15.pielikums
LiepU Senāta 2021.gada 22.marta sēdes protokolam Nr.10

APSTIPRINĀTS
LiepU Senāta sēdē 2021. gada 22.martā, protokols Nr.10

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI PAMATSTUDIJĀS
2021./2022. STUDIJU GADAM
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 10.10.2006.
noteikumu Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3. punktu

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā personas tiek uzņemtas Liepājas Universitātes (turpmāk
tekstā LiepU) realizētajās pamatstudiju programmās.
2. Tiesības pretendēt uz valsts finansētajām un fizisko/juridisko personu finansētajām studiju
vietām LiepU konkursa kārtībā ir:
2.1. Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem;
2.2. Eiropas Savienības dalībvalstu (Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas,
Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lielbritānijas,
Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākija,
Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas) un Eiropas Ekonomikas zonas
valstu (ES dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas) pilsoņiem, Šveices Konfederācijas
pilsoņiem, Eiropas Kopienas patstāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.
3. Ārzemniekiem, kuri nav minēti 2.2. punktā, ir tiesības pretendēt konkursa kārtībā uz fizisko
un juridisko personu finansētajām studiju vietām gan studiju programmās, kuras īsteno valsts
valodā (saskaņā ar šiem noteikumiem), gan studiju programmās, kuras īsteno angļu valodā
(saskaņā ar šiem noteikumiem un Kārtību par ārzemnieku uzņemšanu studijām Liepājas
Universitātē).
4. Personas, kuras vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, uzņem LiepU, 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 pats reflektants.
5. Ārvalstīs izdotos dokumentus pieņem ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
6. No ārvalstīm saņemtos dokumentus var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā ar
Uzņemšanas komisijas lēmumu.
7. Studēt valsts finansētajās budžeta studiju vietās akadēmiskā/profesionālā grāda un/vai
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai pilna laika studijās persona ir tiesīga izmantot vairākas
reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.
8. LiepU Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar Nolikumu par uzņemšanas komisiju un
8.1. vada uzņemšanas procesus,
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8.2. nodrošina nepieciešamās informācijas pieejamību dokumentu iesniegšanas un reflektantu
ieskaitīšanas laikā,
8.3. izskata pretenzijas.
9. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu
rektoram divu darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas. Rektora pieņemto lēmumu
persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10. Uzņemšanas komisija ir tiesīga izskatīt un pieņemt lēmumus jautājumos, kas nav atrunāti
šajos Uzņemšanas noteikumos.
11. Valsts finansēto budžeta vietu skaitu LiepU nosaka ar Studiju padomes lēmumu, ievērojot ar
Izglītības un zinātnes ministriju noslēgtā līguma un Vienošanās protokola par speciālistu
sagatavošanu nosacījumus.
12. Fizisko/juridisko personu finansēto vietu skaitu LiepU nosaka ar Studiju padomes lēmumu,
ievērojot grupas komplektācijai nepieciešamo studējošo skaitu. Gadījumos, kad reflektantu ir
mazāk par Studiju padomes noteikto studējošo skaitu attiecīgajā grupā, Uzņemšanas komisija ir
tiesīga lemt par akadēmisko grupu veidošanu/ neveidošanu.
13. Studiju programmas īsteno latviešu valodā. Profesionālā bakalaura studiju programma
Informācijas tehnoloģija, Vides inovāciju tehnoloģijas, Viedās tehnoloģijas; akadēmiskā
bakalaura studiju programma Eiropas valodu un kultūras studijas tiek īstenotas gan latviešu,
gan angļu valodā. Akadēmiskā bakalaura studiju programma Datorzinātnes tiek īstenota tikai
angļu valodā.
II. UZŅEMŠANAS PAMATPRINCIPI
14. Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās uzņemšanas prasība
ir iepriekš iegūta vidējā izglītība.
15. Pieteikumus pieņem:
15.1. no personām, kurām LiepU noteiktajos centralizētajos eksāmenos (CE) līdz 2012.
gadam ir A, B, C, D, E līmeņa vērtējums, no 2013.gada ir CE procentuālais vērtējums.
15.2. no personām
- kuras vidējo izglītību ieguvušas līdz 01.01.2004. gadam,
- kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs,
- ar īpašām vajadzībām (ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikusi atbrīvota no
valsts pārbaudījumiem),
Konkursa rezultātus veido CE pielīdzinātais vērtējums no izglītības dokumenta par vidējās
izglītības ieguvi.
15.3. no personām, kurām vidējās izglītības atestāta (diploma) gala atzīmes (GA), valsts
eksāmens vai ieskaite (VE/I) uzņemšanas prasībās noteiktajos mācību priekšmetos ir
sekmīgas (ne zemākas par 4 ballēm desmit ballu sistēmā un ne zemāk par 3 ballēm piecu
ballu sistēmā). Nesekmīgu gada atzīmi var aizstāt ar citu vērtējumu pēc Uzņemšanas
komisijas lēmuma;
16. Reflektantiem, kuriem vidējās izglītības dokumentā nav uzņemšanai nepieciešamās gada
atzīmes latviešu valodā un literatūrā, to var aizstāt:
16.1. Tieslietu ministrijas izsniegta valsts valodas prasmes apliecība (no 1992. gada 1.
janvāra līdz 2000. gada 31. augustam);
16.2. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksaminācijas centra izsniegta
valsts valodas prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz 1B pakāpes
līmenī (no 2000. gada 1. septembra līdz 2009. gada 31. augustam);
16.3. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas
prasmes apliecība, kas apliecina valsts valodas zināšanas vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē
(A2) (no 2009. gada 1. septembra);
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16.4. Liepājas Universitātes izsniegta izziņa, kas apliecina sekmīgi nokārtotu latviešu
valodas prasmes pārbaudi, kurā iegūts vērtējums vismaz 4 (gandrīz viduvēji) balles 10 ballu
sistēmā.
16.5. Valsts valodas prasmes pārbaudē iegūtais līmenis tiek pielīdzināts šādām vidējās
izglītības dokumenta gada atzīmēm:
No 1992. gada
1. janvāra līdz
2000. gada 31.
augustam

