
APSTIPRINĀTS   

TSI Senāta sēdē 29.04.14. (protokols Nr.01-7/8), 

ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta  

17.09.2019. lēmumu Nr. 01-7/1 

 

Transporta un sakaru institūta  

NOLIKUMS  

par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē  

iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu   

studiju rezultātu atzīšanu  
 

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

1.1. Nolikums, atbilstoši Augstskolu likuma 592. un 593.pantam un 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” , nosaka 

kritērijus un kārtību, kādā Transporta un sakaru institūtā (turpmāk – TSI)  novērtē un atzīst: 

• ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences;  

• iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus. 

1.2. Studiju rezultātu izvērtēšana un atzīšana ir maksas pakalpojums, maksas apjomu nosaka ar rektora 

rīkojumu. 

 

 

2. STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS KOMISIJA 

2.1. Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus novērtē un atzīst TSI 

izveidota studiju rezultātu  atzīšanas komisija  (turpmāk – Komisija).  

2.2. Atbilstoši TSI īstenotajām studiju programmām, kuras atbilst Latvijas izglītības klasifikācijā 

noteiktajām izglītības tematiskajām jomām, TSI tiek izveidota viena kopēja komisija. 

2.3. TSI komisijas personālsastāvu apstiprina ar rektora  rīkojumu. Komisija ir lemttiesīga, ja tās 

sastāvā piedalās 5 komisijas locekļi no visām komisijas locekļu grupām. 

2.4. Komisijas sastāvā ietilpst: 

2.4.1. mācību prorektors – komisijas priekšsēdētājs; 

2.4.2. studiju daļas vadītājs – komisijas sekretārs; 

2.4.3. zinātņu un attīstības prorektors; 

2.4.4. dekāni-studiju virzienu vadītāji, no kuru sastāva lietas izvērtēšanai tiek pieaicināti tie, uz 

kuriem attiecas konkrētās studiju programmas vai tās daļas sasniegto studiju rezultātu 

atzīšana; 

2.4.5. studiju programmu direktori, no kuru sastāva lietas izvērtēšanai tiek pieaicināti tie studiju 

programmu direktori, uz kuriem attiecas konkrētās studiju programmas vai tās daļas 

sasniegto studiju rezultātu atzīšana; 

2.4.6. katedru vadītāji, no kuru sastāva lietas izvērtēšanai tiek pieaicināti tie katedru vadītāji, uz 

kuriem attiecas konkrētās studiju programmas vai tās daļas sasniegto studiju rezultātu 

atzīšana. 
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2.5. Komisijas tiesības un pienākumi: 

2.5.1. Komisijai ir pienākums izskatīt pretendenta iesniegumus un pieņemt lēmumu par studiju 

rezultātu atzīšanu vai par atteikumu atzīt sasniegtos studiju rezultātus un rakstiski informēt 

pretendentu par pieņemto lēmumu mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas; 

2.5.2. Komisija ir tiesīga: 

2.5.2.1. pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 

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

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

attiecīgi pagarinot lēmuma pieņemšanas termiņu; 

2.5.2.3. pieprasīt TSI vai citu institūciju ekspertu atzinumus par iesniegtajiem 

dokumentiem, nepieciešamības gadījumā uzaicināt nozaru ekspertus uz komisijas 

sēdēm; 

2.5.2.4. noteikt papildu pārbaudījumus attiecīgajos studiju programmas studiju kursos vai 

studiju modulī, lai atzītu Studiju rezultātus par atbilstošiem. Pārbaudījumi ir nosakāmi 

obligāti, ja persona vēlas, lai tiktu atzīti Studiju rezultāti, saskaņā ar nolikuma 4.1.6.2.  

punktu  

 

3. PIETEIKUMA IESNIEGŠANA STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAI  

3.1. Persona, kura vēlas, lai tiktu atzītas tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, un iepriekšējā izglītībā sasniegti studiju 

rezultāti, iesniedz TSI Studentu apkalpošanas servisā iesniegumu (1.pielikums), kurā  norāda” 

3.1.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu; 

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

un kompetences;  

