
2018.gada 7.februāra rīkojuma Nr.90 - s , 2.PIELIKUMS 
Ar grozījumiem 2018.gada 4.jūnijā, rīkojums Nr.202-s 

UZŅEMŠANA PAMATSTUDIJU (KOLEDŽA, BAKALAURS), MAĢISTRANTŪRAS UN DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMĀS  
2018./2019. AKADĒMISKAJĀ GADĀ VIDZEMES AUGSTSKOLĀ 

 
Uzņemšana pamatstudiju (koledža, bakalaurs) 

programmās vienotajā pieteikšanās sistēmā 
(1.,2.kārta) 

Papilduzņemšana 
pamatstudiju (koledža, 
bakalaurs) programmās 

(3.kārta) 

Papilduzņemšana 
pamatstudiju 

(koledža, bakalaurs) 
programmās (4.kārta) 

Uzņemšana augstākā līmeņa (maģistrantūra) 
 studiju programmās 

Uzņemšana augstākā 
līmeņa (doktorantūra) 
 studiju programmās 

 
Pieteikšanās 
 

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un 
pašfinansētajām studiju vietām 
 

Elektroniskā pieteikšanās (www.latvija.lv): 
25.jūnijs – 10.jūlijs  

 

Pieteikumu apstiprināšana jebkurā uzņemšanas 
punktā Latvijā (Vidzemes Augstskolas 
uzņemšanas punkta Valmierā, Cēsu ielā 4, darba 
laiks):  
03. – 06. jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00 
07. jūlijs, plkst. 10:00 – 13:00 
10.jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00 
 

(Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkta Rīgā, 
11.novembra krastmalā 29, darba laiks): 
03. – 06. jūlijs, plkst. 10:00 – 15:00 
10.jūlijs, plkst. 10:00 – 15:00 

Uz pašfinansētajām vai 
atlikušajām valsts 
budžeta finansētajām 
studiju vietām* 
 
24.jūlijs – 03.augusts  
darba dienās plkst. 
10:00 – 13:00 
 
(Pieteikšanās klātienē -  
Vidzemes Augstskolā, 
Cēsu iela 4, C205.kab.) 

Uz pašfinansētajām 
vai atlikušajām valsts 
budžeta finansētajām 
studiju vietām* 
 
20. – 24.augusts  
darba dienās plkst. 
10:00 – 13:00 
 
(Pieteikšanās klātienē 
-  Vidzemes 
Augstskolā, Cēsu iela 
4, C205.kab.) 

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un pašfinansētajām studiju 
vietām (1.kārta) 
 

 Elektroniskā pieteikšanās (magistri.va.lv): 
 25.jūnijs – 10.jūlijs, līdz plkst.14:00  
 

Uz pašfinansētajām vai atlikušajām valsts budžeta finansētajām studiju vietām 
(papilduzņemšana maģistrantūrā, 2.kārta): 
 

Elektroniskā pieteikšanās (magistri.va.lv): 
24.jūlijs – 03.augusts, līdz plkst.14:00  
 

Uz pašfinansētajām vai atlikušajām valsts budžeta finansētajām studiju vietām 
(papilduzņemšana maģistrantūrā, 3.kārta): 
 

Elektroniskā pieteikšanās (magistri.va.lv): 
20. – 24.augusts, līdz plkst.14:00  
 
 

Uz valsts budžeta 
finansētajām studiju 
vietām un 
pašfinansētajām studiju 
vietām 
 
(Pieteikšanās klātienē -  
Vidzemes Augstskolā, 
Cēsu iela 4, C205.kab.) 
 