No 2000. gada 1.
septembra līdz
2009. gada 31.
augustam

No 2009. gada 1.
septembra

10 ballu atzīme

5 ballu atzīme

Trešā (augstākā)
pakāpe

III B

C2

10

5

III A

C1

9

5

II B

B2

7

4

II A

B1

6

4

Otrā (vidējā)
pakāpe

17. LiepU noteiktie centralizētie eksāmeni svešvalodās (angļu, franču, vācu vai krievu valodā)
var tikt aizstāti ar starptautiskā testa vērtējumu (STIP) atbilstoši Ministru Kabineta 2015. gada
29. septembra noteikumu Nr. 543 „Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās
vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu
svešvalodā” nosacījumiem. Lai centralizētais eksāmens tiktu aizstāts ar starptautiskās institūcijas
pārbaudījumu, reflektantam jāiesniedz VISC atzinums par starptautiskās institūcijas dokumenta
autentiskumu. Starptautiskā testa vērtējums tiek pielīdzināts sertifikāta līmenim:
Sertifikāta līmenis
B1
B2
C1
C2

Pielīdzināmās balles
60
80
95
100
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III.UZŅEMŠANAS PRASĪBAS UN KONKURSA KRITĒRIJI
18.Uzņemšanai studiju programmās tiek noteiktas obligātās un papildus prasības reflektanta iepriekš iegūtajai izglītībai. Obligātie (CE) centralizētie
eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu) un matemātikā. Ja vidējā izglītība iegūta, laika posmā no 2004. līdz
2008.gadam ieskaitot, un nav kārtots CE matemātikā, tā vērtējumu var aizstāt ar GA matemātikā. Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar
starptautiskā testa (STIP) vērtējumu. GA (gala atzīme), VE/I (valsts eksāmens vai ieskaite) noteiktā mācību priekšmetā, kā arī iestājpārbaudījumi:
Studiju programma

Iegūstamais grāds un/vai
kvalifikācija

Personām, kuras vidējo izglītību
ieguvušas no 2004. gada

Personām, kuras vidējo izglītību
ieguvušas pirms 2004. gada vai
atbrīvotas no CE kārtošanas,
personām ar īpašām vajadzībām,
ārvalsts personām

Priekšrocības

Studiju virziens: Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektrotehnika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš
pagarināts līdz 2023. gada 30. jūnijam)
profesionālais
bakalaura
grāds Obligātās prasības:
Informācijas tehnoloģija (42481)
Obligātās prasības:
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
informācijas tehnoloģijā
Pilna laika klātiene – 4 gadi
CE latviešu valodā
GA vai CE latviešu valodā
valsts matemātikas, informātikas,

CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA
vai
VE/I
informātikā/programmēšanā vai
GA vai VE/I algebrā (matemātikā)
vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās

-programmēšanas inženieris

Studiju programma tiek īstenota gan
latviešu, gan angļu valodā

Viedās tehnoloģijas un
mehatronika (42523)

profesionālais
mehatronikā

Pilna laika klātiene - 4 gadi

-mehatronikas inženieris

bakalaura

Studiju programma tiek īstenota arī
angļu valodā
.

Datorzinātnes (43481)

dabaszinātņu

bakalaura

grāds Obligātās prasības:

CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA vai VE/I algebrā(matemātikā) vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās vai
GA vai VE/I informātikā /
programmēšanā

datorzinātnēs Obligātās prasības:
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GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA
vai
VE/I
informātikā/programmēšanā vai
GA vai VE/I algebrā (matemātikā)
vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās
Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA vai VE/I algebrā(matemātikā) vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās vai
GA
vai
VE/I
informātikā/programmēšanā

Obligātās prasības:

fizikas olimpiādē 2019.,2020.,2021.
gadā
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences
Matemātikas,
Informātikas,
Fizikas,
Inženierzinātnes
sekcijā
2019.,2020.,2021. gadā.
Papildus 2 punktus iegūst, par
vērtējumu VE Informātikā
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts matemātikas, informātikas,
fizikas olimpiādē 2019.,2020.,2021.
gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts/reģionu
skolēnu
ZPD
konferences
Matemātikas,
Informātikas,
Fizikas,
Inženierzinātnes
sekcijā
2019.,2020.,2021. gadā.
Papildus
2
punktus
iegūst
profesionālo
vidējo
izglītību
ieguvušie
ar
kvalifikāciju
mehatronisko sistēmu tehniķis
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas

