
APSTIPRINĀTS 

Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2021. gada 24. martā ar lēmumu Nr. 21-13 

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 19.05.2021. lēmumu Nr. 21- 23 

 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA 

VENTSPILS AUGSTSKOLĀ  2021./2022. AKADĒMISKAJĀ GADĀ 

TERMINU SKAIDROJUMS 

Reflektants – persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai Ventspils Augstskolā. 

Pretendents – reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju 

vietā. 

Reģistrēšanās - pretendenta rakstiska apņemšanās sākt studijas Ventspils Augstskolā. 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šie uzņemšanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likumu un 10.10.2006. 

MK noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai 

studiju programmās” un attiecas uz LR pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas 

Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas (turpmāk tekstā- persona).  

1.2. Ārvalstu pilsoņi var studēt Ventspils Augstskolā saskaņā ar Augstskolu likumu un VeA 

Senāta apstiprinātajiem noteikumiem “Terms of admission and the matriculation 

process for Ventspils University of Applied Sciences foreign candidates for studies in 

English-taught study programmes in the academic year 2021/2022.”. 

1.3. Uzņemšanas komisija un tās sekretariāts darbojas saskaņā ar Ventspils Augstskolas 

rektora 2021. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 1/M. 

1.4. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā studiju pieteikumam 

pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam 

izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai 

grāds. 

1.5. Papildus pieteikuma dokumentiem persona pievieno augstskolas vai koledžas izsniegtu 

izziņu vai izglītības dokumentu, kas parāda iepriekš apgūtās studiju programmas studiju 

kursu nosaukumus, apjomu un sekmes. Ja maģistra studiju programmu reflektantiem 

šādu izziņu nav iespējams iesniegt, tad vērtējuma noteikšanai ir jākārto Ventspils 

Augstskolas organizēts iestājpārbaudījums.  

1.6. Personām, kas vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, atkarībā no izvēlētās studiju 

programmas matemātikas, fizikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu valodas, krievu 

valodas vai franču valodas vērtējuma noteikšanai ir jākārto Ventspils Augstskolas 

organizēts iestājpārbaudījums.  

1.7. Saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta otro daļu, tiesības studēt augstskolā vai koledžā 

ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas 
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Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas 

pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja.  

1.8. Uzņemšanas prasības reflektantu uzņemšanai Ventspils Augstskolas studiju 

programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā skatīt 1. pielikumā. 

1.9. Budžeta un maksas vietu skaitu un studiju maksu studējošajiem, kas studijas Ventspils 

Augstskolā uzsāks 2021./2022.akadēmiskajā gadā skatīt 2. pielikumā. 

2. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS 

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UN PIETEIKUMU APSTIPRINĀŠANA 

2.1. Pieteikšanās pamatstudiju programmās notiek, izmantojot vienotās uzņemšanas 

pamatstudiju programmās informācijas sistēmā (VUPP), e-pakalpojumā 

www.latvija.lv. Elektroniskā pieteikšanās konkursam uz Ventspils Augstskolas studiju 

vietām notiks no 2021.gada 28. jūnija plkst. 9:00 līdz 12. jūlija plkst. 16:00. 

2.2. Piesakoties konkursam portālā www.latvija.lv, samaksu par pieteikumu var veikt, 

saskaņā ar sistēmas piedāvātajiem maksāšanas veidiem un norādījumiem, Pieteikuma 

maksa noteikta 35,00 EUR apmērā. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1.grupas invalīdi 

un bāreņi. 

2.3. Elektroniskais pieteikums studijām ir jāapstiprina:  

2.3.1. elektroniski – no š.g. 28.jūnija līdz 11.jūlijam VUPP e-pakalpojumā 

www.latvija.lv, personām, kas vidējo izglītību ieguva ne vēlāk kā 2019.gadā 

un kuru pieteikuma dati ir pareizi; 

2.3.2. klātienē – no š.g. 6.jūlija līdz 12.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru iela 

101, vai arī kādā no citiem VUPP kontaktpunktiem, kuri norādīti portālā 

www.latvija.lv, tām personām, kas vidējo izglītību ieguva pirms 2019.gada 

vai ir kāds cits nosacījums, kas neļauj pašam apstiprināt pieteikumu 

elektroniski.  

Ventspils Augstskolas kontaktpunkta darba laiks - darba dienās no 10:00 – 

16:00, sestdien, 10.jūlijā, no 11:00 – 15:00. 

