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Protokols Nr. 2-S-1/9/2022 

 

NOLIKUMS 

par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa universitātē 

 
 

Izdots saskaņā ar 

Augstskolu likuma 4.panta trešās daļas 9. punktu,  

15.1 panta 3. punkta c apakšpunktu, 59.2, 59.3 pantu, 

 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” 4. punktu  
 

 

I  Vispārīgie noteikumi 

1.1. Nolikums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu Rīgas Stradiņa 

universitātē nosaka:  

1.1.1. Atzīšanas komisijas (turpmāk – komisija) izveidošanas nosacījumus, tiesības un 

pienākumus, darba organizāciju; 

1.1.2. iesnieguma iesniegšanas kārtību; 

1.1.3. lēmuma pieņemšanas kārtību un spēkā esamību; 

1.1.4.  ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču 

un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu (turpmāk kopā arī – sasniegtie studiju 

rezultāti) atzīšanas kritērijus. 

1.2. Sasniegto studiju rezultātu atzīšanas pamatmērķis ir studiju turpināšana 

akadēmiskā grāda vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai Rīgas Stradiņa universitātē 

(turpmāk – Universitāte). 

II  Komisijas izveidošana, tiesības un pienākumi 

2.1. Komisijas personālsastāvu, t.sk. tās priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku 

apstiprina Universitātes rektors. Komisijas sēdes protokolē un tehnisko darbu nodrošina 

Universitātes administrācijas noteikts pārstāvis, kurš nepiedalās komisijas lēmumu 

pieņemšanā. 

2.2. Komisijā darbojas Studējošo pašpārvaldes deleģēts studējošo pārstāvis. 

2.3. Komisijai ir šādas tiesības: 

2.3.1. 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 sasniegto 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 – MK noteikumi Nr.505) 11.punkts];  

2.3.2. pieprasīt no trešajām personām (darba devējiem u.c.) personas sniegtās 

informācijas vai iesniegto dokumentu autentiskuma apliecinājumu; 

2.3.3. pieprasīt Universitātes vai citu institūciju lietpratēju un ekspertu atzinumus par 

iesniegtajiem dokumentiem. Atzinumu sniedz desmit darba dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas dienas;  

https://likumi.lv/ta/id/37967#p59.2
https://likumi.lv/ta/id/37967#p59.3
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2.3.4. pieprasīt un saņemt no Universitātes struktūrvienībām informāciju, kas 

nepieciešama komisijas darbības sekmīgai nodrošināšanai; 

2.3.5. prasīt attiecīgajiem studiju programmu direktoriem, kā arī fakultātēm un citām 

struktūrvienībām šajā nolikumā noteikto darbību izpildi; 

2.3.6. uzaicināt uz komisijas sēdēm Universitātes darbiniekus, to saskaņojot ar attiecīgās 

struktūrvienības vadītāju;  
2.3.7. citas tiesības, kas noteiktas ārējos normatīvajos aktos un Universitātes iekšējos 

normatīvajos aktos. 

2.4. Komisijai ir šādi pienākumi: 

2.4.1. savlaicīgi izskatīt saņemtos iesniegumus; 

2.4.2. pieņemt šajā nolikumā noteiktos lēmumus; 

2.4.3. savā darbībā ievērot ārējos normatīvos aktus un Universitātes iekšējos normatīvos 

aktus; 

2.4.4. citi pienākumi, kas noteikti ārējos normatīvajos aktos un Universitātes iekšējos 

normatīvajos aktos. 

III  Komisijas darba organizācija 

3.1. Komisijas sēdes izziņo komisijas priekšsēdētājs vai viņa uzdevumā cits 

komisijas loceklis, ne vēlāk kā vienu nedēļu iepriekš nosūtot komisijas locekļiem uzaicinājumu 

pa e-pastu. 

3.2. Komisijas sēdes ir pilntiesīgas, ja tajās piedalās ne mazāk kā puse komisijas 

locekļu. Komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka klātbūtne ir obligāta. 