3.1.3.  studiju rezultātu atbilstības pamatojumu attiecīgās studiju programmas studiju kursa vai 

studiju moduļa sasniedzamajiem studiju rezultātiem;  

3.1.4. studiju rezultātu atzīšanas mērķi;  

3.1.5.  institūcijas nosaukumu un izglītības programmu vai tās daļu vai profesionālās pieredzes 

ieguves veidu un vietu, kurā Studiju rezultāti ir sasniegti;  

3.1.6.  laikposmu, kurā Studiju rezultāti ir sasniegti;  

3.1.7. studiju programmas nosaukumu, kurā būtu atzīstami Studiju rezultāti;  

3.1.8.  personīgo kontaktinformāciju – korespondences adresi, uz kuru nosūtāms komisijas 

lēmums, tālruņa numuru un e-pasta adresi . 
3.2. Persona iesniegumam pievieno:  

3.2.1. dokumentu kopijas, kas apliecina sasniegtos Studiju rezultātus, iesniegšanas brīdī uzrādot 

attiecīgo dokumentu oriģinālu.  

3.2.2. maksājuma apliecinošu dokumentu par atzīšanas veikšanu . 

3.3. Studiju daļa, saņemot iesniegumu, pārbauda tā atbilstību 3.1 un 3.2. punktā noteiktajām 

prasībām un reģistrē to. 

 

 

4. STUDIJU REZULTĀTU ATZĪŠANAS NOSACĪJUMI 

4.1. Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un 

kompetences var tikt atzītas,  ja tiek izpildīti šādi kritēriji:  
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4.1.1. personas iesniegtie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 

apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm;  

4.1.2. ja par atzītajām apgūtajām vai iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm 

iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;  

4.1.3. personas iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā;  

4.1.4. persona ir sekmīgi nokārtojusi, komisijas nozīmētos papildu pārbaudījums;  

4.1.5. profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt tikai:  

4.1.5.1.  tajā attiecīgās studiju programmas daļā, ko veido prakses. Šajā gadījumā 

pretendents atbilstoši prakses programmai iesniedz prakses atskaiti un aizstāv to; 

4.1.5.2.  par tādas studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem 

studiju rezultātiem, kuri apliecina iegūtās praktiskās zināšanas.  

4.1.6.  ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences var atzīt, ja tās 

atbilst augstākās izglītības pakāpei un ir sasniegtas:  

4.1.6.1. 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 vai studiju modulī 

sasniedzamajiem studiju rezultātiem;  

4.1.6.2.  citos veidos ārpus formālās izglītības (piemēram, pašizglītība, kursi, semināri 

u.c). Šajos izglītības veidos apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju 

programmās, kurās sagatavo speciālistus reglamentētajās profesijās, var atzīt tikai par 

tādiem studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī sasniedzamajiem studiju 

rezultātiem, kas apliecina apgūtās teorētiskās zināšanas.  

4.2. Komisija 1 (vienu) kredītpunktu par personas norādītajiem studiju rezultātiem  var piešķirt, ja 

tie sasniegti vismaz vienu nedēļu ilgā (40 akadēmiskās stundas) izglītošanās vai profesionālās 

darbības procesā. 

4.3. Komisija nav tiesīga personas norādītos studiju rezultātus atzīt par attiecīgās studiju 

programmas gala pārbaudījumu, valsts pārbaudījumu vai noslēguma pārbaudījumu – 

profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vai promocijas darbu. 

4.4. Komisija pieņem lēmumu par: 

4.4.1. ārpus formālās izglītības apgūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai 

profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu, ja ir izpildīti 

visi šī nolikuma 4.1., 4.2.  apakšpunktā minētie kritēriji,  

4.4.2. iepriekšējā izglītība sasniegto studiju rezultātu atzīšanu, ja studiju moduļos vai studiju 

kursos sasniegtie studiju rezultāti atbilst TSI studiju programmas studiju moduļos vai 

studiju kursos sasniedzamajiem studiju rezultātiem.  

 

5. LĒMUMA PIEŅEMŠANA  

5.1.  Komisija lēmumu par ārpus formālās izglītības  apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu vai atteikumu  tās atzīt  pieņem 4 (četru) mēnešu 

laikā pēc iesnieguma saņemšanas, bet lēmumu par iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu vai atteikumu tos atzīt pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 

dienas. 