 Reflektantam kontaktpunktā personīgi jāuzrāda šādi dokumenti: 

✓ pase vai personas apliecības (eID); 

✓ vidējās izglītības dokuments un tā pielikums (“Sekmju izraksts”); 

✓ nepieciešamo IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti un/vai 

starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma sertifikāts; 

✓ diplomi par godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu 

olimpiādēs, ja tādi ir; 

✓ citi dokumenti, ja nepieciešams. 
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2.4. Reflektantiem, kuri atbilst šo noteikumu 1.4. punkta kritērijiem vai kuru izvēlētajā 

studiju programmā saskaņā ar 1.pielikumu ir noteikti iestājpārbaudījumi, kārto 

iestājpārbaudījumu š.g. 13.jūlijā un/vai 14.jūlijā Ventspils Augstskolā, Inženieru iela 

101, Ventspilī, vai arī attālināti, ja attiecīgā iestājpārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs 

un Mācību daļas vadītājs nosaka šādu iestājpārbaudījuma norisi.  

KONKURSA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

2.5. Konkurss uz studiju vietām notiek divās kārtās. Konkursa rezultāti tiek izziņoti e-

pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 

2.6. Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiek izziņoti š.g. 16.jūlijā pēc plkst. 16:00.  

2.7. Reflektanti e-pakalpojumā www.latvija.lv  apstiprina 1. kārtā iegūto studiju vietu vai atsakās 

no tās un piesakās vai atsakās no dalības 2.kārtā līdz š.g. 20.jūlija plkst. 16:00. 

2.8. Konkursa otrās kārtas rezultāti tiek izziņoti š.g. 20. jūlijā pēc plkst. 17:00.  

REĢISTRĒŠANĀS STUDIJĀM UN STUDIJU LĪGUMA SLĒGŠANA 

2.9. Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jāreģistrējas studijām, kas 

notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem un studenta pieteikumā norādīto studiju 

programmu prioritāti.  

2.10. Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās, no 2021.gada 19.jūlija līdz 20.jūlijam, tiek 

slēgti studiju līgumi ar pretendentiem, kuri konkursā uz studiju vietām ieguva studiju 

vietu savā www.latvija.lv norādītajā 1.prioritātes studiju programmā. 

2.11. Pēc konkursa otrās kārtas noslēgšanās, no 2021.gada 21.jūlija līdz 22.jūlijam, tiek 

slēgti studiju līgumi ar pretendentiem, kuri konkursā uz studiju vietām ieguvuši studiju 

vietu Ventspils Augstskolā. 

2.12. Ja pretendents no 2021.gada 19.jūlija līdz 22. jūlijam nevar noslēgt studiju līgumu, 

viņam portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Apstiprināt iegūto 

vietu”.  

2.13. Studiju līgumu var noslēgt: 

2.13.1. Elektroniski – sazinoties ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: 

studijas@venta.lv un ar e-parakstu parakstot saņemto studiju līgumu un tā 

pielikumu. Elektroniski parakstīts studiju līgums ir jānosūta atpakaļ uz norādīto 

e-pastu līdz līguma slēgšanas termiņa beigām.  

Ja pretendentam nav elektroniskais paraksts, līdz norādītā līguma slēgšanas 

termiņa beigām, parakstīts līgums un tā pielikums ir jānosūta ieskenēts uz e-

pastu: studijas@venta.lv, bet oriģināli divos eksemplāros ir jānosūta pa pastu 
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uz adresi: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601, adresējot Ventspils 

Augstskolas Uzņemšanas komisijai. 

2.13.2. Klātienē - Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 

līdz 16:00, šo noteikumu 2.10. un 2.11. minētajās dienās.  

Reģistrējoties studijām, pretendentam: 

✓ jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID); 

✓ jāiesniedz šādu dokumentu kopijas: vidējo izglītību apliecinošs                     

dokuments un tā pielikums, nepieciešamie IZM centralizēto eksāmenu 

sertifikāti un/vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma sertifikāts; 

✓ jānofotografējas (ja pretendents ir rakstiski piekritis fotogrāfijas izmantošanai); 

✓ jānoslēdz studiju līgums. 

2.14. Ja pretendents norādītajā laikā nav reģistrējies studijām un noslēdzis studiju līgumu, 

viņš zaudē konkursā iegūto vietu un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt 

reģistrēties nākamos pretendentus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus. 