3.3. Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks uz komisijas sēdēm var uzaicināt 

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

slēgtām. 

3.4. Komisijas sēžu norisi, sēžu protokolēšanu, kā arī dokumentu sagatavošanu un 

apriti lietvedību reglamentējošos ārējos un Universitātes iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā organizē komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks. 

3.5. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāja 

prombūtnē komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētāja vietnieks. 

3.6. Komisija lēmumus pieņem pēc vienprātības principa, domstarpību gadījumā – 

balsojot. Ja komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa 

prombūtnē – komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss. 

3.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi un 

sekretārs (protokolists). 

IV  Iesnieguma par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu iesniegšanas 

kārtība 

4.1. Komisijas sekretārs konsultē potenciālos iesniedzējus par sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanai veicamajām darbībām un iesniedzamajiem dokumentiem, kā arī par 

turpmākajām studiju iespējām. 

4.2. Persona, kura vēlas, lai atzīst tās ārpus formālās izglītības apgūtās vai 

profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences, iesniedz Studentu servisā, 

rakstot uz e-pasta adresi studentuserviss@rsu.lv, elektroniski aizpildītu iesnieguma veidlapu 

(par katru studiju programmu atsevišķi), kas pieejama Universitātes mājas lapā (sadaļā “Studiju 

iespējas / Uzņemšana / Studiju rezultātu atzīšana”). Iesniegumam pievieno  dokumentus, kas 

apliecina ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences, kā arī maksājumu apliecinošu dokumentu. Ja iesniegumam pievieno 

dokumentu kopijas, personai ir pienākums uzrādīt dokumentu oriģinālus pēc komisijas 

pieprasījuma.  

mailto:studentuserviss@rsu.lv
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4.3. Attiecībā uz iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu1:  

4.3.1. Ja persona ir reflektants vai RSU studējošais, kurš vēlas, lai vienlaikus atzīst arī 

ārpus formālās izglītības apgūtās vai profesionālajā pieredzē iegūtās kompetences, - persona 

iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas pieejama RSU mājas lapā. Iesniegumam pievieno 

apliecības kopijas par augstskolā vai koledžā apgūtajiem studiju moduļiem vai studiju kursiem, 

ko persona apguvusi kā klausītājs, kā arī nolikuma 4.2. punktā minētos dokumentus; 

4.3.2. Ja persona ir reflektants vai RSU studējošais, kurš vēlas tikai iepriekšējā 

izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu vai to atzīšanu kopā ar formālajā izglītībā 

sasniegtiem studiju rezultātiem, - persona iesniedz attiecīgās studiju programmas direktoram 

vai viņa nozīmētai personai (turpmāk – studiju programmas direktors) adresētu iesniegumu 

saskaņā ar iekšējiem normatīvajiem aktiem par studiju rezultātu ieskaitīšanu studiju uzsākšanai 

vēlākos studiju posmos.2 

4.4. Ja persona vēlas saņemt lēmumu pieņemšanu attiecībā uz attiecīgajā semestrī 

apgūstamajiem studiju kursiem, tad iesniegumu jāiesniedz līdz semestra pirmā mēneša 15. 

datumam. Tomēr minētais personas mērķis nav saistošs komisijai lēmuma pieņemšanā, un 

nepieciešamības gadījumā komisija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu. 

4.5. Komisija izskata iesniegumu un pieņem lēmumu, ja ir samaksāta maksa par 

sasniegto studiju rezultātu atzīšanu katrā studiju programmā atsevišķi. Neatkarīgi no tā, vai 

iesniegumā ietvertais lūgums tiek apmierināts vai netiek apmierināts, vai attiecīgajā studiju 

programmā lēmuma pieņemšanas brīdī ir brīvas studiju vietas un vai persona apguvusi attiecīgo 

studiju kursu vai uzsākusi tā apguvi, veikto samaksu neatmaksā. 

