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Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā 2018./2019. akadēmiskajā gadā 
 

Rīgā 

2017.gada 31.oktobrī               Nr. 1.5 – 2/27 

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma  

15.panta pirmo daļu un 46.panta pirmo daļu un Ministru kabineta  

2006.gada 10.oktobra noteikumu Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem  

un kārtību uzņemšanai studiju programmās” 3.punktu  

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā 2018./2019. akadēmiskajā gadā  (turpmāk – 

noteikumi) nosaka kārtību, kādā personas 2018./2019.akadēmiskajā gadā tiek uzņemtas Banku 

augstskolas (turpmāk – augstskola) īstenotajās studiju programmās.   

 

2.  Persona var tik uzņemta šādās studiju programmās: 

2.1. pirmā līmeņa profesionālajā  studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” 

(latviešu valodā); 

2.2. profesionālā bakalaura studiju programmā „Finanses” (latviešu valodā); 

2.3. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Starptautiskās finanses” (angļu 

valodā); 

2.4. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu 

vai angļu valodā); 

2.5. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Risku vadība un apdrošināšana” 

(latviešu valodā); 

2.6. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Inovācijas un produktu attīstība 

uzņēmējdarbībā” (latviešu valodā). 

2.6.1 kopīgajā profesionālajā bakalaura studiju programmā “Finanšu pārvaldības 

informācijas sistēmas. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

2.7. profesionālajā maģistra studiju programmā „Finanses” (latviešu valodā); 

2.8. profesionālajā maģistra studiju programmā „Finanšu vadība” (latviešu valodā); 
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2.9. profesionālajā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu 

valodā); 

2.10. profesionālajā maģistra studiju programmā „Inovatīvā uzņēmējdarbība” (latviešu 

valodā); 

2.11. profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku 

darbība” (angļu valodā). 

2.12. profesionālajā maģistra studiju programmā „Kiberdrošības pārvaldība” (angļu 

valodā); 

2.13. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

2.14. kopīgajā doktora studiju programmā „Biznesa vadība” (latviešu vai angļu valodā). 

 

2.1 Noteikumi neregulē uzņemšanu kopīgajā profesionālajā bakalaura studiju 

programmā “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”. Uzņemšanu minētajā studiju 

programmā regulē uzņemšanas noteikumi kopīgajā profesionālajā bakalaura studiju programmā 

“Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 2018./2019.akadēmiskajā gadā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

 

II. Nosacījumi personas uzņemšanai studiju programmā 

 

3. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas pirmā līmeņa profesionālajā  

studiju programmā un profesionālajās bakalaura studiju programmās, ja tā ir: 

3.1. ieguvusi Latvijā atzītu vidējo izglītību; 

3.2. nokārtojusi centralizētos eksāmenus latviešu valodā (līdz 2011.gadam ieskaitot – 

centralizēto eksāmenu latviešu valodā un literatūrā), matemātikā un svešvalodā (angļu valodā 

vai vācu valodā), izņemot gadījumus, ja: 

3.2.1. persona ir ieguvusi vidējo izglītību ārzemēs, ir ieguvusi vidējo izglītību līdz 

2004.gadam vai arī ir persona ar īpašām vajadzībām; 

3.2.2. persona ir ieguvusi vērtējumu starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumā 

svešvalodā, ja minētais pārbaudījums aizstāj centralizēto eksāmenu atbilstoši 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”; 

3.2.3. personai tiesības tikt uzņemtai studiju programmā pirmajā gadā pēc vidējās 

izglītības iegūšanas pēc atsevišķa Ministru kabineta locekļa ierosinājuma noteicis Ministru 

kabinets sakarā ar attiecīgās personas īpašiem nopelniem Latvijas valsts labā, ja vien šī persona 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bijusi atbrīvota no vidējās izglītības valsts 

pārbaudījumiem; 

3.2.4. attiecīgajā studiju programmā ir palikušas brīvas studiju vietas un ar augstskolas 

Uzņemšanas komisijas lēmumu ir noteikts, ka persona attiecīgajā studiju programmā var tikt 

uzņemta, pamatojoties uz centralizēta eksāmena citā svešvalodā (nevis angļu vai vācu valodā) 

rezultātiem, ar nosacījumu, ka persona ir nokārtojusi attiecīgo centralizēto eksāmenu vai arī uz 

to attiecas kāds no noteikumu 3.2.1., 3.2.2. vai 3.2.2.apakšpunktā noteiktajiem gadījumiem, kad 

persona var nekārtot šo centralizēto eksāmenu. 