 25.jūnijs – 24.augusts 
darba dienās plkst. 
10:00 – 13:00 
 
 
 

 
Iestājpārbaudījumi 
Vidzemes 
Augstskolā, 
Cēsu ielā 4 

- - - 

BVV*** – 14.jūlijs (1.kārta), plkst.10:00/ 04.augusts (2.kārta), plkst.10:00/ 
25.augusts (3.kārta),  plkst.10:00/ (reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais 
bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība nav iegūta ekonomikas vai 
vadības zinātnēs) 
TSV*** – 14.jūlijs (1.kārta), plkst.13:00/ 04.augusts (2.kārta), plkst.13:00/ 
25.augusts (3.kārta),  plkst.13:00/ (reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais 
bakalaura grāds vai tam pielīdzināma izglītība nav iegūta ekonomikas vai 
vadības zinātnēs) 
PK (SKP) ** – 14.jūlijs (1.kārta), no plkst.10:00/ 04.augusts (2.kārta),  no 
plkst.10:00/25.augusts (3.kārta),  no plkst.10:00 
^MIP** – 14.jūlijs (1.kārta), no plkst.10:00/ 04.augusts (2.kārta),  no 
plkst.10:00/25.augusts (3.kārta),  no plkst.10:00 
^KI**– 14.jūlijs (1.kārta), no plkst.10:00/ 04.augusts (2.kārta),  no 
plkst.10:00/25.augusts (3.kārta),  no plkst.10:00 
^VRVT – nav paredzēts 

 
SSMd** – atkarībā no 
pieteikuma saņemšanas 
datuma, bet ne vēlāk kā 
līdz 29.augustam 
 

 
Rezultātu 
paziņošana 

13.jūlijs (1. kārtas rezultāti) SMS un e-pasts 
13. – 17.jūlijs plkst. 15:00 – reģistrēšanās 
2.kārtai vienotajā pieteikšanā sistēmā, ja nav 
iegūta studiju vieta 1.prioritāte 
17.jūlijs (2. kārtas rezultāti) SMS un e-pasts 

06.augusts (www.lais.lv) 
 
 

27.augusts 
(www.lais.lv) 
 
 

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un aizpildītajām pašfinansētajām 
studiju vietām (1.kārta): 16. jūlijs (www.lais.lv, magistri.va.lv)   
Uz pašfinansētajām vai atlikušajām valsts budžeta finansētajām studiju vietām 
(2.kārta): 06.augusts (www.lais.lv, magistri.va.lv)  
Uz pašfinansētajām vai atlikušajām valsts budžeta finansētajām studiju vietām 
(3.kārta): 27.augusts (www.lais.lv, magistri.va.lv)  

Uz valsts budžeta 
finansētajām studiju 
vietām un aizpildītajām 
pašfinansētajām studiju 
vietām: 
30.augusts (www.lais.lv)   

Studiju līgumu 
slēgšana 
Vidzemes 
Augstskolā, 
Cēsu ielā 4 

16. – 17.jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00 (1.kārta) 
18. – 20.jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00 (2.kārta) 
 

Imatrikulācija: 31.augusts 

06. - 07.augusts,  
plkst. 10:00 – 13:00 
 

Imatrikulācija: 
31.augusts 

27. - 28.augusts,  
plkst. 10:00 – 13:00 
 

Imatrikulācija: 
31.augusts 

16. – 20.jūlijs, plkst. 10:00 – 16:00 (maģistrantūra, 1.kārta) 
06. - 07.augusts, 10:00 – 13:00 (maģistrantūra, 2.kārta) 
27. - 28.augusts, 10:00 – 13:00 (maģistrantūra, 3.kārta) 
Imatrikulācija: 31.augusts 

30. - 31.augusts,  
plkst. 10:00 – 13:00 
 

Imatrikulācija: 
31.augusts 

 

* Studiju programmās, kurās pēc vienotās pieteikšanās ir palikušas 
brīvas valsts budžeta finansētas vietas 
** Pārrunas; *** Iestājpārbaudījums 
^ Ja tiks saņemta licence 

BVV - profesionālā maģistra studiju programma “Biznesa vides vadība”; TSV - profesionālā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība”; PK - profesionālā maģistra studiju programma 
“Pārvaldība un komunikācija”; SKP - profesionālā maģistra studiju programma “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” (PK jaunais nosaukums, līdzko tiks apstiprinātas izmaiņas Akadēmiskās 
informācijas centrā);  MIP - akadēmiskā maģistra studiju programma “Mediju un informācijas pratība”; KI - profesionālā maģistra studiju programma “Kiberdrošības inženierija”; VRVT - profesionālā 
maģistra studiju programma “Virtuālā realitāte un vied tehnoloģijas”; SSMd – doktora studiju programma “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” 
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