2.15. Reģistrēties studijām un noslēgt studiju līgumu Ventspils Augstskolā var arī pretendenta 

pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.  

2.16. Akadēmiskā gada sākums – 2021.gada 1.septembris. 

 

3. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA AUGSTĀKĀ LĪMEŅA (MAĢISTRA) 

STUDIJU PROGRAMMĀS 

PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM 

3.1. Pieteikšanās  maģistra studiju programmās notiek: 

3.1.1. Elektroniski -  no š.g 28. jūnija līdz 12. jūlijam sūtot elektroniski parakstītu 

pieteikumu uz e-pastu studijas@venta.lv vai arī sūtot pa pastu uz adresi: 

Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601, adresējot Ventspils Augstskolas 

Uzņemšanas komisijai. 

Reflektantam pieteikumā jāpievieno: 

✓ aizpildīta un parakstīta pieteikuma veidlapa (pieejama venta.lv.);  

✓ ieskenēta pasei vai personas apliecības (eID); 

✓ ieskenēts augstākās izglītības dokuments un tā pielikums latviešu un angļu 

valodā; 

✓ reģistrācijas maksas maksājuma uzdevums; 

✓ dzīves un darba gājuma apraksts (CV) (tikai gadījumos, ja saskaņā ar 

1.pielikumu vēlaties apliecināt darba pieredzi attiecīgajā nozarē). 
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3.1.2. Klātienē - no š.g. 6.jūlija līdz 12.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 

101, Ventspilī. 

 Reflektantam pieteikumā jāiesniedz: 

✓ aizpildīta pieteikuma veidlapa (pieejama venta.lv); 

✓ augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma latviešu un angļu valodā 

kopijas (jāuzrāda dokumenta oriģināls); 

✓ reģistrācijas maksas maksājuma čeks no VeA kases vai, veicot pārskaitījumu, 

maksājuma uzdevuma kopija; 

✓ dzīves un darba gājuma apraksts (CV) (ja saskaņā ar 1.pielikumu vēlaties 

apliecināt darba pieredzi attiecīgajā nozarē). 

3.2. Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar 

citos dokumentos norādīto, tad pieteikumā jāpievieno dokumenta kopija, kas apliecina 

to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība). 

3.3. Iesniegt pieteikumu konkursam uz studiju vietām Ventspils Augstskolā var arī 

pretendenta pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru. 

3.4. Pieteikuma maksa  ir noteikta 35.00 EUR apmērā un tā jāsamaksā pirms pieteikuma 

iesniegšanas. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi.  

Ventspils Augstskolas rekvizīti: 

  Ventspils Augstskola 

  Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 

  Reģ. Nr. 90000362426 

  Valsts kase, kods TRELLV22 

  Konts: LV23TREL9150140000000 

  Maksājuma mērķis: 21379 pieteikuma maksa 

3.5. Reflektantiem, kuri atbilst šo noteikumu 1.4. punkta kritērijiem vai kuru izvēlētajā 

studiju programmā saskaņā ar 1.pielikumu ir noteikti iestājpārbaudījumi, kārto 

iestājpārbaudījumu š.g. 13.jūlijā un/vai 14.jūlijā Ventspils Augstskolā, inženieru iela 

101, Ventspilī vai arī attālināti, ja attiecīgā iestājpārbaudījuma komisijas priekšsēdētājs 

un Mācību daļas vadītājs nosaka šādu iestājpārbaudījuma norisi.  

3.6. Konkursa rezultāti tiks izsūtīti uz reflektantu norādītajiem e-pastiem 2021.gada 

16.jūlijā pēc plkst. 16:00. 

3.7. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants 

Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. 

Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu 

apstiprināta Apelācijas komisija. 
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REĢISTRĒŠANĀS STUDIJĀM UN STUDIJU LĪGUMA SLĒGŠANA 

3.8. Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jānoslēdz studiju līgums, 

kas notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem. 

3.9. Reģistrācija uz valsts budžeta studiju vietām notiks no 2021. gada 19. līdz 21. jūlijam.  

3.10. Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju vietām 

notiks 2021.gada 22.jūlijā. 

3.11.  Studiju līgumu var noslēgt : 

3.11.1. Elektroniski – sazinoties ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: 

studijas@venta.lv un ar e-parakstu parakstot saņemto studiju līgumu un tā 

pielikumu. Elektroniski parakstīts studiju līgums ir jānosūta atpakaļ uz norādīto 

e-pastu līdz līguma slēgšanas termiņa beigām.  