Pilna laika klātiene - 3 gadi

CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA vai VE/I
informātikā/programmēšanā vai
GA vai VE/I algebrā (matemātikā)
vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās

akadēmiskais grāds

Studiju programma tiek īstenota tikai
angļu valodā

GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA
vai
VE/I
informātikā/programmēšanā vai
GA vai VE/I algebrā (matemātikā)
vai
GA vai VE/I fizikā vai
GA vai VE/I dabas zinībās

Studiju virziens: Vides aizsardzība (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 30. jūnijam)
profesionālais bakalaura grāds vides
Vides inovāciju tehnoloģijas
Obligātās prasības:
Obligātās prasības:
zinībās
(42529)
CE latviešu valodā
GA vai CE latviešu valodā

Pilna laika klātiene - 4 gadi

CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

-vides inženieris

Studiju programma tiek īstenota arī
angļu valodā

GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā

valsts matemātikas, informātikas,
fizikas olimpiādē 2019.,2020.,2021.
gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences
Matemātikas,
Informātikas,
Fizikas,
Inženierzinātnes
sekcijā
2019.,2020.,2020. gadā
Papildus 2 punktus iegūst par
vērtējumu VE Informātikā
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts, fizikas, bioloģijas, ķīmijas
olimpiādē 2019.,2020.,2021. gadā;
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu zinātniskās
konferences Ķīmijas, Bioloģijas,
Inženierzinātnes sekcijā.
2019.,2020.,2021. gadā.

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2021. gada 30. jūnijam)

Kultūras vadība (42345)
Pilna laika klātiene - 4 gadi
Nepilna laika neklātiene –
4 gadi un 6 mēneši

profesionālais
kultūras vadībā

bakalaura

-kultūras darba vadītājs

grāds

Obligātās prasības:
CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Biznesa un organizācijas vadība profesionālais bakalaura grāds vadības Obligātās prasības:
zinībās biznesa administrēšanā
(42345)
CE latviešu valodā
Pilna laika klātiene - 4 gadi
CE matemātikā
-uzņēmuma un iestādes vadītājs
Nepilna laika neklātiene –
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
-personāla vadītājs
4 gadi un 6 mēneši
Papildu prasības:
-ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs
Iestādes un uzņēmuma vadītājs
-GA vai VE/I matemātikā ar
vērtējumu, kas nav zemāks par 7
-GA vai VE/I ekonomikas jomas
mācību priekšmetos
Personāla vadītājs:
- GA vai VE/I matemātikā;
- GA vai VE/I ekonomikas jomas
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Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā

Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
Iestādes un uzņēmuma vadītājs:
- GA vai VE/I matemātikā ar
vērtējumu, kas nav zemāks par 7
GA vai VE/I ekonomikas jomas
mācību priekšmetos
Personāla vadītājs:
- GA vai VE/I matemātikā;

1.-3. vietas
ieguvējiem Latvijas valsts latviešu
valodas un literatūras, svešvalodu
olimpiādē 2019.,2020., 2021.gadā;
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu zinātniskās
konferences Filozofijas sekcijā
2019.,2020., 2021. gadā.
Iestādes un uzņēmuma vadītājs,
Personāla vadītājs:
Matemātikas, svešvalodu 2019.,
2020., 2021. gadu olimpiāžu 1.-3.
vietu ieguvēji.
Latvijas valsts / reģiona skolēnu
zinātnisko konferenču Matemātikas,
Informātikas, Ekonomikas, Fizikas
sekciju 2019., 2020., 2021. gadu 1.-3.
pakāpes laureāti.
Ārējo sakaru
struktūrvienības vadītājs:
Latviešu valodas un literatūras,

mācību priekšmetos;
Ārējo sakaru struktūrvienības
vadītājs:
- GA vai VE/I latviešu valodā;
- GA vai VE/I svešvalodā;
- GA vai VE/I ekonomikas jomas
mācību priekšmetos
Tūrisma un rekreācijas vadība
(42345)
Pilna laika klātiene - 4 gadi
Nepilna laika neklātiene –
4 gadi un 6 mēneši

profesionālais
bakalaura
uzņēmējdarbības vadībā

grāds

-tūrisma jomas uzņēmumu vadītājs
-tūrisma un atpūtas organizācijas
vadītājs

Obligātās prasības:
CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildus prasības:
GA ģeogrāfijā vai dabas zinībās
GA biznesa ekonomikas pamatos

- GA vai VE/I ekonomikas jomas
mācību priekšmetos
Ārējo sakaru struktūrvienības
vadītājs:
- GA vai VE/I latviešu valodā;
- GA vai VE/I svešvalodā;
- GA vai VE/I ekonomikas jomas
mācību priekšmetos
Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildus prasības:
GA ģeogrāfijā vai dabas zinībās
GA biznesa ekonomikas pamatos

Studiju virziens: Sociālā labklājība (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam)
profesionālais bakalaura grāds sociālajā Obligātās prasības:
Sociālais darbinieks (42762)
Obligātās prasības:
darbā
Pilna laika klātiene - 4 gadi
CE latviešu valodā
GA vai CE latviešu valodā

Nepilna laika neklātiene - 4 gadi un 6
mēneši

-sociālais darbinieks

CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA latviešu valodā
GA svešvalodā

GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA latviešu valodā
GA svešvalodā

svešvalodu 2019., 2020., 2021. gadu
olimpiāžu 1.-3. vietu ieguvēji.
Latvijas valsts / reģiona skolēnu
zinātnisko konferenču Psiholoģijas,
Socioloģijas sekciju 2019., 2020.,
2021. 1.-3. pakāpes laureāti.
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts latviešu valodas un literatūras,
svešvalodu olimpiādē 2019., 2020.,
2021. gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu zinātniskās
konferences Ekonomikas
sekcijā
2019., 2020., 2021. gadā.
Papildus
2
punktus
iegūst
profesionālo
vidējo
izglītību
ieguvušie programmu grupā Tūrisma
un atpūtas organizācija
1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts latviešu valodas un literatūras,
svešvalodu olimpiādē 2019., 2020.,
2021. gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences
Veselības
zinātnes
sekcijā 2019.,2020., 2021. gadā.

Studiju virziens: Izglītība, pedagoģija un sports (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada 30. jūnijam)
profesionālais bakalaura grāds logopēdijā Obligātās prasības:
Logopēdija (42141)
Obligātās prasības:
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas

Pilna laika klātiene - 4 gadi
Nepilna laika neklātiene – 4 gadi un 5 -skolotājs logopēds
mēneši

CE latviešu valodā;
CE matemātikā;
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā;
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
gada
atzīmes
visos
mācību
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
zemāku par 7 ballēm
Iestājpārbaudījums
(visiem
reflektantiem) – tematiska eseja un
pārrunas
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GA vai CE latviešu valodā;
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
gada
atzīmes
visos
mācību
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
zemāku par 7 ballēm
Iestājpārbaudījums
(visiem
reflektantiem) – tematiska eseja un

valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences
Veselības
zinātnes
sekcijā 2019.,2020., 2021. gadā.
Priekšrocības:
Rekomendācijas un/vai apliecinājumi
(ja ir) par iepriekšējo pieredzi
pedagoģiskajā darbā (piemēram,
darbs bērnu un jauniešu nometnēs,
svētdienas skolā; auklītes darbs u.c.)
un brīvprātīgo darbu (piemēram,
dalība jauniešu NVO, interešu

pārrunas
Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme
ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu
profesionālais bakalaura grāds pedagogu Obligātās prasības:
Sākumizglītības skolotājs (42141)
izglītībā
Pilna laika klātiene - 4 gadi
CE latviešu valodā;
Nepilna laika neklātiene – 4 gadi un 5
CE matemātikā;
- skolotājs
mēneši
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā;
Vidējā atzīme mācību priekšmetos
Studiju laikā iespējams izvēlēties un
(matemātika,
latviešu
valoda,
apgūt vienu vai divus izvēles
svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika,
moduļus:
bioloģija), ko apliecina vidējās
 profesionālā lietpratība pirmsskolas
izglītības dokuments;
metodiskajā darbā
 dažādības kompetence iekļaujošā iz
glītībā
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
 mācību jomu saturs un mācīšanās
gada
atzīmes
visos
mācību
pieejas pirmsskolā
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
 mūzikas skolotājs
zemāku par 7 ballēm

1. līmeņa profesionālā augstākās

- skolotājs

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme
ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu
Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā;
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Vidējā atzīme mācību priekšmetos
(matemātika,
latviešu
valoda,
svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika,
bioloģija), ko apliecina vidējās
izglītības dokuments;
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
gada
atzīmes
visos
mācību
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
zemāku par 7 ballēm

Iestājpārbaudījums - izglītības
gadījumu
analīze
(visiem
reflektantiem)
Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu)
un mutiski pauž un pamato savu
viedokli par izglītības gadījumu.

Iestājpārbaudījums - izglītības
gadījumu
analīze
(visiem
reflektantiem)
Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu)
un mutiski pauž un pamato savu
viedokli par izglītības gadījumu.

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme
ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu

Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme
ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu

Obligātās prasības:

Obligātās prasības:
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izglītībā, dažādu nometņu, kursu,
semināru
organizēšanā
un/vai
īstenošanā u.c.).
Papildus 1 punktu iegūst, par
vērtējumu CE bioloģijā

Priekšrocības:
Reflektantam uz iestājpārbaudījumu
jāņem līdzi rekomendācijas un/vai
apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo
pieredzi
pedagoģiskajā
darbā
(piemēram, darbs bērnu un jauniešu
nometnēs, svētdienas skolā; auklītes
darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu
(piemēram, dalība jauniešu NVO,
interešu izglītībā, dažādu nometņu,
kursu, semināru organizēšanā un/vai
īstenošanā u.c.).

