
LATVIJAS UNIVERSITĀTES AĢENTŪRA 
LATVIJAS UNIVERSITĀTES RĪGAS 1.MEDICĪNAS KOLEDŽA 

Reģ.Nr. 90000022308 

Tomsona iela 37, Rīga, LV – 1013, Tālrunis/Fakss 67371147, e-pasts: medskola@medskola.lv  

 
APSTIPRINĀTS 

ar Latvijas Universitātes  

Rīgas 1.medicīnas koledžas 

05.03.2020. rīkojumu Nr.1.14/100 

 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas 

 Profesionālās vidējās un arodizglītības 

izglītojamā personas lietas noformēšanas kārtība 
 

Izstrādāta saskaņā ar 2007.gada 6. marta  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 165 2.11. apakšpunktu 

 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un  

eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves  

organizēšanai obligāti nepieciešamo dokumentāciju”  

 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtības mērķis ir noteikt izglītojamā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtību 

Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžā (turpmāk – Koledža). 

2. Kārtība precizē izglītojamā personas lietas saturu. 

3. Kārtība nosaka atbildīgās personas, kuras iesaistītas izglītojamā personas lietas veidošanā, to 

atbildības jomu darbā pie izglītojamā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas. 

4. Kārtība nosaka informācijas saturu un apjomu, informācijas fiksēšanas un pievienošanas 

termiņus izglītojamā personas lietā. 

5. Izglītojamā personas lieta tiek izveidota pēc izglītojamā uzņemšanas.  

 

II. Izglītojamā personas lieta 
 

6. Izglītojamā personas lieta ir dokumentu kopums, kas tiek uzkrāts A4 formāta aploksnē un sevī 

apvieno: 

6.1. dokumentus, kurus  reflektants atbilstoši uzņemšanas noteikumiem iesniedz uzņemšanas  

komisijai: 

6.1.1. pamatdokumenti (iesniegums pēc noteiktas formas, vidējās/pamata izglītības apliecinoša 

dokumenta kopija, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, 4 fotokartiņas 3x4 cm, 

personas apliecinoša dokumenta (pase, ID karte) kopija, ģimenes ārsta izsniegta veselības 

izziņa; 

6.1.2. papildus dokumenti  (piem., uzvārda maiņas apliecinoša dokumenta kopija, bāreņa 

apliecības vai invaliditātes apliecības  kopija). 

6.2. Audzēkņa karti – izglītojamā mācību gaitas fiksēšanai; 

6.3. rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu un atskaitīšanu; 

6.4. izglītojamā iesniegumus; 

6.5. prakses atskaites dokumentāciju - raksturojums no prakses vietas; 

6.6. diploma un sekmju izraksta kopiju; 

6.7. mācību līgumu (izglītojamajiem, kuri mācās par maksu). 
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III. Izglītojamā personas lietas noformēšana 
 

7. Izglītojamā personas lietu noformē Lietvedības nodaļas atbildīgā persona, kura: 

7.1. saņem no uzņemšanas komisijas izglītojamā dokumentus, kas nepieciešami personas lietas 

noformēšanai; 

7.2. iekārto Audzēkņa karti, veicot ierakstus: 

7.2.1. izglītojamā personas dati (vārds, uzvārds, personas kods, izglītojamā reģistrācijas numurs 

saskaņā ar ierakstu izglītojamo reģistrācijas un uzskaites grāmatā, izglītojamā deklarētās 

dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese); 

7.2.2. dati  par iepriekš iegūto izglītību (izglītības pakāpe, gads); 

7.2.3. uzņemšanas rezultāti saskaņā ar aktuālajiem Uzņemšanas noteikumiem, pamatojoties uz 

kuriem, izglītojamais ir ieskaitīts; 

7.2.4. dati par izglītojamā ieskaitīšanu (rīkojuma datums un numurs); 

7.2.5. papildina Audzēkņa kartes formu ar sekojošu informāciju:  

1) ziņas par izglītojamā pārcelšanu nākamajā kursā (rīkojuma numurs, datums); 

2) ziņas par mācību pārtraukšanu vai atsākšanu (rīkojuma numurs, datums); 

3) izglītojamajam saistoša  rīkojuma izdošanas datums, numurs un  tā nosaukums. 

7.2.6. ja izglītojamais pārtraucis mācības, norāda atskaitīšanas datus (rīkojuma numurs, datums); 

7.3. atbild par  norādīto ziņu pareizību, savlaicīgu aktualizēšanu; 

7.4. atbild par  personas lietu saglabāšanu, kārtību un  nodošanu arhīvā. 

8. Izglītojamā personas lieta tiek aktualizēta atbilstoši mācību procesa grafikam. 

 

IV. Izglītojamā personas lietas glabāšana, datu izmantošana un lietas nodošana 

arhīvā 
 

9. Izglītojamā personas lietas tiek sistematizētas pēc izglītības programmas un kursa.  

10. Pieeja izglītojamā personas lietai, personas datiem ir atļauta personām, kuras atbild par 

izglītības  programmas realizāciju, citos ar mācību procesu saistītos gadījumos informāciju 

pēc pieprasījuma sagatavo atbildīgā persona. 

11. Izglītojamā personas lieta tiek nodota Koledžas arhīvā pēc mācību pabeigšanas vai 

pārtraukšanas. 

12. Koledžas arhīvā personas lieta tiek glabāta 75 gadus. 

 
V. Noslēguma jautājumi 

 
13. Atzīt par spēku zaudējušiem 19.05.2014. Rīgas 1.medicīnas koledžas iekšējās kārtības 

noteikumus “Rīgas 1.medicīnas koledžas profesionālās vidusskolas audzēkņa personas lietas 

noformēšanas kārtība”. 

14. Iekšējās kārtības noteikumi “Latvijas Universitātes Rīgas 1. medicīnas koledžas profesionālās 

vidējās un arodizglītības izglītības izglītojamā personas lietas noformēšanas kārtība” stājas  

spēkā 05.03.2020. 

 

 

 