Ja pretendentam nav elektroniskais paraksts, līdz norādītā līguma slēgšanas 

termiņa beigām, parakstīts līgums un tā pielikums ir jānosūta ieskenēts uz e-

pastu: studijas@venta.lv, bet oriģināli divos eksemplāros ir jānosūta pa pastu 

uz adresi: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601, adresējot Ventspils 

Augstskolas Uzņemšanas komisijai. 

3.11.2. Klātienē - Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 

līdz 16:00, šo noteikumu 3.7. un 3.8. minētajās dienās.  

Reģistrējoties studijām, pretendentam: 

✓ jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID); 

✓ jānofotografējas (ja pretendents ir rakstiski piekritis fotogrāfijas izmantošanai); 

✓ jāuzrāda 3.1.2. punktā minēto dokumentu oriģināli; 

✓ jānoslēdz studiju līgums. 

3.12. Ja pretendents norādītajā laikā nav reģistrējies studijām un noslēdzis studiju līgumu, 

viņš zaudē konkursā iegūto vietu un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt 

reģistrēties nākamos pretendentus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus. 

3.13. Reģistrēties studijām un noslēgt studiju līgumu Ventspils Augstskolā var arī pretendenta 

pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.  

3.14. Saskaņā ar 13.05.2014. MK noteikumiem Nr. 240 “Noteikumi par valsts akadēmiskās 

izglītības standartu,” ja maģistra studiju programmas students iepriekšējā studiju līmenī 

nav apguvis vides aizsardzības un civilās aizsardzības studiju kursus, tie jāapgūst 

papildus maģistra studiju programmai, katrs vismaz 1KP apjomā. Šos studiju kursus 

nodrošina Ventspils Augstskola. 

3.15. Akadēmiskā gada sākums – 2021.gada 1.septembris. 

 



7 

 

 
 
 

4. PIETEIKŠANĀS UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA RĒZEKNES 

TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS, VENTSPILS AUGSTSKOLAS UN 

VIDZEMES AUGSTSKOLAS KOPĪGAJĀ DOKTORA STUDIJU 

PROGRAMMĀ “EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA” 

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

4.1. Uzņemšanas noteikumi kopīgajā doktora studiju programmā “Ekonomika un 

uzņēmējdarbība” 2020./2021. akadēmiskajā gadā (turpmāk – Noteikumi) nosaka 

kārtību, kādā Ventspils Augstskolā (turpmāk – VeA) notiek uzņemšana kopīgajā 

doktora studiju programmā “Ekonomika un uzņēmējdarbība” (turpmāk – Programma), 

uzņemšanas komisijas un reflektantu tiesības un pienākumus, kā arī uzņemšanas 

komisijas lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. 

4.2. Programma tiek īstenota kopīgi ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un 

Vidzemes Augstskolu (ViA), kuru savstarpējā sadarbība noteikta 2019.gada 

2.septembra sadarbības līgumā, RTA reģ.nr. 4.5/1., VeA reģ.nr. SAD 19-15, ViA reģ.nr. 

7-8/8. 

PIETEIKŠANĀS KONKURSĀ UZ STUDIJU VIETU 

4.3. Programmā var tikt uzņemtas fiziskās personas: 

4.3.1. kuras ir Latvijas Republikas pilsoņi, personas, kurām ir Latvijas Republikas 

izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās 

uzturēšanās atļaujas. To ārvalstnieku tiesības studēt Latvijas augstskolās un 

koledžās, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, nosaka saskaņā 

ar Augstskolu likumu; 

4.3.2. kuras ieguvušas maģistra grādu sociālajās zinātnēs. Ja iepriekš iegūtā izglītība 

nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, 

pretendentam Ministru kabineta noteikumos Nr.505 “Ārpus formālās izglītības 

apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā 

sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina 

darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju 

ietvarstruktūras 7.līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. 

4.4. Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2021. gada 6. jūlija līdz 23. 

augusta plkst.16:00. 

4.4.1. Elektorniski – sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu 

epf@venta.lv vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-

3601, adresējot Ventspils Augstskolas Uzņemšanas komisijai. 