Priekšrocības:

izglītības studiju programma
Pirmsskolas skolotājs (41141)
Pilna laika klātiene – 2 gadi
Nepilna laika neklātiene – 2 gadi un 5
mēneši

Skolotājs (42141)
Pilna laika klātiene - 4 gadi
Nepilna laika neklātiene – 4 gadi un 5
mēneši
Iespēja izvēlēties un apgūt vienu
apakšprogrammu:
- Latviešu valodas un literatūras
skolotājs
- Matemātikas skolotājs
VAI
Iespēja kombinēt un apgūt divas vai
vairākas apakšprogrammas:
- Angļu valodas skolotājs
- Vācu valodas skolotājs
- Datorikas skolotājs
- Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
- Bioloģijas skolotājs
- Latviešu valodas kā valsts valodas un
kā svešvalodas skolotājs

CE latviešu valodā;
CE matemātikā;
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā;
Vidējā atzīme mācību priekšmetos
(matemātika,
latviešu
valoda,
svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika,
bioloģija), ko apliecina vidējās
izglītības dokuments;
Iestājpārbaudījums - izglītības
gadījumu
analīze
(visiem
reflektantiem)
Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu)
un mutiski pauž un pamato savu
viedokli par izglītības gadījumu.
Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme ir
zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu
profesionālais bakalaura grāds pedagogu Obligātās prasības:
izglītībā
CE latviešu valodā;
CE matemātikā;
- skolotājs
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā;
Vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas
mācību priekšmetos;
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
gada
atzīmes
visos
mācību
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
zemāku par 7 ballēm
Iestājpārbaudījums
(visiem
reflektantiem)
Rakstiski un mutiski (skolotāja
profesijas izvēles pamatojums)
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GA vai CE latviešu valodā;
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā;
Vidējā atzīme mācību priekšmetos
(matemātika,
latviešu
valoda,
svešvaloda, vēsture, ķīmija, fizika,
bioloģija), ko apliecina vidējās
izglītības dokuments;
Iestājpārbaudījums - izglītības
gadījumu
analīze
(visiem
reflektantiem)
Reflektanti rakstiski (200-300 vārdu)
un mutiski pauž un pamato savu
viedokli par izglītības gadījumu.
Reflektantiem, kuriem vidējā atzīme
ir zemāka par 7 ballēm ir iespēja
piedalīties
konkursā,
nokārtojot
papildpārbaudījumu - mutiskas
pārrunas. Pēc papildpārbaudijuma
sekmīgas nokārtošanas, reflektants
kārto Iestājpārbaudījumu
Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā;
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Vidējā atzīme izvēlētās studiju jomas
mācību priekšmetos;
Sekmīgas vidējās izglītības atestāta
gada
atzīmes
visos
mācību
priekšmetos ar vidējo atzīmi ne
zemāku par 7 ballēm
Iestājpārbaudījums
(visiem
reflektantiem)
Rakstiski un mutiski (skolotāja
profesijas izvēles pamatojums)

Reflektantam uz iestājpārbaudījumu
jāņem līdzi rekomendācijas un/vai
apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo
pieredzi
pedagoģiskajā
darbā
(piemēram, darbs bērnu un jauniešu
nometnēs, svētdienas skolā; auklītes
darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu
(piemēram, dalība jauniešu NVO,
interešu izglītībā, dažādu nometņu,
kursu, semināru organizēšanā un/vai
īstenošanā u.c.).

Priekšrocības:
Reflektantam uz iestājpārbaudījumu
jāņem līdzi rekomendācijas un/vai
apliecinājumi (ja ir) par iepriekšējo
pieredzi
pedagoģiskajā
darbā
(piemēram, darbs bērnu un jauniešu
nometnēs, svētdienas skolā; auklītes
darbs u.c.) un brīvprātīgo darbu
(piemēram, dalība jauniešu NVO,
interešu izglītībā, dažādu nometņu,
kursu, semināru organizēšanā un/vai
īstenošanā u.c.).

- Matemātikas skolotājs
- Dabaszinību skolotājs (Dabaszinību
un Fizikas vai Ģeogrāfijas skolotājs)
Studiju virziens: Mākslas (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2023. gada 30. jūnijam)
humanitāro zinātņu bakalaura mākslā Obligātās prasības:
Jauno mediju māksla (43213)
Obligātās prasības:
akadēmiskais grāds
Pilna laika klātiene - 3 gadi
CE latviešu valodā
GA vai CE latviešu valodā

CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA informātikā

Dizains (42214)
Pilna laika klātiene - 4 gadi

profesionālais bakalaura grāds mākslā
-datordizainers
-interjera dizainers
-produktu dizainers
- mākslas fotogrāfs

Iestājpārbaudījums:
Kompozīcijā – portfolio prezentācija
Obligātās prasības:
CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA informātikā

GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA informātikā
Obligātās prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA informātikā

1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts latviešu valodas un literatūras,
svešvalodu,
vizuālās
mākslas
olimpiādē 2019.,2020., 2021. gadā.

1.-3. vietas ieguvējiem
Latvijas
valsts latviešu valodas un literatūras,
svešvalodu,
vizuālās
mākslas
2019.,2020., 2021. gadu olimpiādē.

