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Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un maģistra līmeņa studiju 
programmās 2021./2022.akadēmiskajā gadā  

 
1. Vispārīgie noteikumi  

  
1.1. Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolā (turpmāk - ViA) izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

(turpmāk - LR) Augstskolu likuma 46.panta prasībām, Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra 
noteikumiem Nr.846.  

1.2. ViA studentus uzņem:  
1.2.1. pilna laika studijās par valsts budžeta līdzekļiem un fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem;   
1.2.2. nepilna laika studijās par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.  

1.3. Personas, kurām ir tiesības studēt ViA, tiek noteiktas, pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem.  
1.4. Tiesības pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām ir:  

1.4.1. LR pilsoņiem un nepilsoņiem;   
1.4.2. Eiropas Savienības valstu pilsoņiem;   
1.4.3. Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem;  
1.4.4. Šveices Konfederācijas pilsoņiem;   
1.4.5. Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.  

1.5. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), 
zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā 
persona var izmantot vairākas reizes.  Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā 
studiju programmā.  

1.6. Uzņemšanu nodrošina ViA Uzņemšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar ViA Senāta apstiprinātu 
nolikumu.  

1.7. Uzņemšanas komisijas pienākumi:  
1.7.1. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanas procesu;  
1.7.2. informēt un konsultēt personas, kuras vēlas studēt ViA, par studiju iespējām, uzņemšanas 
kārtību, kā arī par reflektantu tiesībām un pienākumiem;  
1.7.3. noformēt uzņemšanas dokumentāciju;  
1.7.4. publiskot konkursa rezultātus.  

1.8. Uzņemšanas komisijai ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, ja tā nav 
ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības.  

1.9. Reflektanta pienākumi:  
1.9.1. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem ViA;  
1.9.2. iesniegt pareizi un precīzi aizpildītu pieteikumu.  

1.10. Reflektantam ir tiesības:  
1.10.1. reģistrēties studijām un noslēgt studiju līgumu, ja viņš ir ieguvis tiesības uzsākt studijas ViA;  
1.10.2. pārsūdzēt ar uzņemšanu saistītos lēmumus LR normatīvo aktu un ViA iekšējo normatīvo 

aktu noteiktajā kārtībā.  
  

2. Reflektantu pieteikšanās studijām  
  

2.1. Pieteikties studijām ViA var:  
2.1.1. Elektroniski pamatstudijās, Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas 

sistēmā (turpmāk - VUPP IS), izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. 
Elektroniskais pieteikums ir jāapstiprina, personīgi ierodoties noteiktajos pieteikšanās 
termiņos un vietās1, uzrādot studiju uzsākšanai nepieciešamo dokumentu oriģinālus.  

2.1.2. Elektroniski augstākā līmeņa studijās, izmantojot ViA portālu magistri.va.lv. 
Elektroniskais pieteikums ir jāapstiprina, personīgi ierodoties ViA noteiktajos termiņos2, 
uzrādot studiju uzsākšanai nepieciešamo dokumentu oriģinālus.  

2.1.3. Personīgi ierodoties noteiktajos pieteikšanās termiņos 3  un vietās, apliecinot savu 
personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību.  

                                                      
1 Saskaņā ar ViA rektores izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  
2 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  
3 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.uznemsana.va.lv/
http://www.uznemsana.va.lv/
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2.1.4. Pilnvarojot citu personu, kura, apliecinot savu personību, uzrāda pilnvaras oriģinālu, 
pilnvaras devēja personas apliecinošo dokumentu kopiju un studiju uzsākšanai 
nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu oriģinālus.  

2.1.5. Ārvalstu personas - elektroniski pamatstudijās un maģistra līmeņa studijās, 
izmantojot ViA portālu www.va.lv. Elektroniskais pieteikums ir jāapstiprina, personīgi 
ierodoties ViA noteiktajos termiņos4, uzrādot studiju uzsākšanai nepieciešamo dokumentu 
oriģinālus.  

2.2. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, pirms pieteikšanās studijām, veic vidējo 
izglītību vai akadēmisko grādu un diplomu ekspertīzi Latvijā, ja nepieciešams, arī dokumenta 
legalizāciju. Ekspertīzi veic Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (www.aic.lv), legalizāciju Ārlietu 
ministrijas Konsulārais departaments (www.mfa.gov.lv). Konkursa kritērijiem nepieciešamo 
novērtējumu pielīdzināšanu veic augstskola. Izdevumus par ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta 
ekspertīzi sedz izglītības dokumenta īpašnieks.  

2.3. Piesakoties studijām, reflektantam jāsamaksā ViA noteiktā reģistrācijas maksa. Bāreņi un 1.grupas 
invalīdi no reģistrācijas maksas, iesniedzot pieteikumu pamatstudijām, ir atbrīvoti. No reģistrācijas 
maksas ir atbrīvotas arī personas, kurām piešķirts bēgļa statuss.  

2.4. Piesakoties studijām, reflektantam vai tā pilnvarotai personai jāaizpilda pieteikums un jāuzrāda:  
2.4.1. pamatstudiju programmās:   

2.4.1.1. pase vai identifikācijas karte (eID);  
2.4.1.2. vidējo izglītību apliecinošs dokuments;  
2.4.1.3. centralizēto eksāmenu sertifikāti5 (atbilstoši pielikumiem Nr.1, Nr.2);  
2.4.1.4. dokumenti, kas ļauj iestāties ārpus konkursa (atbilstoši pielikumiem Nr.1, Nr.2);  
2.4.1.5. kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;  
2.4.1.6. Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, 

kuras tiek īstenotas angļu valodā:  
2.4.1.6.1. angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās 

testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas 
prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju 
programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja 
iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu 
apliecinājums nav nepieciešams;  

2.4.1.6.2. Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā 
izglītība iegūta ārvalstīs (atbilstoši 2.2.punktam).  