4.6. Ja par sasniegto studiju rezultātu atzīšanai normatīvajos aktos noteikts obligāts 

pārbaudījums vai to ir noteikusi komisija, papildus jāsamaksā par pārbaudījuma kārtošanu. 

Pārbaudījumu organizē attiecīgā fakultāte, pēc iespējas ņemot vērā personas vēlmes attiecībā 

uz pārbaudījuma kārtošanas laiku. Neatkarīgi no tā, vai persona nokārto vai nenokārto 

pārbaudījumu sekmīgi vai neierodas uz pārbaudījumu noteiktajā laikā, veikto samaksu 

neatmaksā. 

V Lēmuma pieņemšanas kārtība par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā 

pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu 

un lēmuma spēkā esamība 

5.1. Komisija nodod personas iesniegumu attiecīgās studiju programmas direktoram 

atzinuma saņemšanai. Nepieciešamības gadījumā (piemēram, lai novērstu interešu konfliktu) 

komisija var lemt par cita eksperta vai lietpratēja noteikšanu. 

5.2. Attiecīgās studiju programmas direktors vai komisijas noteikts eksperts 

(lietpratējs) vērtē personas sasniegto studiju rezultātu atbilstību lēmuma pieņemšanas brīdī 

spēkā esošajā studiju programmas plānā iekļauto studiju kursu vai studiju programmas daļu 

(turpmāk šajā nodaļā kopā – studiju kursi) saturam.  

5.3. Komisija pieņem lēmumu uz eksperta (lietpratēja) atzinuma pamata, vērtējot arī 

normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteikto kritēriju izpildi, un ieskaita pilnus kredītpunktus, 

nepilnos kredītpunktus noapaļojot uz leju. 

5.4. 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 moduļos un studiju 

kursos noteikti pārbaudījumi sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai, komisija pieņem 

atsevišķus lēmumus par studiju rezultātu atzīšanu attiecīgajos studiju kursos, tiklīdz tas ir 

iespējams.  

                                                 
1 Iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju rezultāti ir studiju moduļi un studiju kursi, ko persona, kura reģistrējusies 

augstskolā vai koledžā, apguvusi kā klausītājs. 
2 Noteikumi par studiju rezultātu ieskaitīšanu un studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos (apstiprināti ar RSU 

Senāta prezidija 2022. gada 27. jūnija lēmumu, prot. Nr. 2-SP-1/12/2022). 
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5.5. Komisija, noskaidrojot personas viedokli, var pieņemt lēmumu par sasniegto 

studiju rezultātu atzīšanu citos studiju moduļos un studiju kursos vai citā sadalījumā nekā 

norādīts iesniegumā, ja lietas izskatīšanas gaitā tiek konstatēts, ka tas ir atbilstoši un lietderīgi. 

5.6. 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 [Augstskolu likuma 59.3 panta pirmā daļa]. 

5.7. Lēmumus par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu komisija reģistrē elektroniskā 

reģistrā. 

5.8. Lēmums par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu ir spēkā, kamēr Universitāte 

nav veikusi grozījumus attiecīgajā studiju modulī vai studiju kursā, bet jebkurā laikā – vismaz 

līdz tuvākā semestra beigām. 

5.9. Ja persona iesniegumā komisijai kā atzīšanas mērķi norāda studiju uzsākšanu 

vēlākos studiju posmos tuvākā semestra laikā vai studiju laika saīsināšanu, tad tas tiek 

pielīdzināts vienlaicīgam lūgumam attiecīgajam studiju programmas direktoram ieskaitīt 

atzītos studiju rezultātus saskaņā ar RSU iekšējo normatīvo aktu par studiju rezultātu 

ieskaitīšanu un studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos. Pilnīgi vai daļēji labvēlīgu lēmumu 

komisija nodod studiju programmas direktoram. Studiju programmas direktors tālāk rīkojas 

saskaņā ar minēto Universitātes iekšējo normatīvo aktu. 