Iestājpārbaudījums:
Kompozīcijā - portfolio prezentācija
Studiju virziens: Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas (saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas noteikuma 48.punktu akreditācijas termiņš pagarināts līdz 2024. gada
30. jūnijam)
zinātņu
akadēmiskais Obligātās prasības:
Baltu
filoloģija,
kultūra
un humanitāro
Obligātās prasības:
1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts
bakalaura grāds filoloģijā
komunikācija
CE latviešu valodā
GA vai CE latviešu valodā
latviešu valodas un literatūras,

Pilna laika klātiene– 4 gadi

Eiropas valodu un kultūras
studijas (43222)
Pilna laika klātiene - 3 gadi (ar
priekšzināšanām
franču/krievu/latviešu/spāņu/vācu

humanitāro zinātņu bakalaura grāds
-angļu un vācu valodu un kultūras studijās
- angļu un franču valodu un kultūras
studijās
- angļu un krievu valodu un kultūras
studijās

CE matemātikā
CE svešvalodā vai STIP svešvalodā
Papildu prasības:
GA literatūrā

GA vai CE matemātikā
GA vai CE svešvalodā vai STIP
svešvalodā
Papildu prasības:
GA literatūrā

svešvalodu olimpiādē 2019.,2020.,
2021.gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas
valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences Latviešu valodniecības,
Latviešu literatūras zinātnes un
vēstures, Filozofijas, Vēstures un
kultūrvēsturiskā mantojuma, Cittautu
valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures, Kulturoloģijas
sekcijā 2019.,2020., 2021. gadā.

Studiju ilgums 3 gadi -obligātās
prasības:
CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā vai STIP angļu

Studiju ilgums 3 gadi -obligātās
prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA vai CE matemātikā
GA vai CE angļu valodā vai STIP

1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts
latviešu valodas un literatūras,
svešvalodu olimpiādē 2019.,2020.,
2021. gadā.
1.-3. pakāpes ieguvējiem
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valodā)

- angļu un spāņu valodu un kultūras valodā
studijās
Iestājpārbaudījums:
pārrunas
-angļu un latviešu valodu kultūras studijās franču vai krievu, vai latviešu, vai

Pilna laika klātiene – 4 gadi (bez
priekšzināšanām
franču/
krievu/latviešu/spāņu /vācu valodā)
Studiju programma tiek īstenota gan
latviešu, gan angļu valodā.

spāņu, vai vācu valodā

svešvalodā
Iestājpārbaudījums:
pārrunas
franču vai krievu, vai latviešu, vai
spāņu, vai vācu valodā.

Studiju ilgums 4 gadi -obligātās
prasības:
CE latviešu valodā
CE matemātikā
CE angļu valodā vai STIP angļu
valodā

Studiju ilgums 4 gadi -obligātās
prasības:
GA vai CE latviešu valodā
GA matemātikā
GA vai CE angļu valodā vai STIP
angļu valodā

Latvijas valsts / reģiona skolēnu ZPD
konferences Latviešu valodniecības,
Latviešu literatūras zinātnes un
vēstures, Filozofijas, Vēstures un
kultūrvēsturiskā mantojuma, Cittautu
valodniecības un ārzemju literatūras
zinātnes un vēstures, Kulturoloģijas
sekcijā 2019.,2020., 2021. gadā.

19. Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, veidojas pēc sakarības:
Studiju programmās:
Informācijas tehnoloģija;
CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām)x 1.04 + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + CE
Viedās tehnoloģijas;
svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + (punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību
Vides inovāciju tehnoloģijas;
priekšmeta GA vai punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta VE/I) × 0.0001
Biznesa un organizācijas vadība;
Tūrisma un rekreācijas vadība;
Kultūras vadība
Sociālais darbinieks

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Eiropas valodu un kultūras studijas;
Jauno mediju māksla; Dizains

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs
1.līmeņa Pirmsskolas skolotājs

CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām)x 1.05 + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.04 + CE
svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + (punkti par uzņemšanas prasībās pirmā papildus prasībās noteiktā mācību
priekšmeta GA+ punkti par uzņemšanas prasībās otrā papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA) × 0.0001
CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām)x 1.05 + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.04 + CE
svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + (punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību
priekšmeta GA) × 0.0001
CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām)x 1.05 + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.04 + CE
svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 1
CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām)x 1.05 + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.04 + CE
svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1.05 + sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 100 +
(punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA) × 0.0001
(CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 0,2 + (vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, ķīmija,
fizika, bioloģija x 10) x 0,3 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1 (viena no priekšrocībām) x 0,001
(CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 0,25 + (vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu valoda, angļu valoda, vēsture, ķīmija,
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Logopēdija

fizika, bioloģija x 10) x 0,25 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1 (viena no priekšrocībām) x 0,001
(CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 0,5 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1 (viena no priekšrocībām) x 0,001

20. Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām, kā arī
personas, kuras ir minētas 2.1. un 2.2.punktā un vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs veidojas pēc sakarības:
Studiju programmās:
Informācijas tehnoloģija;
Viedās tehnoloģijas un mehatronika;
Vides inovāciju tehnoloģijas;
Biznesa un organizācijas vadība;
Tūrisma un rekreācijas vadība;
Kultūras vadība
Sociālais darbinieks