4.4.2.  Klātienē – Ventspils Augstskolas C210 kab., Inženieru ielā 101, Ventspilī. 
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4.5. Reflektantam pieteikumā jāpievieno šādi dokumenti: 

✓ parakstīta pieteikuma anketa (pieejama www.venta.lv); 

✓ pases vai personas apliecības (eID) kopija (tikai gadījumos, ja pieteikumu 

iesniedz elektroniski); 

✓ iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija (ja pieteikumu iesniedz 

klātienē, jāuzrāda oriģināli);  

✓ zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir); 

✓ iestājreferātu par iespējamo promocijas darbu (problēmas formulējuma līmenī, 

ne vairāk kā viena A4 formāta lapa); 

✓ promocijas darba izvērsts pieteikums, ietverot problēmas formulējumu, 

galvenās aktualitātes,  atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētisko 

pamatojumu, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaitu un metodes 

(vēlams vizualizēt)  2 līdz 3 A4 lapu apjomā; 

✓ studijām angļu valodā – angļu valodas prasmi apliecinošu sertifikātu vai 

starptautiskas testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegtu valodas 

prasmi apliecinošu dokumentu, kas apliecina studiju programmas īstenošanas 

valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu 

valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams; 

✓ CV (Europass forma); 

✓ reģistrācijas maksas maksājuma čeks no VeA kases vai, veicot pārskaitījumu, 

maksājuma uzdevuma kopija. 

4.6. Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar 

citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, 

laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija. 

4.7. Dokumentus reflektants iesniedz personīgi. Ja reflektants dokumentus personīgi nevar 

iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara. 

4.8. Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas 

Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Latvijā 

piešķirtam akadēmiskajam grādam. 

4.9. Pieteikuma maksa  ir noteikta 35.00 EUR apmērā un tā jāsamaksā pirms pieteikuma 

iesniegšanas. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi.  

Ventspils Augstskolas rekvizīti: 

  Ventspils Augstskola 

  Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 

  Reģ. Nr. 90000362426 

  Valsts kase, kods TRELLV22 

  Konts: LV23TREL9150140000000 

  Maksājuma mērķis: 21379 pieteikuma maksa 
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UZŅEMŠANAS KONKURSA KĀRTĪBA 

4.10. Uzņemšanas konkursa (turpmāk - Konkurss) norisi nodrošina Programmas konkursa 

komisija. Programmas konkursa komisijas sastāv no 3 personām un tās sastāvā ietilpst: 

VeA Programmas direktors, Ekonomikas un pārvaldības fakultātes dekāns, mācību vai 

zinātņu prorektors un viens (ja nepieciešams) Programmas īstenošanā iesaistītais VeA 

docētājs. Programmas konkursa komisija pēc Programmas direktora priekšlikuma tiek 

apstiprināta ar rektora rīkojumu. Konkursa rezultāts tiek vērtēts desmit ballu skalā.  

4.11. Konkursa vērtējumu veido: 

4.11.1. promocijas darba izvērsts pieteikums (vērtējums desmit baļļu skalā) – 40%; 

4.11.2. pārrunas par pētījuma tēmu un problemātiku (vērtējums desmit baļļu skalā) – 

30%; 

4.11.3. publikāciju skaits un līdzdalība zinātniskajās konferencēs, pieredze pētniecības 

projektos pēdējo sešu gadu periodā (par katru aktivitāti 1 balle, maksimālais 

skaits 10) – 20%; 

4.11.4. maģistra darba vērtējums (desmit baļļu skalā) – 10%. 

4.12. Pārrunas par iestājreferāta problemātiku notiks 2021.gada 26. augustā plkst. 13:00 

Ventspils Augstskolā vai attālināti, ja to nosaka Programmas konkursa komisijas 

priekšsēdētājs. 

4.13. Programmas konkursa komisija pēc pārrunām novērtē reflektanta pieteikumus un 

pārrunu rezultātus atbilstoši Noteikumu 4.11. punktā definētajiem kritērijiem un 

iesniedz novērtējumu protokolu VeA uzņemšanas komisijai. Programmas konkursa 

komisija ir tiesīga no reflektanta pieprasīt papildu informāciju. 