5.2. Lēmumu par studiju rezultātu atzīšanu noformē atbilstoši  šī nolikuma 3.pielikumam. 
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5.3. Komisijas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu TSI rektoram, un pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Komisijas lēmumus par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetences, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu reģistrē TSI Lietu nomenklatūras noteiktajā kārtībā. 

 

 

6. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI  

6.1. Ja persona, kura saskaņā ar šo nolikumu lūdz atzīt Studiju rezultātus, ir TSI studējošais, tad 

pozitīva ko misijas lēmuma gadījuma, personas iesniegumu un komisijas lēmumu ievieto studējoša 

personas lietā. 

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

 

 

 

 

 



5 

 

1.pielikums 

    Transporta un sakaru institūts 

Iesniegums par studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu 

  AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM UN SKAIDRI SALASĀMIEM BURTIEM 

Vārds, uzvārds  

Personas kods  

Kontaktālrunis:  

E-pasts:  

Deklarētā dzīves vieta (iela, 

māja, dzīvoklis, pagasts, ciems, 

pilsēta, pasta indekss) 

__________________________________________________________ 

 

 

 

LŪDZU ATZĪT (aizpilda vajadzīgo) 

1. ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTĀS ZINĀŠANAS, PRASMES UN KOMPETENCES  

Institūcijas un izglītības programmas (kursu, semināru) vai tas daļas nosaukums (ja zināšanas, prasmes un kompetence 

apgūta pašizglītības ceļā, norada –„Pašizglītība”): 

 

 

 

Apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences  (noformulēt tās): 

 

 

 

Apguves laika periods (norāda no –līdz) 

 

 

 

2. PROFESIONĀLAJĀ PIEREDZĒ IEGŪTĀS ZINĀŠANAS, PRASMES UN KOMPETENCES  

Veids un vieta, kurā zināšanas, prasmes un kompetences iegūtas: 

 

 

 

Iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences (noformulēt tās) 

 

 

 

Ieguves laika periods (no – līdz) 

 

 

 

3. IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ SASNIEGTI STUDIJU REZULTĀTI  
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SASNIEGTOS REZULTĀTUS VĒLOS ATZĪT: 

TSI studiju programmas nosaukums  

 

Studiju programmas veids 1.līmeņa profesionālā    maģistra akadēmiskā 

Bakalaura akadēmiskā  maģistra profesionālā 

Bakalaura profesionālā  doktorantūra   

2.līmeņa profesionālā   

STUDIJU KURSI 

Kods  Nosaukums  Sasniegto rezultātu atbilstības pamatojums 

attiecīgās studiju programmas vai tās daļas 

prasībām  

   

   

   

   

   

   

 

PIEVIENOJU SEKOJOŠU DOKUMENTU KOPIJAS: 

Izsniegšanas 

datums 

Dokumenta nosaukums Dokuments apliecina 

   

   

   

   

   

   

 

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu: _____________ ___________________ ______________ 
     Personas paraksts                  Vārds, uzvārds                            Datums 

 

Dokumentus pieņēma un pārbaudīja: ______________ ________________________ __________ 
                Parakts         Vārds, uzvārds, amats             Datums 
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2.pielikums 

Transporta un sakaru institūts 

 

Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

 un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu 

 izvērtēšanas un atzīšanas komisijas 

Sēdes protokols Nr.___ 

Sēde notiek: Rīga 20___.gada _________________ 

 

Sēdē piedalās: priekšsēdētājs _____________________ 

  vietnieks _________________________ 

  sekretāre _________________________ 

  komisijas locekļi ___________________ 

    ______________________ 

    ______________________ 

    ______________________ 

Eksperti ar padomdevēja balsstiesībām, kas nav komisijas locekļi: _____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Protokolē: ________________________________________________________ 

 

Darba kartībā:  _________________________________________________ ārpus formālās izglītības 
/iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods) 

apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču  un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu izvērtēšanā. 