Baltu filoloģija, kultūra un komunikācija

Eiropas valodu un kultūras studijas

Jauno mediju māksla; Dizains

Skolotājs

Sākumizglītības skolotājs
1.līmeņa Pirmsskolas skolotājs

GA latviešu valodā x 10,4 vai CE (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,04 + GA matemātikā x 10,5 vai CE (vidējā vērtība no visām
daļām) × 1,05 + GA svešvalodā x 10,5 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1,05 + (punkti par uzņemšanas
prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA vai punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību
priekšmeta VE/I) × 0.0001
GA latviešu valodā x 10,5 vai CE (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,05 + GA matemātikā x 10,4 vai CE (vidējā vērtība no visām
daļām) × 1,04 + GA svešvalodā x 10,5 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1,05 + (punkti par uzņemšanas
prasībās pirmā papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA + punkti par uzņemšanas prasībās otrā papildus prasībās
noteiktā mācību priekšmeta GA ) × 0.0001
GA latviešu valodā x 10,5 vai CE (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,05 + GA matemātikā x 10,4 vai CE (vidējā vērtība no visām
daļām) × 1,04 + GA svešvalodā x 10,5 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1,05 + (punkti par uzņemšanas
prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA) × 0.0001
GA latviešu valodā x 10,5 vai CE (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,05 + GA matemātikā x 10,4 vai CE (vidējā vērtība no visām
daļām) × 1,04 + GA svešvalodā x 10,5 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1,05 + sekmīga atzīme
iestājpārbaudījumā LiepU × 1
GA latviešu valodā x 10,5 vai CE (vidējā vērtība no visām daļām) x 1,05 + GA matemātikā x 10,4 vai CE (vidējā vērtība no visām
daļām) × 1,04 + GA svešvalodā x 10,5 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) × 1,05 + sekmīga atzīme
iestājpārbaudījumā LiepU × 100 +
(punkti par uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA) × 0.0001
(GA latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 0,2 vai (CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām
daļām) + CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām)) x 0,2 + (vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu
valoda, angļu valoda, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija x 10) x 0,3 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1
(viena no priekšrocībām) x 0,001
(GA latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 2,5 vai (CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām
daļām) + CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām)) x 0,25 + (vidējā atzīme mācību priekšmetos (matemātika, latviešu
valoda, angļu valoda, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija x 10) x 0,25 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1
(viena no priekšrocībām) x 0,001
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Logopēdija

(GA latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) + GA svešvalodā (vidējā
vērtība no visām daļām)) x 0,5 vai (CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + CE matemātikā (vidējā vērtība no visām
daļām) + CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām)) x 0,5 + (sekmīga atzīme iestājpārbaudījumā LiepU x 10) x 0,5 + 1
(viena no priekšrocībām) x 0,001

21. Personām, kuras nav minētas 2.2. punktā un, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, konkursa rezultāti (punktu summa) veidojas pēc sakarības:
Informācijas tehnoloģija (angļu valodā);
GA svešvalodā × 10,5 + GA matemātikā x 10,5 + GA fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā × 10,4+ (punkti par
Datorzinātnes (angļu valodā);
uzņemšanas prasībās papildus prasībās noteiktā mācību priekšmeta GA) × 0,0001
Viedās tehnoloģijas un mehatronika;
Vides inovāciju tehnoloģijas
Eiropas valodu un kultūras studijas
(angļu valodā)

GA svešvalodā × 10,5 + GA matemātikā x 10,4 + GA fakultātes obligāti noteiktajā mācību priekšmetā × 10,5+ sekmīga atzīme
iestājpārbaudījumā LiepU × 1

22. Iestājpārbaudījumu vērtēšana notiek punktos no 1 līdz 10.
23. Atzīmes vidējo izglītību apliecinošā dokumentā, ja vērtēšanā izmantota 5 ballu sistēma, 10 ballu sistēmu atzīmēm pielīdzina šādi:
Pielīdzināmā atzīme 5 ballu
skalā
5
4
3

Pielīdzināmā atzīme 10
ballu skalā
9
7
5

Vērtējuma atšifrējums
teicami
labi
apmierinoši

24. Personas, kuras ieguvušas godalgotas vietas Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas valsts/reģiona skolēnu zinātniskajās
konferencēs, Latvijas vai starptautiska mēroga sporta jomas sacensībās (sasniegumi ne vecāki par 3 gadiem), saskaņā ar uzņemšanas nosacījumiem
studiju programmās, izņemot studiju programmās Logopēdija, Sākumizglītības skolotājs, Pirmsskolas skolotājs un Skolotājs, var iegūt šādus
papildus punktus:
- par 1. vietu vai 1. pakāpi - 4 punkti;
- par 2. vietu vai 2. pakāpi - 3 punkti;
- par 3. vietu vai 3. pakāpi - 2 punkti;
Papildus punktus var iegūt tikai par vienu priekšrocību. Šie papildus punkti netiek summēti.
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IV. PIETEIKŠANĀS CENTRALIZĒTAJIEM EKSĀMENIEM
25. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību, nepieciešamības gadījumā uz CE var pieteikties
LiepU:
Eksāmens
Valsts
pārbaudījumu CE iesnieguma pieņemšanas
kārtošanas datumi 2021. beigu termiņš LiepU
gadā
Angļu valoda

