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APSTIPRINĀTS
LiepU elektroniskā Senāta 2020.gada 14.decembra sēdē, protokols Nr.6

Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība LiepU

Izdota saskaņā ar Augstskolu likuma 59.2 panta pirmo daļu.

1. Klausītāju  reģistrācijas  un  uzskaites  kārtība  (turpmāk  –  Kārtība)  nosaka  klausītāju
reģistrāciju, pienākumus un tiesības.

2. Klausītājs ir persona, kura uz līguma pamata par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem
reģistrējusies  konkrētu  studiju  kursu/studiju  moduļu  apguvei  un  pilda  attiecīgo  studiju
kursu /studiju moduļu akadēmiskās saistības, ko piedāvā Liepājas Universitātē attiecīgajā
akadēmiskajā gadā.

3. Tiesības reģistrēties klausītāja statusā ir:
3.1.  Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem;
3.2.  Eiropas  Savienības  dalībvalstu  un  Eiropas  Ekonomikas  zonas  valsts  (ES

dalībvalstu,  Islandes,Lihtenšteinas,  Norvēģijas)  pilsoņiem,  ŠveicesKonfederācijas
pilsoņiem, Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir  derīgs ceļošanas
dokuments;

3.3.  ārzemniekiem,  kuri  nav  minēti  3.2.  punktā,  uzrādot  ilgtermiņa  vīzu  ja  tāda
nepieciešama) vai derīgu ceļošanas dokumentu;

3.4.  augstāko izglītības iestāžu studējošiem.
4. Persona var reģistrēties: 

4.1. pamatstudiju kursu apguvei, ja ir iegūta vidējā izglītība; 
4.2. maģistra studiju kursu apguvei – ja ir iegūta bakalaura/tai pielīdzināta izglītība; 
4.3. doktora studiju kursu apguvei – ja ir iegūta maģistra/tai pielīdzināta izglītība.

5. Personas,  kuras  izglītību  ir  ieguvušas  ārvalstīs,  reģistrē  klausītāja  statusā,  ievērojot
Augstskolu likuma 85.panta noteikumus. Ārvalstīs  iegūto izglītības dokumentu ekspertīzi
pirms  dokumentu  iesniegšanas  LiepU  veic  Akadēmiskais  informācijas  centrs  (AIC).
Izglītības dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pati persona. 

6. Pieteikšanās studiju kursiem/studiju moduļiem (izņemot tālmācībā apgūstamiem kursiem)
notiek Mūžizglītības nodaļā  divu nedēļu laikā no semestra sākuma, aizpildot pieteikuma
veidlapu  https://min.liepu.lv/lv/klausitaji/.  Mūžizglītības  nodaļa  konsultē  interesentus  par
studiju kursu/studiju moduļu apguves nosacījumiem klausītāja statusā. 

7. Pretendents, uzrādot pasi/ID karti,
7.1. aizpilda LiepU pieteikuma veidlapu,
7.2. pieteikumam  pievieno,  izglītību  apliecinoša  dokumenta  kopiju  (  ja  pretendents  nav
LiepU students), 
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7.3. pieteikumam pievieno 1 fotogrāfiju (3x4 cm) (pretendents nav LiepU students). 
8. Uz tālmācībā apgūstamiem kursiem personas piesakās elektroniski; dokumentu kopijas uz

LiepU nosūtot pa pastu vai elektroniski.
9. Piesakoties  studijām  klausītāja  statusā,  jāiemaksā  ar  rektora  rīkojumu  noteikta

neatmaksājama reģistrācijas maksa.
10. Mūžizglītības nodaļa 5 darba dienu laikā saskaņo ar atbilstošās fakultātes dekānu konkrēto

studiju kursu/studiju moduļu apguves iespējas, pozitīva lēmuma gadījumā slēdz līgumu ar
pretendentu.

11. Pretendents slēdz līgumu par studiju kursu/ studiju moduļu apguvi un veic maksājumu/-us
līgumā noteiktā kārtībā. Ja studiju kursu /studiju moduļu apguve paredzēta gan pirmajā, gan
otrajā akadēmiskā gada semestrī, tad maksājumu pieļaujams dalīt divās daļās. Maksa tiek
aprēķināta  saskaņā  ar  LiepU  Senātā  apstiprinātajiem  maksas  pakalpojumiem  vai  par
tālmācībā apgūstamu kursu tiek noteikta saskaņā ar rektora apstiprinātu tāmi.

12. Uz noslēgtā līguma pamata pretendents Mūžizglītības nodaļā tiek reģistrēts studiju kursu
/studiju  moduļu  apguvei  klausītāja  statusā  ar  rektora  rīkojumu.  Ja  klausītājs  nav  LiepU
students, tiek izsniegta klausītāja apliecība bibliotēkas un datorklašu apmeklēšanai. 

13. Persona,  kura  reģistrējusies  klausītāja  statusā,  pilda  studiju  kursu/  studiju  moduļu
akadēmiskās saistības, var izmantot LiepU bibliotēkas un datorklašu pakalpojumus.

14. Klausītāju neiekļauj LiepU studējošo sarakstā. Mūžizglītības nodaļa nodrošina individuālo
pārbaudījumu protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi LAIS sistēmā.

15. Pamatojoties  uz  rektora  parakstītu  eksmatrikulācijas  rīkojumu,  pēc  studiju  kursa/studiju
moduļu apguves Mūžizglītības nodaļā sagatavo, reģistrē un izsniedz apliecību saskaņā ar
Augstskolas likumā noteiktajām prasībām.

16. Klausītājam Mūžizglītības  nodaļā  izveido  personas  lietu,  kura  ietver  šādus  dokumentus:
pieteikumu,  izglītību  apliecinoša  dokumenta  kopiju,  līgumu  par  studiju  kursu/  studiju
moduļu apguvi,  studiju karti,  apliecības kopiju.  Pēc līguma saistību izbeigšanas personas
lieta tiek nodota Personāldaļā.

17. Klausītājam ir tiesības pēc studiju kursu /studiju moduļu apguves un apliecības saņemšanas
vērsties jebkurā augstskolā ar lūgumu atzīt iegūtos studiju rezultātus. 

18. Ar šīs Kārtības apstiprināšanu zaudē spēku Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība, kas
apstiprināta Senātā 21.10.2013.

 Senāta priekšsēdētāja                          ( paraksts)         Z.Gūtmane
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