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LATVIJAS UNIVERSIT ĀTE 

RĪKOJUMS 

Rīgā 

13.09.2012.  Nr. 1/234 
 

Par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 
iegūtu studiju rezult ātu novērt ēšanu un atzīšanu LU 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti l īdz 04.04.2014. 
Grozījumi: LU 12.11.2013. rīkojums Nr. 1/305 
      LU 04.04.2014. rīkojums Nr. 1/116 
  
   

Lai nodrošinātu iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu 

novērtēšanu un atzīšanu Latvijas Universitātē (LU) atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 

(10.01.2012. Nr. 36) un Nolikuma par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu 

studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu LU (apstiprināts ar LU Senāta 26.03.2012. lēmumu 

Nr.201) prasībām, 

 

1. Apstiprināt: 

1.1. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanas 

dokumentu aprites kārtību (1. pielikums) (LU 04.04.2014. rīkojuma Nr. 1/116 redakcijā); 

1.2. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu 

novērtēšanas un atzīšanas komisiju (turpmāk – Studiju rezultātu atzīšanas komisija) 

personālsastāvu (2. pielikums) (LU 12.11.2013. rīkojuma Nr. 1/305 redakcijā).  

2. Noteikt: 

2.1. šādām studiju programmu padomēm veikt Studiju rezultātu atzīšanas komisijas 

pienākumus: 

2.1.1. Vēstures studiju programmu padomei; 

2.1.2. Filozofijas studiju programmu padomei; 

2.1.3. Ekonomikas studiju programmu padomei; 

2.1.4. Vadībzinību studiju programmu padomei; 

2.1.5. Eiropas studiju maăistra studiju programmas padomei; 

2.1.6. Veselības zinātĦu studiju programmu padomei; 
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2.2. maksu par iepriekšējā izglītībā un profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu 

novērtēšanu un atzīšanu, ieskaitot lietvedības izdevumus, – Ls 60; 

2.3. papildu maksu par katru pārbaudījumu (eksāmenu) – saskaĦā ar studiju procesa 

maksas pakalpojumu izcenojumu konkrētajā akadēmiskajā gadā.  

3. Uzdot: 

3.1. Latvijas Universitātes Informatīvās sistēmas (LUIS) darba grupai nodrošināt iespēju 

LUIS: 

3.1.1. reăistrēt personu iesniegumus par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā 

pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu un Studiju rezultātu 

atzīšanas komisijas lēmumus; 

3.1.2. sagatavot Studiju rezultātu atzīšanas komisijas sēžu protokolus un lēmumus;  

3.2. Studentu servisam nodrošināt personu iesniegumu par iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu novērtēšanu un atzīšanu pieĦemšanu, 

reăistrāciju LUIS un nosūtīšanu atbilstošajai Studiju rezultātu atzīšanas komisijai, sākot 

ar 17.09.2012. 

 

Pamats: LU Senāta 26.03.2012. lēmums Nr. 201, fakultāšu un Akadēmiskā departamenta 

priekšlikumi. 

 

Pielikumā:  

1. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju rezultātu atzīšanas 

dokumentu aprites kārtība ar pielikumiem uz 8 lp. 

2. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu novērtēšanas 

un atzīšanas komisiju personālsastāvs uz 5 lp. 

 

 

Rektors        M. AuziĦš 

 

 

 

 

 

 

Izsūtīt: visām fakultātēm, StS, LUIS, FUD, AkD, LUSP. 
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