 

4. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Finanses”, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 

4.1. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

4.2. ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa  profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

4.2.1 ir ieguvusi akadēmisko bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 
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4.3.  ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

4.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā; 

4.4.  ir ieguvusi akadēmisko bakalaura  grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

4.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā. 

4.5. ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju citās zinātnēs, kas nav minētas 

4.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze finanšu jomā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

5. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Finanšu vadība”, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 

5.1. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā vai finansēs; 

5.2.  ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa  profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ekonomikā vai finansēs; 

5.3.  ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu sociālajās vai dabas zinātnēs, ja ir vismaz 

trīs gadu darba pieredze finanšu vai ekonomikas jomā.  

 

6. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana”, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem: 

6.1. ir  ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

6.2.  ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

6.3. ir ieguvusi  profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

6.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 

6.3.1 ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju citās zinātnēs, kas nav minētas 

6.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

6.4. ir ieguvusi  akadēmisko bakalaura  grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba 

pieredze vadītāja amatā. 

 

7. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Inovatīvā uzņēmējdarbība”, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem:  

7.1. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

7.2.  ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

7.3. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

7.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 

7.3.1 ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju citās zinātnēs, kas nav minētas 

7.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā; 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

7.4. ir ieguvusi  akadēmisko bakalaura  grādu ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba 

pieredze vadītāja amatā. 

 

8. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”, ja tā atbilst vienam no šiem 

nosacījumiem: 

8.1. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

8.2. ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa  profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 
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8.3. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

8.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz divu gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar 

finansēm saistītajā amatā; 

8.4. ir ieguvusi  akadēmisko bakalaura grādu ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās; 

8.5. ir ieguvusi akadēmisko bakalaura grādu citās zinātnēs, kas nav minētas 

8.4.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz divu gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar 

finansēm saistītajā amatā; 

8.6. ir pabeigusi vismaz četrus gadus ilgu pilna laika studijās otrā līmeņa profesionālo 

studiju programmu un ieguvusi profesionālo kvalifikāciju citās zinātnēs, kas nav minētas 

8.1.apakšpunktā, ar nosacījumu, ja ir vismaz divu gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar 

finansēm saistītā amatā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

9. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu augstskolas  profesionālajā maģistra 

studiju programmā „Kiberdrošības pārvaldība”, ja tā atbilst vienam no šiem nosacījumiem:  

9.1. ir ieguvusi profesionālo bakalaura grādu; 

9.2. ir ieguvusi  akadēmisko bakalaura grādu; 

9.3.  ir ieguvusi piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz 

četru gadu ilgu pilna laika studijās studiju programmu. 

 

10. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

11. Personai ir tiesības pretendēt uz uzņemšanu kopīgajā doktora studiju programmā 

„Biznesa vadība”, ja tā ir ieguvusi   maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai maģistra grādu 

humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs ar vismaz 2 gadu darba pieredzi uzņēmējdarbības vadībā, 

sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā un pietiekošām zināšanām vadības zinātnē.  

 

III. Reģistrācija studijām 

 

12. Rīkojumu par uzņemšanu izdod augstskolas rektors, ņemot vērā Ministru kabineta 

noteikto sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās pirmajā 

gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Rīkojumā tiek norādīts arī konkursa uz uzņemšanu 

attiecīgajā studiju programmā, kas ir uzņemšanas pasākumu komplekss ar mērķi atlasīt 

atbilstošākās personas attiecīgajā studiju programmā, noslēguma termiņš. 

 

13. Reģistrācija studijām pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „Grāmatvedība 

un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās notiek Latvijas augstskolu  

Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmu informācijas sistēmā, izmantojot                                       

e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Elektronisko pieteikumu persona, kas reģistrējusies 

studijām, apstiprina personīgi, ierodoties Latvijas augstskolu noteiktajos pieteikšanās punktos 

un uzrādot šādu dokumentu oriģinālus: 

13.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību); 

13.2. atestātu par vispārējo vidējo izglītību, diplomu par profesionālo vidējo izglītību vai 

citu vidējo izglītību apliecinošu dokumentu (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja dokumenta 

oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

13.3. noteikumu 3.2.apakšpunktā noteikto centralizēto eksāmenu sertifikātus, izņemot, ja 

persona atbilst vienai no tām personu grupām, kuras var tikt uzņemtas pirmā līmeņa 

profesionālajās un profesionālajās bakalaura studiju programmās bez centralizētajiem 

eksāmeniem vai noteikumu 13.6.apakšpunktā noteiktajā gadījumā; 

