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Noteikumi par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos 

Latvijas Kultūras akadēmijā 

Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 16.11.2004. noteikumiem Nr. 932 

“Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” un Latvijas Kultūras akadēmijas 

(turpmāk – LKA) studiju procesu reglamentējošiem normatīviem aktiem, lai noteiktā kārtībā 

organizētu imatrikulāciju vēlākajos studiju posmos LKA bakalaura, maģistra un doktora 

studiju programmās. 

Vispārīgie noteikumi 

1. Studijas vēlākos studiju posmos var uzsākt/atsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju 

programmā. 

2. Studiju uzsākšana/atsākšana vēlākos studiju posmos LKA studiju programmā ir iespējama, 

ja persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, LKA vai citā Latvijas vai 

ārvalsts augstākās izglītības iestādē apguvusi licencētu vai akreditētu studiju programmu 

vai tās daļu. 

3. Papildus šo noteikumu 2.punktā minētajām personām studijas vēlākos studiju posmos var 

uzsākt personas, kurām saskaņā ar noteikumiem par ārpus formālās izglītības apgūto vai 

profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju 

rezultātu atzīšanu ir atzītas ārpus formālās izglītības apgūtās un profesionālajā pieredzē 

iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences vai iepriekšējā izglītībā sasniegtie studiju 

rezultāti un piešķirti kredītpunkti. Atzīšanu apliecina augstskolas vai koledžas lēmums par 

ārpus formālās izglītības apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu. 

4. Studijas vēlākos posmos var uzsākt: 

4.1.  pārejot no citas augstākās izglītības iestādes uz LKA tā paša vai zemāka līmeņa studiju 

programmu; 

4.2.  turpinot studijas augstākās izglītības programmā bakalaura grāda iegūšanai pēc pirmā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves; 

4.3.  pārejot uz citu LKA studiju programmu/apakšprogrammu/specializāciju tā paša 

līmeņa studiju programmā; 

4.4.  atsākot studijas LKA pēc eksmatrikulācijas; 

4.5.  turpinot studijas pēc grāda ieguves tajā pašā studiju līmenī citā programmā, 

apakšprogrammā vai specializācijā, savienojot studijas grāda ieguvei tā paša līmeņa vai 

dažādu līmeņu studiju programmās; 

4.6.  pēc ārpus formālās izglītības apgūto un profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, 

prasmju un kompetenču vai iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas un 

kredītpunktu iegūšanas.  

5. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, var pretendēt: 

https://likumi.lv/ta/id/96800#p4


5.1.  uz brīvajām studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem; 

5.2.  uz studijām par maksu (fizisko vai juridisko personu līdzekļiem). 

6. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā/ 

apakšprogrammā/ specializācijā. 

Pieteikšanās studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos 

7. Lai pieteiktos studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos, personai, kura vēlas uzsākt 

studijas vēlākos studiju posmos, LKA Studiju departamentā jāiesniedz sekojoši dokumenti: 

7.1.  pieteikuma veidlapa studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos (pielikums Nr. 1); 

7.2.  augstākās izglītības iestādes izsniegta akadēmiskā izziņa vai diploma pielikums, kas 

apliecina iepriekš apgūtu studiju programmu vai tās daļu; 

7.3.  iepriekš pabeigto formālo izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu; 

7.4.  apgūto studiju kursu un programmas apraksti; 

7.5.  lēmums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto 

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

atzīšanu, ja persona vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos pēc šī nolikuma 

3.6.punkta;  

7.6.  pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; 

7.7.  kvīts par reģistrācijas maksas apmaksu saskaņā ar LKA Senāta apstiprināto lēmumu 

“Maksājumi studiju procesā”; 

7.8.  divas fotogrāfijas. 

8. Persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, dokumentus var iesniegt: 

8.1. uzņemšanas noteikumos izsludinātajā dokumentu reģistrācijas laikā; 

8.2. kārtējā semestra reģistrācijas nedēļā. 

9. Iesniegtos dokumentus reģistrē atbilstoši lietvedības prasībām, norādot pieteikuma 

reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku. 

Lēmuma pieņemšana 

10. Studiju programmu padomes lietvedis saskaņā ar „Noteikumiem par studiju kursu akadēmisko 

atzīšanu LKA” salīdzina personas, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, iepriekš 

apgūtos studiju kursus un to apjomu ar attiecīgo LKA studiju 

programmu/apakšprogrammu/specializāciju, sagatavo un iesniedz Studiju programmu 

padomei atzinumu par studiju turpināšanas iespēju noteiktā semestrī un individuālo studiju 

plānu, ņemot vērā, ka pēc imatrikulācijas papildus apgūstamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst 

pārsniegt 20 kredītpunktus (30 ECTS). 

