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I. PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM 

1. Pieteikšanās laikā reflektants: 

1.1. iepazīstas ar uzņemšanas noteikumiem; 

1.2. aizpilda, paraksta un iesniedz reģistratoram noteikta parauga pieteikuma veidlapu; 

1.3. uzrāda reģistratoram personu apliecinošo dokumentu (pase), dokumentus par 

iepriekš iegūto izglītību, kā arī dokumentus, kuri pamato reflektanta tiesības uz 

atvieglojumiem; 

1.4. saņemot no reģistratora pieteikuma izdruku, pārliecinās par reģistrēto datu pareizību, 

iepazīstas ar reģistrācijas maksas summu; 

1.5. samaksā izdrukā norādīto reģistrācijas maksu un saņem maksājuma uzdevuma 

apliecinājumu. 

2. Pieteikšanās laikā EKA personāls:  

2.1. konsultanti – informē reflektantus par viņu studiju iespējām un uzņemšanas norisi, 

palīdz pareizi aizpildīt pieteikuma veidlapu, skaidro uzņemšanas noteikumus; 

2.2. reģistratori – 

2.2.1. pārliecinās, ka reflektants ir pareizi aizpildījis pieteikuma veidlapu (saskaņā ar 

savām vēlmēm un EKA piedāvājumu),  

2.2.2. pārliecinās, ka reflektanta uzrādītie dokumenti nodrošina tiesības pieteikties 

studijām un piedalīties konkursā uz studiju vietām reflektanta izvēlētajās studiju 

programmās,  



 

2.2.3. reģistrē pieteikumu, izsniedz izdruku un ar savu parakstu apliecina veikto 

darbību tiesiskumu; 

2.3. uzņemšanai studijās visas vai vairākas iepriekšminētās funkcijas var apvienot, un tās 

var izpildīt viena EKA norīkota persona. 

3. Pieteikšanās maģistra, profesionālās augstākās izglītības bakalaura, augstākās izglītības 

bakalaura, otrā un pirmā līmeņa augstākās izglītības studijām:  

3.1. Notiek termiņos, apstiprinātos ar EKA rektora rīkojumu 

3.2. Reflektantam: 

3.2.1. jāiesniedz pieteikums studijām uz noteikta parauga veidlapas, 

norādot tajā ne vairāk kā divas studiju programmas prioritārā secībā. 

Katrs reflektants drīkst iesniegt tikai vienu pieteikuma veidlapu. 

Kopā ar pieteikuma veidlapu ir jāiesniedz trīs fotogrāfijas 3x4 cm; 

3.2.2. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments; 

3.2.3. jāuzrāda dokumenti, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību, un to 

pielikumi (ja tādi ir) vai arī šo dokumentu notariāli apstiprinātas 

kopijas; 

3.2.4. jāuzrāda pamatstudijas programmas iestājpārbaudījumos noteikto 

centralizēto eksāmenu sertifikāti; 

3.2.5. jāuzrāda dokumenti, kuri pamato reflektanta tiesības uz 

atvieglojumiem (mācību priekšmetu olimpiāžu diplomi, 

karaklausības apliecība u. tml.); 

3.2.6. jāsamaksā reģistrācijas maksa.  

4. Reģistrācijas maksa ir noteikta ar EKA rektora rīkojumu. Reģistrācijas maksa reflektantam 

netiek atgriezta. 

 

III. REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM 

5. Pretendentiem, kuri ieguvuši tiesības reģistrēties studijām (pēc konkursa rezultātiem), 

jāreģistrējas studijām izvēlētajā studiju programmā līdz 31. augustam. 

6. Reģistrējoties studijām, pretendentam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāaizpilda 

reģistrācijas veidlapas anketa, jāparaksta studiju līgums un jāiesniedz: 

6.2. pases kopija, kurā skaidri salasāms vārds, uzvārds un personas kods;  

6.3. iepriekšējo izglītību apliecinošā dokumenta un tā pielikuma (ja tāds pastāv) kopijas, 

vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus. Ja nevar uzrādīt oriģinālus, to kopijām 

jābūt notariāli apliecinātām;  



 

6.4. dokumentu kopijas, vienlaicīgi uzrādot šo dokumentu oriģinālus, kas šo Noteikumu 

kontekstā dod reflektantam kādas papildu tiesības vai garantijas (mācību priekšmetu 

olimpiāžu diplomi, karaklausības apliecība utt.); 

6.5. centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, vienlaicīgi uzrādot oriģinālu, ja uzņemšana 

notikusi, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

 

 

IV. IMATRIKULĀCIJA 

7. Pretendentiem, kuri reģistrējušies studijām, imatrikulācija notiek pēc studiju līgumā noteiktās 

studiju maksas samaksāšanas: studiju maksa par pirmo studiju semestri vai par trim studiju 

mēnešiem ir jāsamaksā līdz 31.augustam. 

 

V. ATJAUNOŠANĀS STUDIJĀM 

8. Pieteikšanās studiju atjaunošanai vai studiju uzsākšanai vēlākos studiju periodos studiju 

programmās notiek rudens semestrī un pavasara semestrī. Par studiju atjaunošanu vai studiju 

uzsākšanu vēlākos studiju periodos lemj nodaļas vadītājs vai programmas direktors, par 

pamatu ņemot pretendenta apgūto studiju kursu atbilstību izvēlētās studiju programmas 

plānam. Pretendents, kurš uzsāk studijas vēlākos studiju periodos iesniedz Akadēmisko izziņu, 

kura apliecina citās augstskolās apgūtos kursus un to apjomu kredītpunktos. Kursu atzīšana 

notiek saskaņā ar „Noteikumiem par studiju uzsākšanas kārtību vēlākos studiju posmos un 

kursu atzīšanu EKA”. 

9. Atjaunoties studijām gala pārbaudījumu kārtošanai ir iespējams tikai tad, ja students ir bijis 

eksmatrikulēts no EKA, kā gala pārbaudījumus nenokārtojis. Atjaunojoties studijām gala 

pārbaudījumu kārtošanai ar nodaļas vadītāju vai programmas direktoru ir jāsaskaņo 

aizstāvēšanās laiks un noslēguma darba tēma. 

10. Atjaunoties studijām noslēguma darba izstrādei un gala pārbaudījumu kārtošanai var ne vēlāk, 

kā 60 dienas pirms aizstāvēšanās. 

11. Atjaunoties gala pārbaudījumu kārtošanai (iepriekšējos studiju periodos izstrādāta noslēguma 

darba aizstāvēšanai), ne vēlāk, kā 20 dienas pirms aizstāvēšanās.  

 

 

 