13.4. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumentu, kas apliecina minēto faktu (ar 

notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 
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13.5. sekmju izrakstu, ja persona nav kārtojusi centralizētos eksāmenus un atbilst vienai 

no tām personu grupām, kuras var tikt uzņemtas pirmā līmeņa profesionālajās un profesionālajās 

bakalaura studiju programmās bez centralizētajiem eksāmeniem (ar notariāli apstiprinātu 

tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

13.6. starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu par vērtējumu 

svešvalodas pārbaudījumā, ja minētais pārbaudījums aizstāj centralizēto eksāmenu atbilstoši 

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”; 

13.7. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona vidējo izglītību ir 

ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

13.8. dokumentus, kas apliecina, ka persona atbilst vienai no tām personu grupām, kuras 

var tikt uzņemtas pirmā līmeņa profesionālajās un profesionālajās bakalaura studiju programmās 

bez centralizētajiem eksāmeniem (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja dokumenta oriģināls 

nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

13.9. diplomus, atzinības rakstus un citus kompetenci un panākumus apliecinošus 

dokumentus; 

13.10. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 

 

14. Ja persona ir ārzemnieks, tā nereģistrējas studijām pirmā līmeņa profesionālajā 

studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” vai profesionālajās bakalaura studiju 

programmās noteikumu 13.punktā noteiktajā veidā, bet gan studijām reģistrējas augstskolā, 

klātienē vai elektroniskā veidā iesniedzot šādus dokumentus: 

14.1. aizpildītu reģistrācijas pieteikuma formu (ar personas parakstu); 

14.2. personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopiju, uzrādot tā 

oriģinālu; 

14.3. vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja 

oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā) kopiju, uzrādot tā oriģinālu;   

14.4. sekmju izraksta (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā 

vai angļu valodā) kopiju, uzrādot tā oriģinālu;  

14.5. dzīves un darba gājumu (CV) angļu valodā vai latviešu valodā; 

14.6. angļu valodas zināšanu apliecinošs dokumenta (ja tāds ir), piemēram, TOEFL testa,  

IELTS testa , vai kāda cita starptautiski atzīta sertifikāta, kas apliecina angļu valodas zināšanas, 

kopiju, uzrādot tā oriģinālu; 

14.7. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta, kas apliecina minēto faktu (ar 

notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā), kopiju, 

uzrādot tā oriģinālu; 

14.8. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona vidējo izglītību ir 

ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

14.9. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 

 

15. Reģistrēšanās  studijām profesionālajās maģistra studiju programmās notiek 

augstskolas portālā www.ba.lv/uznemsana2018. Elektronisko pieteikumu persona, kura 

reģistrējusies studijām, apstiprina personīgi, ierodoties augstskolā un uzrādot  šādu dokumentu 

oriģinālus: 

15.1. personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību); 

15.2. augstāko izglītību apliecinošus dokumentus, kas apliecina personas atbilstību 

noteikumu II. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem personas uzņemšanai attiecīgajā profesionālajā 

maģistra studiju programmā (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja dokumenta oriģināls nav 

latviešu valodā vai angļu valodā); 
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15.3. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumentu, kas apliecina minēto faktu (ar 

notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

15.4. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona noteikumu 

15.2.apakšpunktā minēto izglītību ir ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

15.5. rekomendācijas vēstuli no personas darba devēja vai augstskolas, kurā persona 

iepriekš ieguvusi augstāko izglītību, ja persona vēlas pretendēt uz studijām profesionālajā 

maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība” angļu valodā (ar 

notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

15.6. dzīves un darba gājumu (CV) latviešu valodā, (latviešu un angļu valodā 

profesionālās maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” 

gadījumā), iesniedzot tā oriģinālu; 

15.7. dokumentus, kas apliecina TOEFL testa vai IELTS testa vērtējumu vai citas angļu 

valodas pārbaudes rezultātu (ja šādi dokumenti ir), ja persona vēlas pretendēt uz uzņemšanu 

profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība”; 

15.8. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 

 

16. Ja persona nav reģistrējusies studijām noteikumu 15.punktā noteiktajā veidā un nav 

ārzemnieks, tai ir tiesības reģistrēties studijām augstskolas profesionālajā maģistra studiju 

programmā pašā augstskolā tās noteiktajā laikā, iesniedzot iesniegumu par pretendēšanu uz 

studijām profesionālajā maģistra studiju programmā, uzrādot noteikumu 15.punktā minētos 

dokumentus. 