2.4.2. augstākā līmeņa studiju programmās:  
2.4.2.1. pase vai identifikācijas karte (eID);  
2.4.2.2. augstāko izglītību apliecinošs dokuments;  
2.4.2.3. programmas prasībām nepieciešamie dokumenti (atbilstoši pielikumam Nr.3);  
2.4.2.4. kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;  
2.4.2.5. Papildu dokumenti reflektantiem, studiju uzsākšanai ViA studiju programmās, 

kuras tiek īstenotas angļu valodā:  
2.4.2.5.1. angļu valodas zināšanu apliecinošs sertifikāts vai starptautiskās 

testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas  
prasmi apliecinošu dokuments, kas apliecina attiecīgās studiju 
programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja 
iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu 
apliecinājums nav nepieciešams;  

2.4.2.5.2. Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa, ja iepriekšējā 
izglītība iegūta ārvalstīs (atbilstoši 2.2.punktam).  

2.5. 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 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  
5  Ja centralizētais eksāmens aizstāts ar kādu no starptautisko testēšanas institūciju eksāmeniem, reflektantam papildus jāuzrāda Valsts 

izglītības satura centra izsniegtais lēmums par centralizētā eksāmena svešvalodā aizstāšanu, ja tas nav norādīts reflektanta vispārējās izglītības 

dokumentos  

http://www.va.lv/
http://www.va.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.aic.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
http://www.mfa.gov.lv/
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3. Kārtība, kādā ViA pamatstudiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas  
centralizētos eksāmenus  

  
3.1. Kārtība attiecināma uz personām, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus (turpmāk - CE), jo ir 

ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gada 1.janvārim, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību 
ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām, vai personas, kuras normatīvo aktu noteiktā kārtībā 
atbrīvotas no CE.   

3.2. CE rezultātiem tiek pielīdzināti šādi mācību priekšmetu vērtējumi vidējo izglītību apliecinošā 
dokumentā:  

3.2.1. CE latviešu valodā6  - vidējā atzīme mācību priekšmetos latviešu valoda un literatūra; 
Ārvalstu personām – dzimtā valoda;  

3.2.2. CE svešvalodā (viena no valodām: angļu, franču, krievu, vācu) – atzīme attiecīgajā mācību 
priekšmetā;  

3.2.3. CE matemātikā – atzīme mācību priekšmetā matemātika vai vidējā atzīme mācību 
priekšmetos algebra un ģeometrija.  

3.3. Mācību priekšmetu vērtējumu atbilstība līmeņiem:  

Sertifikāta līmenis  Vērtējums no atestāta (10 balles)  Vērtējums no atestāta (5 balles)  

  A  10 (izcili)  -  

  A  9 (teicami)  5 (teicami)  

  B  8 (ļoti labi)  -  

  C  7 (labi)  4 (labi)  

  D  6 (gandrīz labi)  -  

  E  
5 (viduvēji);  

4 (gandrīz viduvēji)  3 (viduvēji)  

  
3.1 Kārtībā, kādā ViA pamatstudiju programmu reflektantiem tiek aizstāts CE svešvalodā ar  

starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu   
  

3.11.Reflektantu uzņemšanas konkursa aprēķinam nepieciešamais CE vērtējums kādā no svešvalodām, 
tiek aizstāts ar vērtējumu starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumā atbilstoši LR Ministru 
kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā 
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas 
pārbaudījumu svešvalodā”, kas nosaka konkrētas starptautiskās testēšanas institūcijas, kuru 
pārbaudījumi svešvalodā aizstāj CE svešvalodas eksāmenu un kārtību, kādā personas vēršas Valsts 
izglītības satura centrā (turpmāk - VISC) CE vērtējuma aizstāšanai, ievērojot Eiropas kopīgajās 
pamatnostādnēs (turpmāk - EKP) valodu apguvei noteikto valodas prasmes līmeņus, starptautiskā 
pārbaudījuma vērtējums nav zemāks par B1 līmeni.  

3.12.Iesniedzot dokumentus studijām pamatstudiju programmās, reflektantam papildus jāuzrāda Valsts 
izglītības satura centra izsniegtais lēmums par CE svešvalodā aizstāšanu, ja tas nav norādīts 
reflektanta vispārējās izglītības dokumentos.  

3.13.Starptautisko testēšanas institūciju pārbaudījumu vērtējumi tiek pielīdzināti ViA noteiktam vērtējumam 
(atbilstoši pielikumam Nr.5).  

  
4. Konkurss un tā rezultātu paziņošana  
  

4.1. Konkursa rezultātu aprēķināšana pamatstudiju programmās Vienotās uzņemšanas pamatstudiju 
programmu informācijas sistēmā (turpmāk - VUPP IS) notiek pēc noteikta algoritma (atbilstoši 
pielikumam Nr.4) katram reflektantam, atrodot vienu augstāko iespējamo vietu no viņa prioritārā secībā 
sakārtotā studiju programmu saraksta.  

4.2. Konkursa rezultātu aprēķināšana augstākā līmeņa studiju programmās notiek katras studiju 
programmas ietvaros pēc noteiktas konkursa kārtības (atbilstoši pielikumam Nr.3) katram 
reflektantam, ranžējot reflektantus pēc konkursa kopējā rezultāta summas.  