 

Institūcija un izglītības programma (kuri, pašizglītība), kurā iegūta izglītība: _____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Institūcija, kurā iegūta profesionālā pieredze: ______________________________________________ 

TSI studiju programma, kurā vēlas atzīt studiju rezultātus: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Atbilstoši 14.08.2018. MK noteikumos Nr.505 un “Nolikumā par ārpus formālās izglītības apgūto vai 

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu” 

noteiktajiem kritērijiem komisija nolemj : 
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1. Atzīt šādus studiju rezultātus:  

 

Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās kompetences un iepriekšēja 

izglītība sasniegti studiju rezultāti   

TSI studiju programmas studiju kurss 

NPK Izglītības programmas (kurss, 

pašizglītība)  nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids un 

ilgums 

Apjoms 

(KP) 

Kursa kods un nosaukums Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     

3.     

 

2. Neatzīt šādus studiju rezultātus: 

 

Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās kompetences un iepriekšēja izglītība 

sasniegti studiju rezultāti   

 

                             Pamatojums 

Nr. 

p.k. 
Izglītības programmas (kurss, 

pašizglītība)  nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids un 

ilgums 

Apjoms 

(KP) 

 

1.    

2.    

3.    

 

3. Noteikt iesniedzējam kārtot šādus papildu pārbaudījumus (eksāmens, ieskaite, studiju darbs): 

 

Nr. 

p.k. 

TSI studiju programmas kursi, kuros jākārto pārbaudījumi 

Studiju kursa kods un nosaukums  Apjoms (KP)  Pārbaudījumā veids  

1.    

2.    

3.    

 

4. Pieprasīt šādus papildu dokumentus: 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs ____________________  ____________________ 
     /paraksts/     /paraksts/ 

 

Sekretārs   ____________________  ____________________ 
     /paraksts/     /paraksts/ 
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3.pielikums 

Transporta un sakaru institūts 

Rīga 20___.gada _________ Nr.____ 

 

LĒMUMS 

par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu  

 

 

Komisija izvērtējusi Vārds, uzvārds, p.k. _______-_______ iesniegumu par ārpus formālās 

izglītības _____________________________________________________ vai profesionālajā pieredzē  

(institūcija un izglītības programma (kuri, pašizglītība)) 

 

____________________________________________________________________________ vai  iepriekšējā izglītībā 

         (iestāde, kurā iegūta profesionālā pieredze) 

 

____________________________________________________________________ iegūto studiju rezultātu atzīšanu  

(izglītības iestāde) 

 

____________________________________________________________ TSI studiju programmā,   iepazinusies ar 

  (studiju programmas nosaukums) 

 

iesniegtajiem dokumentiem, atbilstoši 14.08.2018. MK noteikumiem Nr.505 un “Nolikumam par ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu”,  NOLEMJ: 

 

1. Atzīt šādus studiju rezultātus:  

 

Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās kompetences un iepriekšēja 

izglītība sasniegti studiju rezultāti   

TSI studiju programmas studiju kurss 

NPK Izglītības programmas (kurss, 

pašizglītība)  nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids un 

ilgums 

Apjoms 

(KP) 

Kursa kods un nosaukums Apjoms 

(KP) 

1.     

2.     

3.     
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2. Neatzīt šādus sasniegtos studiju rezultātus: 

 

Ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā 

pieredzē iegūtās kompetences un iepriekšēja izglītība 

sasniegti studiju rezultāti   

 

                             Pamatojums 

NPK Izglītības programmas (kurss, 

pašizglītība)  nosaukums vai 

profesionālās pieredzes veids un 

ilgums 

Apjoms 

(KP) 

 

1.    

2.    

3.    

 

 

3. Noteikt iesniedzējam kārtot šādus papildu pārbaudījumus (eksāmens, ieskaite, studiju darbs): 

 

Nr. 

p.k. 

TSI studiju programmas kursi, kuros jākārto pārbaudījumi 

Studiju kursa kods un nosaukums  Apjoms (KP)  Pārbaudījumā veids  

1.    

2.    

3.    

 

 

Komisijas lēmumu var apstrīdēt TSI rektoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas brīža 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs ____________________  ____________________ 
     /paraksts/     /paraksts/ 

 

Sekretārs   ____________________  ____________________ 
     /paraksts/     /paraksts/ 
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