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NOTEIKUMI PAR ĀRZEMNIEKU PIETEIKŠANOS, UZŅEMŠANU 

UN STUDIJU PAMATPRINCIPIEM RĒZEKNES AUGSTSKOLĀ 

(RA) 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Ārzemnieku uzņemšanas studijām RA vispārīgais mērķis ir veicināt RA 

starptautisku atpazīstamību, piedāvājot Eiropas tīkla kvalitātes 

nodrošināšanai augstākajā izglītībā (European Network for Quality Assurance 

in Higher Education (ENQUA)) standartiem atbilstošu augstāko izglītību 

ES, trešo valstu un citu reģionu pilsoņiem. 

1.2. Ārzemnieku studijas RA tiek organizētas saskaņā ar ES stratēģiskajiem 

mērķiem.  

1.3. Ārzemnieku uzņemšana studijām RA notiek saskaņā ar LR Izglītības 

likumu, Augstskolu likumu, RA Uzņemšanas noteikumiem, šiem 

Noteikumiem un citiem saistošiem ES, LR un RA normatīvajiem 

dokumentiem. 

 

2. ĀRZEMNIEKU STUDIJU IESPĒJAS RA 

2.1. Ārzemnieki var studēt RA: 

2.1.1. starptautisku mūžizglītības programmu un apmaiņas līgumu 

ietvaros, apgūstot šajās programmās un līgumos noteikto 

studiju apjomu (Lifelong Learning Programm (turpmāk LLP) 

PROGRAMMAS), 

2.1.2. starpaugstskolu līgumu un vienošanos par kopīgām studiju 

programmām ietvaros ar mērķi iegūt RA un vienas vai 

vairāku ārzemju partneraugstskolu augstākās izglītības 

kvalifikācijas, katrā no augstākās izglītības iestādēm saņemot 

attiecīgu diplomu vai saņemot visu partnerinstitūciju vārdā 

izsniegtu kopīgu diplomu (STARPVALSTU 

KVALIFIKĀCIJU PROGRAMMAS). 

2.1.3. speciāli ārvalstu studējošajiem izstrādātās un noteiktā kārtībā 

licencētās/ akreditētās studiju programmās (PROGRAMMAS 

ĀRVALSTU STUDĒJOŠAJIEM), 

2.1.4. visās RA piedāvātajās studiju programmās, ja ārzemnieks 

izpildījis LR Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas 

lietu pārvaldes un citu LR iestāžu prasības, kuras ir saistītas 

ar ārvalstu studentu iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā un 

spēj izpildīt uzņemšanas noteikumu prasības attiecīgajā 

studiju programmā (MĀJAS PROGRAMMAS). 

2.2. Ārzemnieki var studēt gan RA, gan noteiktā kārtībā licencētās un 

akreditētās RA filiālēs Latvijā un ārzemēs.  

 



3. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN LIETVEDĪBA 

3.1. Ārzemnieku uzņemšanas procesam nepieciešamo dokumentāciju 

komplektē un sagatavo iesniegšanai Ārējo sakaru daļa (ĀSD). 

3.2. LLP PROGRAMMĀS un STARPVALSTU KVALIFIKĀCIJU 

PROGRAMMĀS uzņemšana un studijas notiek saskaņā ar programmu 

nosacījumiem un noslēgtajiem līgumiem. 

3.3. Ārzemnieki studijām PROGRAMMĀS ĀRVALSTU 

STUDĒJOŠAJIEM, MĀJAS PROGRAMMĀS tiek uzņemti, ja RA 

Uzņemšanas komisijā ir saņemti: 

3.3.1. Akadēmiskās informācijas centra atzinums saskaņā ar 

Augstskolu likuma 85. pantu. 

3.3.2. dokuments, kurš apliecina studijām nepieciešamo svešvalodas 

zināšanu līmeni,  

3.3.3. vīza, kas pēc imatrikulācijas tiek pagarināta kā pastāvīgās 

uzturēšanās atļauja. 

3.3.4. iepriekšējo izglītību apliecinoša dokuments un notariāli 

apstiprināts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.  

3.3.5. aizpildīta un parakstīta noteiktas formas internetā pieejama 

pieteikuma veidlapa vienā no ES oficiālajām valodām, 

3.3.6. visam studiju periodam derīgas pases kopija (oriģinālu 

uzrāda, ierodoties uz studiju līguma slēgšanu). 

 

4. UZŅEMŠANAS PAMATPRINCIPI 

4.1. RA ārzemniekus studijām uzņem atklātā un vienlīdzīgā konkursā. 

4.2. Ārzemnieki RA tiek uzņemti no 1. jūnija līdz 31. augustam un no 1. 

līdz 31. janvārim. Ja no ārzemnieka un RA neatkarīgu iemeslu dēļ 

uzņemšana iepriekš minētajos laika posmos nav iespējama, 

ārzemnieks tiek uzņemts attiecīgajā studiju programmā, sastādot 

individuālu studiju plānu, kas paredz samazinātu studiju slodzi 

pirmajā semestrī.  

4.3. Studiju līgumus ar ārzemnieku slēdz RA noteiktajā kārtībā. 

4.4. Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt rakstiski mēneša 

laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, iesniedzot motivētu 

iesniegumu RA rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

4.5. RA ir tiesības pārtraukt personas piedalīšanos uzņemšanas procesā, 

ja tā nav ievērojusi uzņemšanu regulējošo normatīvo aktu prasības. 

 

  

5. STUDIJU VALODA 

5.1.Studijas MĀJAS PROGRAMMĀS notiek valsts valodā. 1/5 daļa no 

MĀJAS PROGRAMMAS var tikt īstenota kādā no ES oficiālajām 

valodām.  

5.2.Ārzemniekiem, kas gatavojas stāties RA MĀJAS PROGRAMMĀS, 

kur studijas notiek valsts valodā, RA piedāvā maksas intensīvos 

latviešu valodas apguves kursus.  

5.3.Studijas PROGRAMMĀS ĀRVALSTU STUDĒJOŠAJIEM notiek 

svešvalodā. 



5.4.Ja RA studijas programmas tiek īstenotas akreditētās RA filiālēs 

ārzemēs, studiju valodu nosaka atbilstoši LR un attiecīgās valsts 

likumdošanai.  

 

6. STUDIJU MAKSA  

6.1.Studiju maksu RA nosaka Senāts. 

6.2.ES valstu pilsoņiem un viņu bērniem, kas izglītību iegūst Latvijā, 

maksa par izglītību tiek noteikta un segta tādā pašā kārtībā kā 

Latvijas pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem. 

6.3.Studiju maksu trešo valstu un citu reģionu iedzīvotājiem nosaka 

atbilstoši faktiskajām studiju programmas izmaksām, kuras 

apstiprina Senāts.  

 

7. STUDIJU PAMATPRINCIPI  

7.1.Ārzemniekiem, kas ieguvuši augstāko izglītību RA, ir tiesības 

turpināt studijas augstāka līmeņa studiju programmās.  

7.2.Ārzemniekiem, kas apguvuši RA vismaz 40 KP, ir tiesības turpināt 

studijas citās Latvijas augstskolās vēlākos studiju posmos.  

7.3.Ārzemniekiem, kas ir RA studenti, ir tiesības klausītāja statusā 

klausīties studiju kursus citās Latvijas augstskolās.  

 


