
 NOLIKUMS 
Numurs: 13 

Versija: 2 

K1 

Spēkā esošs  

SASKAŅOJU: 

SKK direktora vietniece mācību darbā 

______________ 

/I.Blūma/ 

27.08.2020. 

 

APSTIPRINĀTS 

SKK Padome 

27.08.2020, protokola Nr. 3-11/20-003  

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Dokumenti>> Iekšējie dokumenti>>Atzisana Lapa 1 no 5 

 

 

ĀRPUS FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS APGŪTO VAI PROFESIONĀLAJĀ 

PIEREDZĒ IEGŪTO KOMPETENČU UN IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBĀ 

SASNIEGTU STUDIJU REZULTĀTU 

ATZĪŠANAS NOLIKUMS 

STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 

 

Izdoti saskaņā ar: 

Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu un 59.3 panta otro daļu; 

Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem Nr. 505 "Ārpus formālās izglītības 

apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu 

studiju rezultātu atzīšanas noteikumi". 

 

1. Jēdzieni un saīsinājumi: 

1.1. AFIPP  - ārpus formālās izglītības un profesionālās pieredzes. 

1.2. Formālā izglītība  — sistēma, kas ietver pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības pakāpes, kuru programmu apguvi apliecina valsts atzīts 

izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, kā arī izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas dokuments. 

1.3. Neformālā izglītība - ārpus formālās izglītības organizēta interesēm un 

pieprasījumam atbilstoša izglītojoša darbība. 

1.4. Ārpus formālās izglītības apgūtais – prasmes, zināšanas un kompetence, kas ir 

iegūta ārpus formālās izglītības. 

1.5. Profesionālā pieredze – iepriekšēja nodarbošanās attiecīgajā profesijā. 

1.6. Kompetence – zināšanu, prasmju, attieksmju, vērtību un emociju elastīgs un 

dinamisks kopums konkrētas darbības veikšanai. 

1.7. Iepriekšējā izglītībā apgūtais – augstskolā vai koledžā apgūtie studiju moduļi vai 

studiju kursi, ko persona apguvusi kā klausītājs. 

1.8. Studiju rezultāti – studiju programmas, studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā 

iegūstamais zināšanu, prasmju un kompetences kopums. Ārpus formālās izglītības 

iegūtā izglītībā un profesionālajā pieredzē sasniegtās zināšanas, prasmes un 

kompetence, to atzīšanas gadījumā kļūst par studiju rezultātiem. 

 

2. Vispārīgie noteikumi  

2.1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža (turpmāk – 

SKK) pēc studējošā iesnieguma veic: 

2.2. ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču atzīšanas kārtību un kritērijus; 

2.3. iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus. 

 

3. Komisija 
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3.1. Lēmumu par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

zināšanu, prasmju un kompetenču, kā arī par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju 

rezultātu atzīšanu pieņem augstskolas vai koledžas izveidota atzīšanas komisija 

(turpmāk – komisija).  

3.2. Komisijas sastāvs, izveidošana un izmaiņas komisijas sastāvā:  

3.2.1. Komisiju veido no SKK mācībspēkiem un administrācijas. 

3.2.2. Komisijas sastāvā ir: priekšsēdētājs, vietnieks un divi locekļi. Komisijas 

sastāvā norīko vispārizglītojošo, medicīnas un profesionālās nozares studiju 

kursu pārstāvis. 

3.2.3. Komisijas personālsastāvu apstiprina direktors ar rīkojumu. 

3.3. Komisijas pienākumi: 

3.3.1. 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; 

3.3.2. Savā darbā ievērot ārējos normatīvos aktus un SKK iekšējos dokumentus. 

3.4. Komisijas tiesības: 

3.4.1. pārbaudīt sniegtās informācijas un ziņu atbilstību faktiskajiem apstākļiem; 

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

pietiekamu ziņu, lai objektīvi un vispusīgi izlemtu jautājumu par studiju 

rezultātu atzīšanu; 

3.4.3. ja nepieciešams, noteikt pārbaudījumus studiju rezultātu novērtēšanai.  

