītības, vidējās un augstākās izglītības pakāpes 

izglītības programmu). 

36. Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju 

programmās, kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, var atzīt, ja ir 

izpildījušies šādi papildnosacījumi:  

36.1. profesionālā pieredze gūta apmācīttiesīga (sertificēta), attiecīgajā 

specialitātē praktizējoša speciālista uzraudzībā (vadībā). Apmācības tiesības nosaka pēc 

apmācības brīdī Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

36.2. profesionālā pieredze gūta 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; 

36.3. profesionālā pieredze gūta darba tiesiskajās attiecībās vai citā likumīgā 

veidā, kāds noteikts Latvijas vai attiecīgās ārvalsts ārējos normatīvajos aktos. 

37. Ārvalstīs izsniegto izglītības dokumentu atzīšana Latvijā tiek veikta 

pamatojoties uz: izglītības dokumentu vai akadēmiskos grādus apliecinošo dokumentu, 

kurus iesniedz tās īpašnieks. Ekspertīzi veic Akadēmiskās informācijas centrs.  

38. 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. 

39. 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. 

40. Lēmumu 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. darbību veikšanas. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai atteikumu tās atzīt pieņem 

četru mēnešu laikā. Galīgā lēmuma pieņemšana nedrīkst pārsniegt vienu gadu no 

iesnieguma iesniegšanas. 

41. Lēmumu par ārpus formālās izglītības vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu studiju daļas 

lietvedis reģistrē Koledžā noteiktā kārtībā.  
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VI. Noslēguma jautājumi 

42. Citas saistības, pienākumi un kārtība sakarā ar ārpus formālās un 

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu Koledžā nosakāmi saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. 

43. Nolikuma normas ir piemērojamas, ciktāl tās nav pretrunā ar spēkā esošajām 

ārējo normatīvo aktu prasībām. 

44. Nolikuma izpildi kontrolē Koledžas direktors. 

45. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Koledžas 2016.gada 1.novembra 

iekšējie noteikumi Nr.1.-8/12 “Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas nolikums” un 2007.gada 20.jūnija kārtība Nr.2007/4 “Studiju 

uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. 

 

 

Direktore          R.Pole 
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