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KĀRTĪBA, KĀDĀ IEGŪSTAMS BRĪVKLAUSĪTĀJA STATUSS 

 

 

Mērķis      

Noteikt kārtību, kādā interesenti var iegūt brīvklausītāja statusu Latvijas universitātes Rīgas 

medicīnas koledžā  

 

Dokumenti 

Saistošie dokumenti  
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas nolikums 

   

Terminoloģija - definīcijas un saīsinājumi 

Brīvklausītājs-  persona , kas apmeklē studiju kursu (kursus), bet nav imatrikulēts mācību iestādē  

Studiju kurss – noteiktā līmenī un apjomā organizēts studiju programmai atbilstošu zināšanu, 

prasmju un kompetences sistēmas izklāsts, kam ir definēti studiju rezultāti, par kuru sasniegšanu 

tiek piešķirti kredītpunkti    

                   Pārbaudījumu kārtība- LU RMK Padomē apstiprināts dokuments, saskaņā ar kuru noteikts kā 

notiek pārbaudījumi  LU RMK 

         Vērtējums-  studiju sasniegumu noteikšana pēc definētiem  rezultātiem 

       Semestris-   mācību gada puse mācību iestādē 

     

LU RMK – Latvijas Universitāte Rīgas Medicīnas koledža 

 

 

 

1. Brīvklausītāja statusu var iegūt jebkurš interesents., kas dod iespēju: 

1.1.  iegūt jaunas kompetences un prasmes; 

1.2.  paaugstināt konkurētspēju darba tirgū; 

1.3.  iepazīt studijām izvēlēto programmu; 

1.4.  studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nav iespējams apgūt pilnu studiju programmu 

augstskolā. 

 

2. Brīvklausītājs LU RMK var izvēlēties tikai teorētiskos studiju kursus, kuros nav vajadzīgas 

īpašas priekšzināšanas, šādās studiju programmās: 

2.1. Ārstniecība; 

2.2. Māszinības; 

2.3. Masāža un hidroterapija; 

2.4. Optometrija. 
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3. Brīvklausītājs var apmeklēt izvēlēto studiju kursu (kursus) pēc saraksta, ievērojot noteikto 

pārbaudījumu kārtību, saņemot vērtējumu par studiju kursu LU RMK noteiktajā kārtībā. 

 

4. Iepazīties ar LU RMK piedāvātajiem studiju kursiem var LU RMK mājas lapā. 

 

5. Pierakstīšanās tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā līdz kursa trešajai nodarbībai, saskaņā 

ar   studiju kalendāro grafiku. 

 

6. Pretendents aizpilda  pieteikuma veidlapu (1. pielikums, forma Stud-01) un iesniedz  studiju 

daļā atbilstošās studiju    programmas vadītājam. 

 

7. Pēc pieteikuma saņemšanas divu darba dienu laikā Studiju daļa pretendentam izsūta 

informāciju par norises laiku un vietu, izmaksām, docētājiem un kredītpunktiem. 

 

8. Studiju programmas vadītājs informē  atbilstošā studiju kursa vadītāju un docētāju par      

brīvklausītāja dalību attiecīgajā studiju kursā. 

 

9. Pēc studiju programmas vadītāja pieteikuma veidlapas saskaņojuma, Studiju daļa sagatavo 

līgumu par LU RMK pretendenta izvēlētā studiju kursa apguvi. 

 

10. Piecu darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas pretendents ar pārskaitījumu  samaksā par 

kursa apguvi saskaņā ar LU RMK  cenrādi. 

 

11. LU RMK direktora vietnieks izglītības darbā sagatavo rīkojumu par brīvklausītāja statusu 

pretendentam. 

 

12. Brīvklausītājam tiek  nodrošināta pieeja LU  RMK Bibliotēkas resursiem un datorklasēm. 
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1. pielikums Kārtība, kādā iegūstams brīvklausītāja statuss ID P-Stud-1.07/01 

Versija 01 

Spēkā no 27.01.2021 

 

 

 

Latvijas Universitātes 

Rīgas Medicīnas koledža 

 

KLAUSĪTĀJA 

REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPA 

KURSU APGŪŠANAI 

 

 

 

 

 

  

    Klausītāja līgums Nr.                             /  

      /datums, mēnesis, gads/ 

1. Vārds, uzvārds 

                                                                             

 

2. Personas kods 

 

 

3. Deklarētā adrese  
/adrese, pilsēta, valsts , indekss, tālrunis/ 

 

4. Darba vieta 
/Darba vietas nosaukums, ieņemamais amats, 

tālrunis/ 

 

5. E-pasts 

 

 

6. Pases dati 
 

Pases sērija un Nr.  

Izdošanas datums 

Derīga līdz  

Izdevējiestāde 
7. Dzimums sieviete  □            vīrietis □ 

8. Kādā līmenī iegūta izglītība vidējā  □    vidējā speciālā □     arodizglītība □ 

bakalaura □  maģistra □  augstākā profesionālā □ 

 □ Maksāšu reģistrācijas maksu, jo vēlos saņemt klausītāja apliecību    

Sniegto ziņu patiesumu apliecinu   ____________________             _________________ 
                                                                      /paraksts/                                               /datums/ 

 

9. Pieteikums reģistrācijai uz studiju kursiem 

Kursa kods Kursa nosaukums Kredītpunkti SASKAŅOJUMS 
/aizpilda programmas 

pārstāvis/ 

1.    

2.    

3.    

Maksa par studiju apgūšanu _____________________________________________________ 
                                                                                    /cipariem un vārdiem/ 

Reģistrators _________________     ___________________    ________________ 

                             /paraksts/                               /atšifrējums/                                /datums/ 

Stud-01, versija 01 

 