3.5. Komisijas lēmumi:  

3.5.1. komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz trīs tās locekļi;  

3.5.2. komisija lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda 

balsu skaita gadījumā noteicošā ir komisijas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja 

vietnieka (ja sēdē nepiedalās priekšsēdētājs) balss; 

3.5.3. ja komisija nolēmusi atzīt studiju rezultātus, tad lēmumā norāda atzīto studiju 

rezultātu apjomu kredītpunktos, kā arī studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu, 

kurā atzīto studiju rezultātu kredītpunktus var ieskaitīt;  

3.5.4. ja komisija nolēmusi par pārbaudījuma nepieciešamību iepriekš iegūto studiju 

rezultātu pārbaudei, tad komisijas lēmumā norāda SKK studiju moduļa vai 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;  

3.5.5. ja komisija ir pieprasījusi pretendentam papildu informāciju, lēmuma 

pieņemšanas termiņu var pagarināt. Komisija lēmumu pieņem viena mēneša laikā 

pēc papildu informācijas saņemšanas;  

3.5.6. visas komisijas sēdes protokolē. Protokoli glabājas pie SKK direktora 

vietnieces mācību darbā;  

3.5.7. komisijas lēmumu pretendents var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu 

direktoram, un direktora lēmumu pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

4. Konsultanta pienākumi: 

4.1. Reģistrēt pretendentus Atzīšanas reģistrā, izskatīt pretendenta mērķi, sniegt 

rakstisku rekomendāciju (protokola projekts). 
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4.2. Sniedz informāciju par iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, konsultē par 

studiju rezultātiem, skaidro potenciālās izmaksas, par procesu un prasībām, 

vērtēšanas kritērijiem, par nepieciešamajiem pierādījumiem, par studiju saturu. 

4.3. Saņem, reģistrē  un veic dokumentu apriti starp procesā iesaistītajām pusēm. 

4.4. Līdz vērtēšanai salīdzina dokumentu kopijas ar oriģināliem. 

4.5. Sasauc komisiju. 

4.6. Sagatavo papildu pārbaudījumu grafiku un individuālos protokolus. 

4.7. Seko pretendenta veiktajiem maksājumiem. 

 

5. Ārpus formālās izglītības apgūtos vai profesionālajā pieredzē iegūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus 

atzīst, ja ir izpildīti šādi kritēriji:  

5.1. Uzrādītie dokumenti satur skaidru, nepārprotamu un pilnīgu informāciju par 

sasniegtajiem studiju rezultātiem;  

5.2. Par sasniegtajiem studiju rezultātiem iespējams piešķirt vismaz vienu kredītpunktu;  

5.3. Pretendenta iepriekš iegūtā izglītība atbilst uzņemšanas prasībām attiecīgajā studiju 

programmā; 

5.4. Komisijas noteiktajos pārbaudījumos pretendents ir uzrādījis attiecīgās studiju 

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

5.5. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtos un atzītos studiju 

rezultātus nevar ieskaitīt kā attiecīgās studiju programmas noslēguma pārbaudījumu.  

 

6. Profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu atzīšana:  

6.1.1. profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst ne vairāk kā 30 

procentu apjomā no studiju programmas apjoma;  

6.1.2. profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus atzīst tikai par praksi, 

turklāt šie studiju rezultāti ir sasniegti tajā profesionālās darbības jomā, kas 

atbilst studiju programmas izglītības tematiskajai jomai;  

6.1.3. tajā studiju programmas studiju kursā, kuru apgūstot iegūst praktiskas 

zināšanas, prasmes un kompetenci. Šai gadījumā persona obligāti kārto 

attiecīgajā studiju kursā noteiktos pārbaudījumus. 

 

7. Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšana. 

7.1. Iepriekšējā izglītībā sasniegtos studiju rezultātus atzīst, ja tie atbilst augstākās 

izglītības pakāpei un ja tie ir sasniegti:  

7.1.1. profesionālās tālākizglītības programmā, kuras apguve dod iespēju iegūt 

ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni;  

7.1.2. atsevišķā studiju programmas studiju kursā vai studiju modulī, kuru persona 

ir apguvusi kā klausītājs;  

7.1.3. studiju programmas daļā. 

 

8. Atzīšanas procedūra:  

8.1.1. Pirms dokumentu iesniegšanas pretendents konsultējas ar direktora norīkotu 

konsultantu par atzīšanas procesu, vērtēšanas kritērijiem un pierādījumiem, kas 

jāiesniedz. 
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8.1.2. Dokumentus var iesniegt elektroniski: info@skk.lv  vai https://skk.ipas.lv/ 

8.1.3. Iesniegumus iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē iegūtu studiju 

rezultātu atzīšanai pieņem līdz katra gada 10. septembrim (rudens semestrim) 

vai līdz 10. februārim (pavasara semestrim). 

8.1.4. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas,  kas apliecina sasniegtos studiju 

rezultātus, vai norāda, ka tās jau pievienotas studenta lietai. 