11. Pamatojoties uz Studiju programmu padomes lēmumu, tiek izdots LKA rektora rīkojums par 

imatrikulāciju noteiktā semestrī un sagatavots salīdzinājuma protokols vai lēmums par ārpus 

formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu un individuālo 

studiju plānu ar papildu prasībām (apgūstamie priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas termiņi), 

ņemot vērā, lai kopā ar papildus apgūstamajiem priekšmetiem studiju gadā iegūto 



kredītpunktu skaits nepārsniegtu 40 kredītpunktu. Ar imatrikulēto personu tiek noslēgts 

līgums par studijām LKA. 

12. Citās Latvijas vai ārvalstu augstākajās izglītības iestādēs apgūtu doktora programmu studiju 

kursu pielīdzināšanu LKA doktora studiju programmas kursiem un doktora pārbaudījumu 

atzīšanu veic LKA Zinātniskā un mākslinieciskā padome atbilstoši „Latvijas Kultūras 

akadēmijas Nolikumam par doktora studiju programmas kursu pielīdzināšanas un doktora 

pārbaudījumu atzīšanas kārtību, par promocijas kārtību un promocijas darba vērtēšanas 

kritērijiem” (apstiprināts ar LKA Senāta sēdes lēmumu 11.05.2009.). 

13. Lēmumu par studiju turpināšanu LKA doktora studiju programmā pēc LKA Zinātniskās un 

mākslinieciskās padomes ierosinājuma pieņem LKA Rektors vai Rektora pilnvarota persona 

un izdod rīkojumu par imatrikulāciju noteiktā semestrī, pievienojot veiktā salīdzinājuma 

protokolu un individuālo studiju plānu ar papildu prasībām, kurā norādīti apgūstamie 

priekšmeti, pārbaudījumu kārtošanas termiņi, maksa par papildus kārtojamajiem 

priekšmetiem, saskaņā ar LKA Senāta apstiprināto lēmumu “Maksājumi studiju procesā”. 

14. Papildu prasības persona, kura vēlas uzsākt studijas vēlākos studiju posmos, var nokārtot 

pirms imatrikulācijas kā LKA klausītājs/viesstudents vai pēc imatrikulācijas, saskaņā ar 

individuālo studiju plānu. 

15. Lēmums par atteikumu uzsākt studijas vēlākā laika posmā ir apstrīdams viena mēneša laikā 

no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot rakstveida iesniegumu LKA rektoram. 



Pielikums Nr.1. 

Latvijas Kultūras akadēmijas  

Studiju departamentam 

_______________________________ 
vārds, uzvārds, personas kods 

_______________________________ 
telefons, e pasts 

iesniegums par imatrikulāciju LKA vēlākā studiju posmā 

Lūdzu imatrikulēt mani LKA bakalaura/ maģistra studiju programmas apakšprogrammas 

______________________   ____ kursā ar 20__.gada_______________.  

No 20__. gada ____________ līdz 20__ . gada ____________ studēju  

 

_________________________________________________________ studiju programmas __ kursā.  
augstākās izglītības iestāde, studiju programma  

 

Esmu apguvis/-usi studiju programmu _____  kredītpunktu jeb _____ semestru apjomā. 
 

Pievienoju dokumentus: 

1. Akadēmiskā izziņa/diploma pielikums Nr.________izdots___________ 

2. Iepriekšējo izglītību apliecinošs dokuments Nr.__________izdots____ 

3. lēmums par ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un 

kompetenču, kā arī iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanu Nr.__________izdots____ 

4. Pases vai personas apliecības kopija 

5. 2 fotogrāfijas 

6. Kvīts par reģistrācijas maksas apmaksu Nr._____ 

______________       _____________ 
Datums         Paraksts 

 

LKA studiju departamenta atzinums par studiju turpināšanas iespēju 

Studiju departamenta vad. lēmums: 

Imatrikulēt  bakalaura/maģistra studiju programmas______________________apakšprogrammas   

 

____kursā_____semestrī ar 20__.gada__________.             Studiju maksa________EUR semestrī 

 

Atbildīgā par LKA studiju programmas/apakšprogrammas/specializācijas realizāciju viedoklis: 

Papildus jākārto šādi pārbaudījumi: 

Studiju kurss (priekšmets) Apjoms 
kredītp. 

Docētājs Pārbaudījuma 
veids 

Termiņš Maksa 

      

      

      

      

 

Noslēgts  līgums Nr.___________  20__.gada_________. 

________________                                                                  ____________________ 
Datums         Paraksts 