4.3. Konkursa noslēguma termiņš:  
4.3.1. pamatstudiju programmas - saskaņā ar iesaistīto augstskolu vienošanos un ViA rektora 

izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un 
doktorantūras studiju programmās”7;  

                                                      
6 Līdz  2011. gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012.gada – CE latviešu valodā.  
7 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas īstenošanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  

https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
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4.3.2. augstākā līmeņa studiju programmās saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par 
reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju 
programmās”8  

4.3.3. ārvalstu reflektantiem - saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu 
pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”9  

4.4. Ar konkursa rezultātiem pamatstudiju programmās var iepazīties e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, 
saņemot ziņojumu uz e-pastu automātiski no VUPP IS vai ar īsziņas starpniecību uz pieteikumā 
norādītā mobilā tālruņa numuru.  

4.5. Konkursa rezultāti augstākā līmeņa studiju programmās tiek izziņoti ViA informācijas sistēmā 
www.lais.lv un ViA portālā magistri.va.lv ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no konkursa noslēguma 
dienas.  

4.6. Ārvalstu reflektantiem uzņemšanas rezultātus paziņo desmit darba dienu laikā no uzņemšanas 
komisijas lēmuma pieņemšanas dienas.  

4.7. Ja ārvalstu reflektants ievērojis pieteikšanās nosacījumus, iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus 
un sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumu, ViA reflektantam sagatavo studiju līguma projektu un 
izsniedz noteikta parauga garantijas vēstuli, kurā ViA apņemas nodrošināt mācību procesa norisi un 
vietu ViA dienesta viesnīcā, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai students  
Latvijas Republikas konsulārajās vai citās kompetentās iestādēs varētu pieprasīt termiņuzturēšanās 
atļauju Latvijas Republikā un ierasties uz studijām ViA.  

4.8. Konkursa rezultātus apstiprina ar Uzņemšanas komisijas lēmumu.   
4.9. Ja pēc konkursa noslēguma nav aizpildītas ViA noteiktās studiju vietas, ViA var lemt par  

papilduzņemšanas organizēšanu.  
  

5. Lēmumu pārsūdzēšana  
5.1. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu ViA 

rektoram. ViA rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.  

5.2. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības prasīt, lai ViA lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski. 
5.3. Šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā rakstisku lēmumu par atteikšanos imatrikulēt 
noformē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmumu paraksta ViA rektors vai persona, kura 
pilda rektora pienākumus. Lēmumu par atteikšanos imatrikulēt persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

  
6. Reģistrēšanās studijām un imatrikulācija  
  

6.1. Reģistrācija studijām notiek atbilstoši konkursa rezultātiem, kas veicama ViA noteiktajā laikā10.  
6.2. Reģistrējoties studijām reflektantam:  

6.2.1. pamatstudiju programmās:  
6.2.1.1. jānoslēdz studiju līgums (uzrādot pasi vai identifikācijas karti un jāiesniedz 

dokumenta kopija);  
6.2.1.2. jāuzrāda vidējās izglītības dokumenta oriģināls un jāiesniedz tā kopijas; 6.2.1.3. 
jāuzrāda centralizēto eksāmenu sertifikāti un jāiesniedz kopijas,  

  
6.2.2. augstākā līmeņa studiju programmās:  

6.2.2.1. jānoslēdz studiju līgums (uzrādot pasi vai identifikācijas karti un jāiesniedz 
dokumenta kopija);  

6.2.2.2. jāuzrāda augstākās izglītības dokumenta un sekmju pielikuma oriģināls un 
jāiesniedz to kopijas. 6.3. Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies vai paziņojis par atteikumu 
reģistrēties, viņš zaudē šīs tiesības un ViA ir tiesības uzaicināt nākamos reflektantus, kuri konkursa kārtībā 
ieguvuši augstākos rezultātus.  
6.4. Pēc līgumu noslēgšanas un studiju maksas iemaksas (ja students nav ieguvis tiesības studēt par valsts 

budžeta līdzekļiem), reflektants tiek imatrikulēts studijām ViA ar rektora rīkojumu.  

                                                      
8 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas īstenošanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  
9 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas īstenošanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  
10 Saskaņā ar ViA rektora izdotu rīkojumu „Par reflektantu uzņemšanu pamatstudiju, augstākā līmeņa un doktorantūras studiju programmās”. 

Informācija par uzņemšanas grafiku tiks publiskota ViA mājas lapā 2021.gada jūnijā.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.uznemsana.va.lv/
http://www.uznemsana.va.lv/
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6.5. Ārvalstu reflektants tiek imatrikulēts studijām ViA ar rektora rīkojumu pēc līguma noslēgšanas un pirmā 
gada studiju maksas samaksas.  

  
7. Papildu informācija  

7.1. Informāciju par uzņemšanas procesu, reģistrāciju, konkursu un tā rezultātiem var saņemt pa tālruņiem: 
26182255 vai ViA Studiju administrēšanas grupā.  