5.10. Ja persona iesniegumā komisijai kā atzīšanas mērķi nenorāda studiju uzsākšanu 

vēlākos studiju posmos tuvākā semestra laikā vai studiju laika saīsināšanu vai arī persona 

faktiski neuzsāk vai pārtrauc studijas tuvākā semestra laikā, persona pirms plānotās studiju 

uzsākšanas vai atsākšanas konsultējas ar studiju programmas direktoru par grozījumu esamību 

attiecīgajā studiju modulī vai studiju kursā:  

5.10.1. ja nav veikti grozījumi vai tie ir nebūtiski, - iesniedz studiju programmas 

direktoram adresētu iesniegumu par komisijas atzīto studiju rezultātu ieskaitīšanu saskaņā ar 

Universitātes iekšējo normatīvo aktu par studiju rezultātu (kredītpunktu) ieskaitīšanu un studiju 

uzsākšanu vēlākos studiju posmos, vai  

5.10.2. ja ir veikti grozījumi, - no jauna iesniedz iesniegumu komisijā saskaņā ar šo 

nolikumu. 

VI Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kritēriji 

6.1. Sasniegtos studiju rezultātus atzīst, ja ir izpildīti Augstskolu likumā, MK 

noteikumos Nr. 505 noteiktie un no Ministru kabineta 2004. gada 16. novembra noteikumiem 

Nr. 932 „Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” izrietošie vispārīgie atzīšanas 

kritēriji.  

6.2. Sasniegtos studiju rezultātus studiju programmās, kuras atbilst Latvijā 

noteiktajām reglamentētajām profesijām, atzīst, ja papildus vispārīgajiem kritērijiem ir izpildīti 

speciālie atzīšanas kritēriji, kas izriet no likuma “Par reglamentētajām profesijām un 

profesionālās kvalifikācijas atzīšanu”, Ārstniecības likuma, Farmācijas likuma un citiem 

speciālajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības reglamentētajām profesijām.3 

6.3. Sasniegtos studiju rezultātus  atzīst, ja personas iepriekš iegūtā formālā izglītība 

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

noteikumu prasībām attiecīgajā studiju programmā [Augstskolu likuma 59.2 panta ceturtā daļa, 

MK noteikumu Nr. 505 12. punkta 12.3. apakšpunkts].  

6.4. Ārpus formālās izglītības apgūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju 

programmās, kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, atzīst, ja ir izpildīti 

šādi speciālie kritēriji: 

                                                 
3 Skatīt arī Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā Nr. 

A420276920, [9.2]. 
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6.4.1. tālākizglītības programma, profesionālās pilnveides izglītības programma vai 

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

pakāpes izglītības programmu; turpmāk visas kopā – izglītības programma) apgūta pēdējo 10 

(desmit) gadu laikā 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; 

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

izglītības programma; 

6.4.3. izglītības programma ir paredzēta attiecīgās profesijas vai specialitātes 

speciālistiem [Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 943 “Ārstniecības 

personu sertifikācijas kārtība 53. punkta 53.1. apakšpunkts, Farmācijas likuma 38. panta otrās 

daļas 2. punkts u.c.]; 

6.4.4. izglītības programmas līmenis atbilst attiecīgajai studiju programmai 

paredzētajam Latvijas ietvarstruktūras līmenim, kurā notiek kvalifikācijas ieguve 

reglamentētajā profesijā;4 

6.4.5. kompetences apgūtas pēc uzņemšanai attiecīgajā studiju programmā 

nepieciešamās iepriekšējās izglītības iegūšanas5. Ja atzīstamajām kompetencēm nav jābūt tieši 

saistītām ar reglamentētu profesionālo darbību (ārstniecību), kritērijs uzskatāms par izpildītu, 

ja kompetences apgūtas pēc atbilstoša līmeņa iepriekšējās izglītības iegūšanas. 