11., 12., 13. maijs

30. martam

Vācu valoda

12. maijs

31. martam

Krievu valoda

13., 14. maijs

1. aprīlim

Franču valoda

14. maijs

1. aprīlim

Latviešu valoda

18. maijs

6. aprīlim

Matemātika

21. maijs

9. aprīlim

Latvijas un pasaules vēsture

24. maijs

12. aprīlim

Ķīmija

26. maijs

14. aprīlim

Fizika

28. maijs

16. aprīlim

Bioloģija

1. jūnijs

20. aprīlim

26. CE organizē Valsts izglītības satura centrs.
27. CE notiek vienlaicīgi ar vidējās izglītības apguves noslēgumā organizēto atbilstošo mācību
priekšmetu centralizētiem eksāmeniem.
28. CE kārtošana ir par maksu.
V. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM
29. Pieteikšanās studijām LiepU tiek organizēta saskaņā ar apstiprinātu un publiskotu grafiku
par uzņemšanas termiņiem.
30. Personas, kuras minētas 2.punktā, pamatstudijām var pieteikties, izmantojot e-pakalpojumu
www.latvija.lv/studijas vai personīgi augstskolu uzņemšanas punktos.
30.1. Personai ir tiesības pieteikties ne vairāk kā uz desmit studiju programmām katrā studiju
formā (pilna/nepilna laika), norādot studiju formu un studiju programmu izvēles secību;
30.2. Personai ir tiesības pieteikties vienā studiju programmā gan uz valsts finansēto studiju
vietu, gan fizisko/juridisko personu finansēto vietu. Konkursa kārtībā personai ir iespēja iekļūt
valsts finansētajā studiju vietā, neizturot konkursu uz valsts finansēto studiju vietu – vietā, kas
tiek finansēta par fizisko/juridisko personu līdzekļiem, ievērojot personas izvēlēto studiju
programmu secību;
30.3. Pēc pieteikšanās e-pakalpojumu sistēmā reflektantam obligāti ir jāierodas vienā no
tuvākajiem augstskolu uzņemšanas punktiem, lai apliecinātu savu identitāti un uzrādītu
dokumentu oriģinālus;
30.4. Ja persona nevar ierasties personīgi, dokumentu oriģinālus uzrāda pilnvarotā persona,
uzrādot pasi, notariāli apstiprinātu pilnvaru un pretendenta pases kopiju.
31. Ārvalsts personas, kas nav minētas 2.2. punktā, piesakās studijām elektroniski; dokumentu
kopijas uz LiepU nosūtot pa pastu vai elektroniski.
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32. Piesakoties studijām un/vai apstiprinot pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, ir
jāuzrāda šādi dokumentu oriģināli:
32.1. pase vai personas apliecība (eID);
32.2. atestāts/diploms par vidējās izglītības ieguvi, atzīmju izraksts;
32.3. CE sertifikāti, ja ir kārtoti centralizētie eksāmeni (CE sertifikāti derīgi no 1998. gada, kad
sāka organizēt šos eksāmenus);
32.4. ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs, Akadēmiskā Informācijas centra izziņa par tās atzīšanu
Latvijā;
32.5. ja nepieciešams - vārda/ uzvārda maiņu apliecinošs dokuments (laulības apliecība, izziņa
par vārda, uzvārda maiņu);
32.6. ja nepieciešams - dokuments, kas ļauj pretendēt uz papildus punktiem konkursā.
32.7. Personas, kas minētas 3. punktā, iesniedz legalizētu vidējās izglītības dokumentu.
33. Piesakoties studijām, jāiemaksā neatmaksājama reģistrācijas maksa saskaņā ar LiepU
Senātā apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem. No reģistrācijas maksas, uzrādot atbilstošus
dokumentus, atbrīvoti bāreņi un 1. grupas invalīdi.
34. Reflektantiem, kuri veica pieteikšanos studijām vienotajā uzņemšanas pamatstudiju
programmu informācijas sistēmā (VUPP IS), bet nenoslēdza studiju līgumu, papildus uzņemšanā
piesakoties uz vakantajām studiju vietām, atkārtoti pieteikuma maksa nav jāveic. Reflektants
uzrāda pieteikuma apliecinājumu no VUPP IS vai maksājuma uzdevumu par pārskaitījumu.
VI. STUDIJU LĪGUMU NOSLĒGŠANA UN IMATRIKULĀCIJA
34. Konkursu izturējušajiem pretendentiem ar LiepU jāslēdz līgumi par studijām Uzņemšanas
komisijas norādītajos termiņos. Ja persona nevar noteiktajā termiņā ierasties personīgi, līgumu
par studijām ir tiesīga slēgt pilnvarotā persona, uzrādot pasi, notariāli apstiprinātu pilnvaru un
pretendenta pases kopiju.
35. Pretendents, slēdzot līgumu, iesniedz 32. punktā minēto dokumentu kopijas, uzrādot
oriģinālus. Papildus pievieno vienu fotogrāfiju 3x4 cm.
36. Pretendents līgumu par studijām valsts finansētajā studiju vietā slēdz tikai vienā studiju
programmā.
37. Pretendentiem uz fizisko/juridisko personu finansētajām studiju vietām līdz līguma
noslēgšanai kredītiestādē LiepU kontā jāveic pirmā iemaksa par studijām ne mazāk kā 25%
apmērā no pirmā studiju gada maksas.
38. Ārvalsts personas, kas nav minētas 2.2. punktā, iemaksā pirmā studiju gada maksu pilnā
apmērā.
39. No konkursa izslēdz pretendentus, kuri Uzņemšanas komisijas noteiktajā laikā nenoslēdz
līgumu par studijām.
40. Uz noslēgtā līguma par studijām pamata, pretendents ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēts
LiepU studentu sarakstos.

Senāta priekšsēdētāja

(paraksts)
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Z.Gūtmane