7.2. ViA adrese: Valmiera, Cēsu iela 4, LV4201. Internetā: www.va.lv. E-pasts: uznemsana@va.lv  

http://www.va.lv/
http://www.va.lv/
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PIELIKUMS Nr.1 

Uzņemšanas prasības pirmā līmeņa studiju (koledžas) programmās****  
 

Studiju 
programma 

Studiju 
valoda 

Nepieciešamā 
iepriekšējā 

izglītība 

Centralizētie 
eksāmeni 

Konkursa kārtība 
(maksimālais konkursa rezultāts – 

100 punkti^^) 
Ārpus konkursa uzņem 

Informācijas  
tehnoloģijas,  
PL  

Latviešu  Vidējā izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Svešvaloda*^  
Matemātika  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 70%;  
vidējā atzīme šādos mācību 
priekšmetos: matemātika/ algebra un 
ģeometrija, informātika/ lietišķā 
informātika, vienā no mācību  
priekšmetiem dabaszinātnēs*** – 
25%; Papildpunkti:  
Ieskaite vai eksāmens informātikā – 
5%.  
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti 

1.-3.vietu ieguvējus Latvijas 
Republikas un starptautiskajās 
olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) 
šādos mācību priekšmetos: 
informātika, matemātika, fizika, 
biznesa ekonomiskie pamati/ 
ekonomika, ķīmija, bioloģija;  
Junior Achievement Latvia - konkursa 
"Labākais ekonomikā" Vidzemes  
Augstskolas laureātu.  

Mehatronika,  
PLv  

Latviešu  Vidējā izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Svešvaloda*^  
Matemātika  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 70%;  
vidējā atzīme šādos mācību 
priekšmetos: matemātika/ algebra un 
ģeometrija, informātika / lietišķā 
informātika, vienā no mācību  
priekšmetiem dabaszinātnēs*** – 
25%; Papildpunkti:  
Ieskaite vai eksāmens informātikā – 
5%.  
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti  

1.-3.vietu ieguvējus Latvijas 
Republikas un starptautiskajās 
olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) 
šādos mācību priekšmetos: 
informātika, matemātika, fizika, 
biznesa ekonomiskie pamati/ 
ekonomika, ķīmija, bioloģija;  
Junior Achievement Latvia - konkursa 
"Labākais ekonomikā" Vidzemes  
Augstskolas laureātu.  

Koka ēku  
celtniecība 
un 
ekobūves, 
PLv   

  

Latviešu  
Vidējā 

izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Svešvaloda*^  
Matemātika  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 60%;  
vidējā atzīme šādos mācību 
priekšmetos: latviešu valoda, 
matemātika/ algebra un ģeometrija, 
fizika vai ķīmija - 35%; Papildpunkti:  
ieskaite vai eksāmens informātikā– 
5% Konkursā jāiegūst vismaz 30 
punkti 

1.-3.vietu ieguvējus Latvijas 
Republikas un starptautiskajās 
olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) 
šādos mācību priekšmetos: 
informātika, matemātika, fizika, 
biznesa ekonomiskie pamati/ 
ekonomika, ķīmija, bioloģija;  
Junior Achievement Latvia - konkursa  
"Labākais  ekonomikā"  Vidzemes  
Augstskolas laureātu.  

PL - pilns laiks  
PLv - pilns laiks, studijas tiek plānotas darba dienu vakaros un sestdienās  
CE - centralizētais eksāmens  
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.  
** - līdz 2011.gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012.gada – CE latviešu valodā  
*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi  
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši 2015.gada 29.septembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543.  
Reflektantam papildus jāuzrāda Valsts izglītības satura centra izsniegtais lēmums par CE svešvalodā aizstāšanu  
^^ - algoritmi uzņemšanas konkursa rezultāta aprēķinam pamatstudiju programmās pieejams noteikumu 4.pielikumā  

  
  
 

 
  

https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
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PIELIKUMS Nr. 2 

Uzņemšanas prasības bakalaura studiju programmās**** 

Studiju 
programma  

Studiju 
valoda  

Nepiecie 
šamā  

iepriekšē 
jā  

izglītība  

Centralizētie 
eksāmeni  

Konkursa kārtība  
(maksimālais konkursa rezultāts –   

100 punkti^^)  
Ārpus konkursa uzņem   

Biznesa 
vadība, PL 

Latviešu  
Vidējā 

izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Matemātika  
Svešvaloda*^  

  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 75%;  
vidējā  atzīme šādos  mācību 
priekšmetos: svešvaloda,  
matemātika/algebra, ģeometrija, 
informātika, Latvijas un pasaules vēsture – 
20%;  
Papildpunkti:  
Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu konference (pēdējo 2 gadu laikā), 1.-
3.pakāpe; Junior Achievement Latvia   
iegūts Uzņēmējdarbības prasmju 
Sertifikāts – 5%.  
 
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti  

1.- 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas 
un starptautiskajās  
olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā);  
 
Junior Achievement Latvia konkursa 
“Gada labākais skolēnu mācību 
uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  
Līderības balvas Vidzemes Augstskolas 
laureāts. 
 

  
Informācijas  
tehnoloģijas,  
PL, NL  

Latviešu, 
Angļu 

Vidējā 
izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Matemātika  
Svešvaloda*^  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 70%; vidējā atzīme šādos 
mācību priekšmetos: matemātika/ algebra 
un ģeometrija, informātika / lietišķā 
informātika, vienā no mācību  
priekšmetiem dabaszinātnēs*** – 25%; 
Papildpunkti:  
Ieskaite vai eksāmens informātikā – 5%.  
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti  
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtēts angļu valodas prasmju 
pārbaudījums^^^ 

1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas 
un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 
gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: 
informātika, matemātika, fizika, biznesa 
ekonomiskie pamati / ekonomika, ķīmija, 
bioloģija;  
Junior Achievement Latvia konkursa 
“Gada labākais skolēnu mācību 
uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  
Līderības balvas Vidzemes Augstskolas 
laureāts. 