8.1.5. Iesniegumam pievieno maksājuma uzdevumu, atbilstoši cenrādim. 

8.1.6. Konsultants katram pretendentam izveido pretendenta personas lietu. 

8.1.7. Pēc atzīšanas Pretendenta lietu pievieno studējošā personas lietai; 

8.1.8. Komisija divu nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža: 

8.1.8.1. izskata pretendenta iesniegumu un pievienotos dokumentus; 

8.1.8.2. pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu vai neatzīšanu; 

8.1.8.3. pieņem lēmumu par pārbaudījuma nepieciešamību sasniegto studiju 

rezultātu novērtēšanai. 

8.1.9. Lēmumā norāda atbilstošus kredītpunktus. 

8.1.10. Lēmumu nosūta pretendentam iepriekš saskaņotā veidā;  

 

9. Papildu pārbaudījumi 

9.1. pārbaudījums sasniegto studiju rezultātu novērtēšanai pretendentam jākārto šādos 

gadījumos:  

9.1.1. lai atzītu profesionālajā pieredzē sasniegtos studiju rezultātus par atbilstošiem 

studiju kursam, kuru apgūstot iegūst praktiskās zināšanas, prasmes vai 

kompetenci; 

9.1.2. lai atzītu ārpus formālās izglītības iegūtos studiju rezultātus; 

9.1.3. ja komisija lemj, ka pretendenta iesniegtie dokumenti, kas apliecina 

sasniegtos studiju rezultātus, nesniedz pilnīgu informāciju par pretendenta 

iegūtajām zināšanām, prasmēm un kompetenci. 

9.2. Pretendenta akadēmiskās un/vai profesionālās zināšanas un prasmes pārbaudījumā 

vērtē eksaminētājs. 

9.3. Ja nepieciešams, studiju rezultātu izvērtēšanai komisija pieaicina akadēmiskā 

personāla locekļus (nozares atbildīgo mācībspēku, atbilstošā studiju kursa docētāju 

u.c.), kuri nav komisijas locekļi. 

9.4. Konsultants informē pretendentu par pārbaudījuma laiku un prasībām;  

9.5. Eksaminētājs pārbaudījumā vērtē, vai pretendenta uzrādītās zināšanas, prasmes un 

kompetence atbilst vai neatbilst attiecīgās studiju programmas vai tās daļas 

plānotajiem studiju rezultātiem. Pārbaudījuma rezultātu (atbilst/neatbilst 

rezultātiem) ieraksta individuālajā vērtēšanas protokolā. 

 

10. Ja komisija atzīst par nepieciešamu kārtot papildus pārbaudījumus, kas nav attiecīgā 

studiju kursa pārbaudījumi, studiju rezultātu atzīšanai ieteicams izmantot individuāli 

pielāgotas novērtēšanas metodes katram pretendentam, kas var būt: 

10.1. Debates; 

10.2. Deklaratīvās metodes (pretendenta iesniegums, aprakstot veiktos darbus, kas 

ir saistīti ar iegūtajām kompetencēm); 

10.3. Intervijas; 

10.4. Novērošana (trešās personas rakstisks vērtējums par pretendentu darbībā); 

mailto:info@skk.lv
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10.5. Portfolio metode (sakārtots materiālu apkopojums, kas parāda un apstiprina 

pieredzē iegūtās zināšanas, prasmes, kompetenci konkrētā jomā);  

10.6. Prezentācijas;  

10.7. Simulācijas un pierādījumi, kas iegūti darbā (novērtē kā pretendents strādā 

strukturētā situācijā, kas veidota, pamatojoties uz reālo dzīvi); 

10.8. Tradicionālie pārbaudījumi (eksāmeni, testi u.c.) . 

11. Lēmums 

11.1. Komisija pieņem lēmumu par profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu, ja ir izpildīti visi šī nolikuma 5.1. -5.4. punktā noteiktie kritēriji; 

11.2. Komisija pieņem lēmumu par iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu 

atzīšanu par atbilstošiem studiju programmas studiju kursam vai studiju modulim, 

ja ir izpildīti visi šī nolikuma 5.5. punktā minētie kritēriji. 

 

Izmaiņu apraksts 

2. versija 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

Nosaukuma maiņa Spēku zaudējis:” Ministru 

kabineta noteikumi Nr.36 

Rīgā 2012.gada 10.janvārī 

(prot. Nr.2 16.§) 

Iepriekšējā izglītībā vai 

profesionālajā pieredzē 

sasniegtu studiju rezultātu 

atzīšanas noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar: 

Augstskolu likuma 59.2 panta piekto daļu 

un 59.3 panta otro daļu; 

Ministru kabineta 2018. gada 14. augusta noteikumiem 

Nr. 505 "Ārpus formālās izglītības apgūto vai 

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 

iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas 

noteikumi". 

Saturiski mainīts atbilstoši jaunajiem noteikumiem 
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