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I. Vispār īgie jautājumi 

1. Instrukcija nosaka kārtību, kādā notiek reflektantu uzĦemšana studijām Latvijas 
augstskolās. 

2. Instrukcija ir saistoša visām augstskolām un to filiālēm, kuras darbojas Latvijas 
Republikas teritorijā. 

II. UzĦemšanas pamatprincipi 

3. Reflektantu uzĦemšana pilna laika pamatstudiju programmās (augstākās izglītības 
programmās, kurās uzĦemšana notiek uz vidējās izglītības bāzes) notiek konkursa 
kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

4. Konkurss - šīs instrukcijas izpratnē ir reflektantu uzĦemšanas kārtība pilna laika 
pamatstudiju programmās atbilstoši augstskolas uzĦemšanas noteikumos noteiktajām 
uzĦemšanas prasībām, izmantojot centralizēto eksāmenu rezultātus. 

5. UzĦemšanai pilna laika pamatstudiju programmā augstskola nosaka ne mazāk kā 
divus centralizētos eksāmenus. Augstskolā uzĦem personu, kura augstskolas noteiktajos 
centralizētajos eksāmenos ir ieguvusi vērtējumu - А. В. C. D vai E līmenis. 

6. UzĦemšana nepilna laika pamatstudiju programmās, kā arī pilna un nepilna laika 
augstākā līmeĦa studiju programmās (programmās, kurās uzĦemšana notiek uz 
augstākās izglītības bāzes) notiek saskaĦā ar augstskolas uzĦemšanas noteikumiem. 

7. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību un pretendē uz studijām pilna laika 
pamatstudiju programmās, bet nav nokārtojušas centralizēto eksāmenu, kas kalpo kā 
konkursa atlases kritērijs uzĦemšanai studiju programmā, centralizēto eksāmenu kārto 
augstskolā. 

III. Pieteikšanās centralizētajam eksāmenam 

8. Personas līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniedz pieteikumu augstskolā centralizētā 
eksāmena kārtošanai. 

9. Augstskolas līdz kārtējā gada 5.aprīlim iesniedz pieteikumu Izglītības satura un 
eksaminācijas centram, norādot personu skaitu un tām nepieciešamos centralizētos 
eksāmenus. Centralizētos eksāmenus organizē Izglītības satura un eksaminācijas centrs. 

10. Centralizētais eksāmens augstskolās notiek vienlaicīgi ar vidējās izglītības apguves 
noslēgumā organizēto atbilstošā mācību priekšmeta centralizēto eksāmenu. 



 

IV. Reflektantu reăistrācija un uzĦemšana 

11. Reflektantu reăistrāciju un uzĦemšanu nodrošina attiecīga augstskolas 
struktūrvienība vai koleăiāla institūcija, kuras darbība notiek saskaĦā ar augstskolas 
senāta apstiprinātu nolikumu. 

12. Reăistrējoties studijām pilna laika pamatstudiju programmās, reflektants iesniedz 
pieteikumu, uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, 
iesniedz augstskolas uzĦemšanas noteikumos konkrētai studiju programmai noteikto 
mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, personu apliecinoša 
dokumenta kopiju un konkrētās augstskolas uzĦemšanas noteikumos noteikto. 

13. Reăistrējoties studijām nepilna laika pamatstudiju programmās, reflektants iesniedz 
pieteikumu, uzrāda vidējo izglītību apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, 
iesniedz personu apliecinoša dokumenta kopiju un konkrētās augstskolas uzĦemšanas 
noteikumos noteikto. 

14. Reăistrējoties studijām augstākā līmeĦa studiju programmās, reflektants uzrāda 
augstāko izglītību apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju, iesniedz personu 
apliecinoša dokumenta kopiju un citu konkrētās augstskolas uzĦemšanas noteikumos 
noteikto. 

15. Pilna laika pamatstudiju programmās reflektantus uzĦem augstskolas uzĦemšanas 
noteikumos noteiktā konkursa kārtībā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu 
rezultātiem. 

16. Augstskola uzĦemot reflektantu studiju programmā, var izmantot vērtējumu 
augstskolas noteiktajās papildu prasībās attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību. īpašu 
piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi. 

17. Reflektants tiek imatrikulēts studiju programmā ar rektora rīkojumu (turpmāk - 
studējošais). 

18. Augstskola un studējošais noslēdz vienošanos (līgumu) par studijām. 

19. Studējošajam iekārto Studējošā personas lietu, kura obligāti satur šādus 
dokumentus: reflektanta pieteikumu, vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, 
personu apliecinoša dokumenta kopiju, centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, 
uzĦemšanas konkursa- rezultātu vērtējumu, dokumentu, kurā norādīti rektora rīkojuma 
par studējošā imatrikulāciju - numurs, gads, datums un augstskolas un studējošā līguma 
kopiju. 

V. Augstskolas uzĦemšanas noteikumi 

20. SaskaĦā ar šo instrukciju augstskola izstrādā augstskolas uzĦemšanas noteikumus, 
kurus apstiprina augstskolas senāts. Augstskolas uzĦemšanas noteikumi ietver šādas 
galvenās prasības: 

20.1. uzĦemšanai konkrētā studiju programmā nepieciešamie centralizētie 
eksāmeni; 



20.2.  eksāmenu kārtība tiem reflektantiem, kuri nav nokārtojuši nepieciešamos 
centralizētos eksāmenus; 

20.3. konkursa kārtība, kādā reflektanti tiek uzĦemti studiju programmā, 
pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem; 

20.4.   kārtība, kādā reflektanti tiek uzĦemti nepilna laika studiju programmās, kā 
arī pilna laika augstākā līmeĦa studiju programmās; 

20.5.   prasības par personas un augstskolas savstarpējām tiesībām un pienākumiem 
augstskolā organizēto centralizēto eksāmenu laikā un reflektantu 
reăistrācijas un uzĦemšanas procesa laikā; 

20.6.    kārtību, kādā reflektants var iesniegt pretenziju par uzĦemšanas procesu; 

20.7.    kārtību par informācijas pieejamību. 

21. Augstskolas uzĦemšanas noteikumos var iekĜaut ar Augstākās izglītības padomi 
saskaĦotas papildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību 
un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi. 

22. Augstskolas uzĦemšanas noteikumi ir brīvi pieejami interesentiem visu kalendāro 
gadu. Augstskola aktualizē uzĦemšanas noteikumus nākamajam akadēmiskajam gadam 
ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. decembrim.  
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K. Šadurskis 