Komunikācija 
un 
sabiedriskās 
attiecības, PL  

Latviešu  
Vidējā 

izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Matemātika  
Svešvaloda*^  

Obligātā prasība:  CE rezultāti – 60%;  
vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: 
latv. valoda, angļu valoda, 
matemātika/algebra, ģeometrija, Latvijas 
un pasaules vēsture, informātika – 35%; 
Papildpunkti:  
2.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas 
mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 
gadu laikā); Apliecība par dalību 
Medijpratības skolā; Latvijas skolēnu 
zinātniskās pētniecības darbu konference 
(pēdējo 2 gadu laikā) 1.pakāpe šādās 
sekcijās: Latviešu valodniecība, 
Psiholoģija, Socioloģija, Politoloģija, 
Ekonomika – 5% .  
Minimālais konkursa rezultāts – 35 
punkti  

1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 
1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās 
mācību   
priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu 
laikā);  
1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona   
Junior Achievement Latvia konkursa 
“Gada labākais skolēnu mācību 
uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  
Līderības balvas Vidzemes Augstskolas 
laureāts. 
 

Mediju  
studijas un 
žurnālistika,  
PL  

Mehatronika,  
PLv  

Latviešu  
Vidējā 
izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Matemātika  
Svešvaloda*^  

Obligātā prasība:   
CE rezultāti – 70%; vidējā atzīme šādos 
mācību priekšmetos: matemātika/ algebra 
un ģeometrija, informātika / lietišķā 
informātika, vienā no mācību  
priekšmetiem dabaszinātnēs** – 25%; 
Papildpunkti:  
Ieskaite vai eksāmens informātikā – 5%.  
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti  

1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas 
un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 
gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: 
informātika, matemātika, fizika, biznesa 
ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, 
bioloģija;  
Junior Achievement Latvia konkursa 
“Gada labākais skolēnu mācību 
uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  
Līderības balvas Vidzemes Augstskolas 
laureāts. 
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Tūrisma 
organizācija 
un vadība,   
PL  

Latviešu  
Vidējā 

izglītība  

Latviešu 
valoda**  

Matemātika  
Svešvaloda*^  

Obligātā prasība:  CE rezultāti - 75%;   
vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: 
latviešu valoda, svešvaloda (tā, kas CE) un  
matemātika/algebra, ģeometrija – 20%; 
Papildpunkti:  
Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības 
darbu konference (pēdējo 2 gadu laikā) 1.-
3.pakāpe - 5%.  
Minimālais konkursa rezultāts – 30 
punkti  

1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas 
un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 
gadu laikā);  
Junior Achievement Latvia konkursa 
“Gada labākais skolēnu mācību 
uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  
Līderības balvas Vidzemes Augstskolas 
laureāts. 
1.-3.vietas ieguvējus E.Birznieka Jauno 
Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 
gadu laikā);  
1.vietas ieguvēju Vidzemes Jauno 
Ģeogrāfu skolas kopvērtējumā (pēdējo 2 
gadu laikā).  

PL - pilns laiks; PLv - pilns laiks, studijas tiek plānotas darba dienu vakaros un sestdienās; NL - nepilns laiks; CE - centralizētais eksāmens  
* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vācu val.  
** - līdz 2011.gadam – CE latviešu valodā un literatūrā, no 2012.gada – CE latviešu valodā  
*** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.  
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi  
^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši 2015.gada 29.septembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.543. 
Reflektantam papildus jāuzrāda Valsts izglītības satura centra izsniegtais lēmums par CE svešvalodā aizstāšanu  
^^ - algoritmi uzņemšanas konkursa rezultāta aprēķinam pamatstudiju programmās pieejams noteikumu 4.pielikumā 
^^^Ārvalstu reflektantiem jānokārto angļu valodas prasmju pārbaudījums, pārbaudījuma komisijas sastāvs tiek noteikts ar ViA rektora rīkojumu; pārrunas tiek 
organizētas saskaņā ar ViA rektora rīkojumu par iestājpārbaudījumu organizēšanu ārvalstu reflektantiem, kā arī 2006.gada 10.oktobra LR Ministru kabineta 
noteikumu Nr.846 “Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” neteikto Ārzemnieku angļu valodas prasmju 
pārbaudes metodiku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
https://likumi.lv/ta/id/276818-noteikumi-par-svesvalodas-centralizeta-eksamena-visparejas-videjas-izglitibas-programma-aizstasanu-ar-starptautiskas
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PIELIKUMS Nr. 3 

Uzņemšanas prasības pilna laika maģistra līmeņa studiju programmās**** 
Profesionālā 

maģistra 
studiju  

programma  

Studiju 
valoda 

Papildu iesniedzamie 
dokumenti  

Nepieciešamā  
iepriekšējā izglītība  Konkursa kārtība  

Ārpus 
konkursa 

uzņem  

Biznesa vides  
vadība, PL 
(3 sem.)  

Angļu 

CV (Eiropas forma)  
Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam)  

Profesionālā 
bakalaura grāds vai 
tam pielīdzināma 
augstākā  
izglītība   

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 100 %;   
  
Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais 
bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība 
nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs:  
  
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 50 %;   
Iestājpārbaudījums**– 50%;  
  
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^  
  
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek ņemts vērā 
valsts pārbaudījuma vērtējums  

Reflektantus 
ar diplomu 
par izcilību  
(iepriekš 
iegūtais 

bakalaura 
grāds vai tam 
pielīdzināmā  

izglītība ir 
iegūta 

ekonomikas 
vai vadības 
zinātnēs)  

Biznesa vides  
vadība, PL  
(4 sem.)  

Akadēmiskā bakalaura 
grāds vai tam 
pielīdzināma augstākā  
izglītība  

  
Kiberdrošības 
inženierija, PL (4 
sem.)  