4.14. Konkursa rezultātus apstiprina VeA uzņemšanas komisija. Ar konkursa rezultātu 

apstiprināšanu konkurss uzskatāms par noslēgtu. Uzņemšanas komisija konkursa 

rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 

STUDIJU LĪGUMA NOSLĒGŠANA UN IMATRIKULĀCIJA 

4.15. Pretendenti uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz ar VeA studiju līgumu.  

4.16. Pēc līguma spēkā stāšanās pretendents tiek imatrikulēts VeA ar rektora rīkojumu.  
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UZŅEMŠANAS KOMISIJAS UN PRETENDENTA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

4.17. Uzņemšanas komisijas pienākumi: 

4.17.1. nodrošināt uzņemšanas procesu atbilstoši Noteikumiem; 

4.17.2. informēt un konsultēt personas, kuras vēlas studēt Programmā, par studiju 

iespējām, uzņemšanas kārtību, kā arī reflektantu tiesībām un pienākumiem; 

4.17.3. noformēt uzņemšanas dokumentāciju; 

4.17.4. publiskot konkursa rezultātus. 

4.17.5. Uzņemšanas komisijai ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas 

procesā, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

4.18. Reflektanta pienākumi: 

4.18.1. iepazīties ar Noteikumiem un tos ievērot; 

4.18.2. uzņemšanas procesā sniegt patiesu informāciju, kā arī neveikt citu rīcību, ar 

kuru tiek pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips; 

4.18.3. reģistrēties studijām un noslēgt studiju līgumu, ja reflektants ieguvis tiesības 

uzsākt studijas Programmā. 

4.18.4. Reflektanta tiesības pārsūdzēt ar uzņemšanu saistītos lēmumus Latvijas 

Republikas un VeA iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

LĒMUMU PĀRSŪDZĒŠANA  

4.19. Reflektantam Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai 

lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski. 

4.20. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu VeA rektoram. Rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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5. PIETEIKŠANĀS  UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA KOPĪGAJĀ 

DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ “VALODNIECĪBA: latviešu 

diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība, lietišķā 

valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība” 

5.1. Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2021. gada 6. jūlija līdz 23. 

augusta plkst.16:00. 

5.1.1. Elektroniski – sūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz e-pastu 

tsf@venta.lv vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Inženieru iela 101, Ventspils, LV-

3601, adresējot Ventspils Augstskolas Uzņemšanas komisijai. 

5.1.2.  Klātienē – Ventspils Augstskolas C210 kab., Inženieru ielā 101, Ventspilī. 

5.2. Reflektantam pieteikumā jāpievieno šādi dokumenti: 

✓ parakstīta pieteikuma anketa (pieejama www.venta.lv); 

✓ pases vai personas apliecības (eID) kopija (tikai gadījumos, ja pieteikumu 

iesniedz elektroniski); 

✓ augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu 

kopijas (ja pieteikumu iesniedz klātienē, jāuzrāda oriģināli); 

✓ dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kura pielikumā būtu pievienota 

informācija par pieredzi darbā augstskolas/pētniecības iestādē, līdzdalību 

pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju un referātu saraksts; 

✓ referāts (10-15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikāciju kopa 

par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē. 

✓ reģistrācijas maksas maksājuma čeks no VeA kases vai, veicot pārskaitījumu, 

maksājuma uzdevuma kopija. 

5.3. Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar 

citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, 

laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija. 

5.4. Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas 

Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Latvijā 

piešķirtam akadēmiskajam grādam. 

5.5. Pieteikties konkursam un reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta 

pilnvarota persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.  

5.6. Pieteikuma maksa  ir noteikta 35.00 EUR apmērā un tā jāsamaksā pirms pieteikuma 

iesniegšanas. No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi.  

Ventspils Augstskolas rekvizīti: 

  Ventspils Augstskola 

  Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600 

  Reģ. Nr. 90000362426 

  Valsts kase, kods TRELLV22 

  Konts: LV23TREL9150140000000 

  Maksājuma mērķis: 21379 pieteikuma maksa 
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5.7. Iestājpārbaudījums: pārrunas par iestājreferāta problemātiku notiks 2021.gada 

26.augustā plkst. 13:00 Ventspils Augstskolā vai attālināti, ja Iestājpārbaudījuma 

komisijas priekšsēdētājs tā nosaka. 

5.8. Konkursa rezultāti tiek izsūtīti uz reflektantu norādītajiem e-pastiem ne vēlāk kā triju 

darba dienu laikā no pēdējās pārbaudījuma dienas. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas 

līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektantu Uzņemšanas komisijas 

priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas 

laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija. 

5.9. Pretendenti uzņemšanas komisijas noteiktajā termiņā noslēdz ar VeA studiju līgumu.  

5.10. Pēc līguma spēkā stāšanās pretendents tiek imatrikulēts VeA ar rektora rīkojumu.  

5.11. Akadēmiskā gada sākums – 2021. gada septembris.  

  