6.5. Iepriekšējā izglītībā sasniegtus studiju rezultātus studiju programmās, kuras 

atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, atzīst, ja ir izpildīti šādi speciālie 

kritēriji: 

6.5.1. iepriekšējā izglītība ir gūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 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; 

6.5.2. iepriekšējā izglītība, kas atbilst studiju programmas obligātajai un ierobežotās 

izvēles daļai vai kas tieši saistīta ar reglamentēto profesionālo darbību (piemēram, ārstniecību), 

ir gūta izglītības iestādē vai citā institūcijā, kura atbilst Latvijas ārējo normatīvo aktu prasībām 

attiecīgajā reglamentētajā profesijā; 

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

iepriekšējā izglītība; 

6.5.4. iepriekšējās izglītības programmas līmenis atbilst studiju programmai 

paredzētajam Latvijas ietvarstruktūras līmenim, kurā notiek kvalifikācijas ieguve 

reglamentētajā profesijā. 

6.6. Profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences studiju 

programmās, kuras atbilst Latvijā noteiktajām reglamentētajām profesijām, atzīst, ja ir izpildīti 

šādi speciālie kritēriji: 

6.6.1. profesionālā pieredze gūta pēdējo 10 (desmit) gadu laikā 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; 

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

profesionālā pieredze; 

6.6.3. profesionālā pieredze gūta apmācīttiesīga (sertificēta), atbilstošā specialitātē 

(pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē) praktizējoša speciālista uzraudzībā 

(vadībā). Apmācības tiesības nosaka pēc apmācības brīdī Latvijā vai attiecīgajā ārvalstī spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem; 

                                                 
4 Skatīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā Nr. A420276920, 

[9.2]. 
5 Skatīt Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama 2021. gada 14. aprīļa spriedumu lietā Nr. A420276920, 

[2.8], [2.9], [9.2]. 
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6.6.4. profesionālā pieredze gūta darba tiesiskajās attiecībās vai citā likumīgā veidā, 

kāds noteikts Latvijas vai attiecīgās ārvalsts ārējos normatīvajos aktos; 

6.6.5. profesionālā pieredzē gūta pēc uzņemšanai attiecīgajā studiju programmā 

nepieciešamās iepriekšējās izglītības iegūšanas. Ja atzīstamajām kompetencēm nav jābūt tieši 

saistītām ar reglamentētu profesionālo darbību (ārstniecību), kritērijs uzskatāms par izpildītu, 

ja profesionālā pieredze gūta pēc atbilstoša līmeņa iepriekšējās izglītības iegūšanas. 6 

6.7. Sasniegtos studiju rezultātus var atzīt studiju virziena ,,Tiesību zinātne” studiju 

programmu obligātajā (A) un obligātās izvēles (B) daļā, ja studiju rezultāti sasniegti valstī, 

kuras tiesību sistēma ietilpst kontinentālās Eiropas (romāņu – ģermāņu) tiesību sistēmā. Šis 

ierobežojums nav piemērojams attiecībā uz studiju rezultātu atzīšanu speciālajos studiju kursos 

par attiecīgās valsts tiesību sistēmu vai citu tiesību loku, vai attiecībā uz izvēles (C) daļas studiju 

kursiem. 

VII Nobeiguma noteikumi 

7.1. Komisijas pieņemto lēmumu persona var apstrīdēt rektoram Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

7.2. Samaksu par sasniegto studiju rezultātu atzīšanu un samaksu par pārbaudījumu 

kārtošanu, gadījumus, kad tiek noteikts samazināts samaksas apmērs un kad personas tiek 

atbrīvotas no maksājumiem, nosaka Universitātes rektors.  

7.3. Citas saistības, pienākumi un kārtība sakarā ar sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu Universitātē nosakāmi saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem. Nolikuma normas ir 

piemērojamas, ciktāl tās nav pretrunā spēkā esošajām ārējo normatīvo aktu normām.  

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                       J. Gardovskis  
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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[2.8], [2.9], [9.2]. 
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