Latviešu, 
Angļu*** 

CV (Eiropas forma) 
Maģistra darba 
temata pieteikums  
Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam)  

Profesionālā  
bakalaura  grāds, otrā 
līmeņa profesionālā 
vai tam pielīdzināma 
augstākā izglītība 
informācijas 
tehnoloģijās vai 
informācijas un  
komunikācijās 
tehnoloģijās vai tām 
pielīdzināmā jomā, 
pilna laika studijās 
pabeidzot vismaz 
četrus gadus ilgu 
studiju programmu  

Pārrunas (motivācija studijām, sagatavotība 
pētnieciskā darba veikšanai, maģistra darba  
temata pieteikums) **– 50 %;  
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā* - 50 %  
  
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^  

- 

  
Mediju un 
informācijas 
pratība^, PL  
(3 sem.)  
  Latviešu, 

Angļu*** 

CV (Eiropas forma) 
Maģistra darba temata 
pieteikums  
Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam)  

Profesionālā 
bakalaura grāds vai 
tam pielīdzināma 
augstākā  
izglītība  

 
Iestājpārbaudījuma  (pārrunas)** vērtējums 
veido:  
Maģistra darba pieteikums – 40%;  
Angļu valodas zināšanas – 10%;  
Motivācija studijām – 20%;  
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā* - 30 %  
 
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^  

- 

Mediju un 
informācijas 
pratība^, PL 
(4 sem.)  

Akadēmiskā bakalaura 
grāds vai tam 
pielīdzināma augstākā  
izglītība 

  
Stratēģiskā 
komunikācija un  
pārvaldība^, PL  
(4 sem.)  

Latviešu 
Angļu*** 

CV (Eiropas forma) 
Maģistra  darba 
pieteikums 
Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam) 

Profesionālā vai 
akadēmiskā bakalaura 
grāds vai tam 
pielīdzināma augstākā  
izglītība  

Iestājpārbaudījuma  (pārrunas)** vērtējums 
veido:  
Maģistra darba pieteikums – 40%;  
Angļu valodas zināšanas – 10%;  
Motivācija studijām – 20%;  
Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā* - 30 %  
 
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^  

-  

 

Virtuālā realitāte 

un viedās 

tehnoloģijas 

PL (3 sem.) 

 

Latviešu, 
Angļu*** 

CV (Eiropas forma) 

Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam) 

Profesionālā  
bakalaura  grāds, otrā 
līmeņa profesionālā 
vai tam pielīdzināma 
augstākā izglītība 
informācijas 
tehnoloģijās vai 
datorzinātnēs, pilna 
laika studijās 
pabeidzot vismaz 
četrus gadus ilgu 
studiju programmu 

Vidējā svērtā atzīme diploma pielikumā*– 100 % 

 

Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^ 

Reflektantus 
ar diplomu 
par izcilību 
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Tūrisma 
stratēģiskā 
vadība 
konkurētspējai^, 
PL  
(3 sem.) 
 
Licences 
saņemšanas 
gadījumā 

Angļu 

CV (Eiropas forma, 
angļu valodā) 
 
Motivācijas video angļu 
valodā (<250 MB 
apjomā) 
 
Angļu valodas 
zināšanu apliecinošs 
dokuments (atbilstoši 
2.4.2.5.1. punktam) 
Izziņa (angļu vai 
latviešu valodā)  par 2 
gadu darba pieredzi 
tūrismā, pakalpojumu 
sektorā, 
uzņēmējdarbībā vai 
kādā citā  ar tūrismu 
saistītā jomā, kas 
iegūta pēc bakalaura 
studiju programmas 
absolvēšanas  (ja 
reflektants pretendē 
uz dubultā grāda 
iegūšanu  arī no 
SAMK) 

Profesionālā 
bakalaura grāds vai 
tam pielīdzināma 
augstākā  
izglītība 

 
Iestājpārbaudījuma**  vērtējums veido:  
Rakstisks pārbaudījums – 60 %;  
Motivācija studijām – 30 %; 
Angļu valodas zināšanas – 10 %;  
 
 
Papildu nosacījums ārvalstu reflektantiem – 
pozitīvi novērtētas pārrunas^^ 

- 

Tūrisma 
stratēģiskā 
vadība 
konkurētspējai^, 
PL  
(4 sem.) 
 
Licences 
saņemšanas 
gadījumā 

Akadēmiskā bakalaura 
grāds vai tam 
pielīdzināma augstākā  
izglītība 

PL - pilns laiks, NL – nepilns laiks 
* - Ja diploma pielikumā nav aprēķināta, tad rēķina vidējo atzīmi diploma pielikumā. 
** - Nesekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums neļauj reflektantam pretendēt uz valsts budžeta finansētu studiju vietu 
*** - studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students 
**** - studijas tiek uzsāktas, ja noslēgti vismaz 15 studiju līgumi 
^ - akadēmiskā maģistra studiju programma 
^^ - Ārvalstu reflektantu pārrunu komisijas sastāvs tiek noteikts ar ViA rektora rīkojumu; pārrunas tiek organizētas saskaņā ar ViA rektora rīkojumu 
par iestājpārbaudījumu organizēšanu ārvalstu reflektantiem, kā arī 2006.gada 10.oktobra LR Ministru kabineta noteikumu Nr.846 “Noteikumi par 
prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” neteikto Ārzemnieku angļu valodas prasmju pārbaudes metodiku 
SAMK – Satakuntas augstskola (Satakunta University of Applied Sciences, https://www.samk.fi/en/) 

file:///C:/Users/daina.ezerteva/Desktop/Satakunta%20University%20of%20Applied%20Sciences,%20https:/www.samk.fi/en/)
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4.PIELIKUMS  
 

Algoritmi uzņemšanas konkursa rezultāta aprēķinam pamatstudiju programmās  
 

Studiju 
programma  

Studiju 
programmas 

līmenis  

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību 
sākot no  

2004.gada 1.janvāra  

Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 
2004.gada  

1.janvārim, kā arī personām, kuras ieguvušas 
vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām 

vajadzībām  

Informācijas 
tehnoloģijas  

1.līmeņa 
studiju  

programma  

CE latviešu valodā (0,1x100=10) + CE angļu 
valodā vai CE vācu valodā vai CE franču valodā 
vai CE krievu valodā (0,25x100=25) + CE 
matemātikā (0,35x100=35) + vidējās izglītības 
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada 
vidējā atzīme (2,5x10=25) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  
  
  

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme latviešu 
valodā un literatūrā (1,0x10=10) + vidējās izglītības 
dokumenta gada atzīme angļu valodā vai vācu valodā 
vai franču valodā vai krievu valodā (2,5x10=25) + 
vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā 
vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrija (3,5x10=35) + 
vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību 
priekšmetu (2,5x10=25) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  

Mehatronika  

Koka ēku 
celtniecība un 

ekobūves  

1.līmeņa 
studiju  

programma  

CE latviešu valodā (0,1x100=10) + CE angļu 
valodā vai CE vācu valodā vai CE franču valodā 
vai CE krievu valodā (0,25x100=25) + CE 
matemātikā (0,25x100=25) + vidējās izglītības 
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada 
vidējā atzīme (3,5x10=35) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme latviešu 
valodā un literatūrā (1,0x10=10) + vidējās izglītības 
dokumenta gada atzīme angļu valodā vai vācu valodā 
vai franču valodā vai krievu valodā (2,5x10=25) + 
vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā 
vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrija (2,5x10=25) + 
vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību 
priekšmetu (3,5x10=35) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  

Biznesa 
vadība  

Bakalaura 
programma  

CE latviešu valodā (0,15x100=15) + CE angļu 
valodā vai CE vācu valodā vai CE franču valodā 
vai CE krievu valodā (0,30x100=30) + CE 
matemātikā (0,30x100=30) + vidējās izglītības 
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada 
vidējā atzīme (2x10=20) + ViA noteiktie 
zinātniskie, pētnieciskie sasniegumi (0,5x10=5) = 
100  

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme latviešu 
valodā un literatūrā (1,5x10=15)  + vidējās izglītības 
dokumenta gada atzīme angļu valodā vai vācu valodā 
vai franču valodā vai krievu valodā (3x10=30) + vidējās 
izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā vai 
vidējā atzīme algebrā un ģeometrija (3x10=30) + 
vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību 
priekšmetu gada vidējā atzīme (2x10=20) + ViA 
noteiktie zinātniskie, pētnieciskie sasniegumi 
(0,5x10=5) = 100  

Informācijas 
tehnoloģijas  

Bakalaura 
programma  

CE latviešu valodā (0,1x100=10) + CE angļu 
valodā vai CE vācu valodā vai CE franču valodā 
vai CE krievu valodā (0,25x100=25) + CE 
matemātikā (0,35x100=35) + vidējās izglītības 
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada 
vidējā atzīme (2,5x10=25) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  
  

Vidējās izglītības dokumenta vidējā atzīme latviešu 
valodā un literatūrā (1,0x10=10) + vidējās izglītības 
dokumenta gada atzīme angļu valodā vai vācu valodā 
vai franču valodā vai krievu valodā (2,5x10=25) + 
vidējās izglītības dokumenta gada atzīme matemātikā 
vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrija (3,5x10=35) + 
vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību 
priekšmetu (2,5x10=25) + ieskaite vai eksāmens 
informātikā/lietišķajā informātikā (0,5x10=5) = 100  

Mehatronika  

Komunikācija 
un 

sabiedriskās 
attiecības  

Bakalaura 
programma  

CE latviešu valodā (0,15x100=15) + CE angļu 
valodā vai CE vācu valodā vai CE franču valodā 
vai CE krievu valodā (0,35x100=35) + CE 
matemātikā (0,1x100=10) + vidējās izglītības 
dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada 
vidējā atzīme (3,5x10=35) + ViA noteiktie 
zinātniskie, pētnieciskie sasniegumi (0,5x10=5) = 
100  

Vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme 
latviešu valodā un literatūrā (1,5x10=15) + Vidējās 
izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai 
vācu valodā vai franču valodā vai krievu valodā 
(3,5x10=35) + vidējās izglītības dokumenta gada 
atzīme matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un 
ģeometrija (1,0x10=10) + vidējās izglītības dokumenta 
noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme 
(3,5x10=35) + ViA noteiktie zinātniskie, pētnieciskie 
sasniegumi (0,5x10=5) = 100  

Mediju 
studijas un 
žurnālistika  

Tūrisma 
organizācija 
un vadība  

Bakalaura 
programma  

CE angļu valodā vai CE vācu valodā vai CE franču 
valodā vai CE krievu valodā (0,25x100=25) + CE 
latviešu valodā* (0,25x100=25) + CE matemātikā 
(0,25x100=25) + vidējās izglītības dokumenta 
noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme 
(2x10=20) + ViA noteiktie zinātniskie, pētnieciskie 
sasniegumi  
(0,5x10=5) = 100     

Vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu 
valodā vai vācu valodā vai franču valodā vai krievu 
valodā (2,5x10=25) + vidējās izglītības dokumenta 
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā 
(2,5x10=25) + vidējās izglītības dokumenta gada 
atzīme matemātikā vai vidējā atzīme algebrā un 
ģeometrija (2,5x10=25) + vidējās izglītības dokumenta 
noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme 
(2x10=20) + ViA noteiktie zinātniskie, pētnieciskie 
sasniegumi (0,5x10=5) = 100  
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5.PIELIKUMS  

  
Starptautisko testēšanas institūciju pārbaudījuma vērtējuma pielīdzinājums 

svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu valodas) CE vērtējumam uzņemšanas 
konkursa aprēķinam pamatstudiju programmās  

  
1. Starptautisko testēšanas institūcijas pārbaudījumiem angļu valodā – International English Language Testing 

System (IELTS); Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet-based; Cambridge English: 
Preliminary (PET); Cambridge English: First (FCE)/B2 First; Cambridge English: Advanced (CAE)/C1 
Advanced; Cambridge English: Proficiency (CPE)/C2 Proficiency; Pearson Test of English (PTE) General; 
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL); PeopleCert Qualifications:  

  

EKP 
līmeņi 

VISC CE IELTS TOEFL iBT 

Pearson 
Test of 
English 

(General) 

The 
ECL Language 

Exam 

PeopleCert 
Qualifications 

C2 

103 - - - - - 

102 - - - - - 

101 - - - - Level C2 

C1 

100 (8.5-9) (118-120) Level 5 - - 

99-96 - - - - - 

95 (7-8) (95-117) Level 4 Level C1 Level C1 

B2 

94-81 - - - - - 

80 (5.5-6.5) (72-94) Level 3 Level B2 Level B2 

79-70 - - - - - 

B1 

69-61 - - - - - 

60 (4-5) (42-71) Level 2 Level B1 Level B1 

59-40 - - - - - 

 

EKP  
līmeņi  

VISC CE  
Cambridge 

English: 
Preliminary 

Cambridge 
English: 

First 

Cambridge 
English: 

First 

Cambridge 
English: 

Advanced 

Cambridge 
English: 

Advanced 

Cambridge 
English: 

Proficiency 

Cambridge 
English: 

Proficiency 

pirms 
01.01. 2015. 

pēc 
01.01. 
2015. 

pirms 
01.01. 
2015. 

pēc 
01.01. 
2015. 

pirms 
01.01. 
2015. 

pēc 
01.01. 2015. 

C2  

103  - - - - - - - 

102  - - - - - - - 

101  - - - - - - - 

C1  

100  - - - 
(80-100) 
Grade A 

(200-210)  
Grade A 

(60-100) 
Grade 
C, B, A 

(200-230) 

99-96  - - - - - - - 

95  - 
(80-100)  
Grade A 

(180-190) 
Grade A 

(60-79) 
Grade C, 

B 

(180-199)   
Grade  C, 

B 

(45-59)  
Level C1 

(180-199) 

B2  

94-81  - - - - - - - 

80  
PET (Pass with 

Distinction) 

(60-79) 
Grade C, 

B 

(160-179) 
Grade C,B 

(45-59)  
Level B2 

(160-179) 
Level 2 

- - 

79-70  - - - - - - - 

B1  

69-61  - - - - - - - 

60  
PET (Pass,  
Pass with 

Merit)  
(45-59)  

(140-
159)  

- - - - 

59-40  - - - - - - - 
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2. Starptautisko testēšanas institūcijas pārbaudījumiem vācu valodā - Goethe - Zertifikat; Der Test Deutsch als 
Fremdsprache (TestDaF); Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) der Kultusministerkonferenz; European 
Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL):  

EKP  
līmeņi  

VISC 
CE  

Goethe- 
Zertifikat  

Der Test  
Deutsch als  

Fremdsprache  
(TestDaF)  

Das Deutsche 
Sprachdiplom (DSD) der 

Kultusministerkonferenz I 

Das Deutsche 
Sprachdiplom (DSD) der 

Kultusministerkonferenz II 
ECL  

C2  
103  - - - - - 
102  - - - - - 
101  - - - - - 

C1  

100  C2 - - - - 
99-96  - - - - - 

95  C1 
Niveaustufe 4 (C1.1.)/ 
Niveaustufe 5 (C1.1.-

C1.2.) 
- C1 C1 

B2  

94-81  - - - - - 

80  B2 
Niveaustufe 3, 
Niveaustufe 4 

(B2.2.) 
- B2 B2 

79-70  - - - - - 

B1  

69-61  - - - - - 
60  B1 - B1 - B1 

59-40  - - - - - 

 
3. Starptautisko testēšanas institūcijas pārbaudījumiem franču valodā -  Diplôme d'études en langue 

française (DELF); Diplôme approfondi de langue française (DALF); Test de connaissance du français 
(TCF):  

EKP līmeņi VISC CE  DELF  DALF  TCF  

C2 
103 - - - 
102 - - - 
101 - - - 

C1 
100 - C2 (600-699) 

99-96 - - - 
95 - C1 (500-599) 

B2 
94-81 - - - 

80 B2 - (400-499) 
79-70 - - - 

B1 
69-61 - - - 

60 B1 - (300-399) 
59-40 - - - 

 
4. Starptautisko testēšanas institūcijas pārbaudījumiem krievu valodā - European Consortium for the 

Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL):  

  
EKP līmeņi  VISC CE  ECL  

C2  
103 - 
102 - 
101 - 

C1  
100-96 - 

95 C1 līmenis 

B2  
94-81 - 

80 B2 līmenis 
79-70 - 

B1  
69-61 - 

60 B1 līmenis 
59-40 - 

 
 