 

17. Ja persona ir ārzemnieks, tā reģistrējas studijām nevis noteikumu 15.punktā  

noteiktajā veidā, bet augstskolā, klātienē vai elektroniskā veidā iesniedzot šādus dokumentus: 

17.1. aizpildītu reģistrācijas pieteikuma formu (ar personas parakstu); 

17.2. personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopiju, uzrādot tā 

oriģinālu; 

17.3. dzīves un darba gājumu (CV) angļu valodā vai latviešu valodā; 

17.4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu, kas apliecina personas atbilstību 

noteikumu II. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem personas uzņemšanai attiecīgajā profesionālā 

maģistra studiju programmā (ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā 

vai angļu valodā), kopijas, uzrādot to oriģinālus;  

17.5. dokumenta, kas sniedz informāciju par sekmēm noteikumu 17.4.apakšpunktā 

minētās augstākās izglītības iegūšanā (sekmju izraksta), kopiju (ar notariāli apstiprinātu 

tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā), uzrādot tā oriģinālu; 

17.6. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta, kas apliecina minēto faktu, kopiju 

(ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā), uzrādot 

tā oriģinālu; 

17.7. angļu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta (ja tāds ir), piemēram, TOEFL testa,  

IELTS testa, vai kāda cita starptautiski atzīta sertifikāta, kas apliecina angļu valodas zināšanas, 

kopiju, uzrādot tā oriģinālu; 

17.8. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona noteikumu 

17.4.apakšpunktā minēto augstāko izglītību ir ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

17.9. divas rekomendācijas vēstules no personas darba devēja vai augstskolas, kurā 

persona iepriekš ieguvusi augstāko izglītību, ja persona vēlas pretendēt uz studijām 

profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība” latviešu 

valodā vai angļu valodā ; 

17.10. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 
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18. Reģistrējoties augstskolā studijām kopīgajā doktora studiju programmā „Biznesa 

vadība”, persona aizpilda reģistrācijas iesniegumu studijām un uzrāda Uzņemšanas komisijai 

šādus dokumentus: 

18.1.  personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);  

18.2. bakalaura un maģistra grādu apliecinošu dokumentu (ar notariāli apstiprinātu 

tulkojumu, ja dokumenta oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

18.3. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona noteikumu 

18.2.apakšpunktā minēto izglītību ir ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

18.4. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumentu, kas apliecina minēto faktu (ar 

notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā); 

18.5. dzīves un darba gājumu (CV), iesniedzot tā oriģinālu; 

18.6. zinātnisku referātu 10 lapu apjomā par iespējamo promocijas darba tēmu angļu 

valodā, to iesniedzot augstskolā; 

18.7. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 

 

19. Ja persona ir ārzemnieks, tā reģistrējas studijām kopīgajā doktora studiju programmā 

„Biznesa vadība”  augstskolā, klātienē vai elektroniskā veidā iesniedzot šādus dokumentus: 

19.1. aizpildītu reģistrācijas pieteikuma formu (ar personas parakstu); 

19.2. personu apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) kopiju, uzrādot tā 

oriģinālu; 

19.3. dzīves un darba gājumu (CV) latviešu valodā vai angļu valodā; 

19.4. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumenta, kas apliecina minēto faktu, kopiju 

(ar notariāli apstiprinātu tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā), uzrādot 

tā oriģinālu; 

19.5. angļu valodas zināšanu apliecinoša dokumenta (ja tāds ir), piemēram, TOEFL testa,  

IELTS testa , vai kāda cita starptautiski atzīta sertifikāta, kas apliecina angļu valodas zināšanas, 

kopiju, uzrādot tā oriģinālu; 

19.6. bakalaura un maģistra grādu apliecinošu dokumentu (ar notariāli apstiprinātu 

tulkojumu, ja oriģināls nav latviešu valodā vai angļu valodā), kopijas, uzrādot to oriģinālus;  

19.7. Akadēmiskās informācijas centra izsniegtu izziņu par ārvalstīs iegūtu izglītību 

apliecinoša dokumenta atbilstību Latvijas izglītības dokumentiem, ja persona noteikumu 

19.6.apakšpunktā minēto izglītību ir ieguvusi ārzemēs (ja tāda izziņa ir); 

19.8. zinātnisku referātu angļu valodā 10 lapu apjomā par iespējamo promocijas darba 

tēmu; 

19.9. apliecinājumu par reģistrācijas maksas studijām samaksu. 

 

20. Reģistrācijas maksas apmērs tiek noteikts ar augstskolas Senāta lēmumu. 

Reģistrācijas maksa atpakaļ netiek atgriezta. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 

1.grupas invalīdi. 

 

IV. Konkurss, tā vērtēšanas kritēriji un konkursa rezultātu noteikšana 

 

21. Konkursā uz uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās personas tiek 

vērtētas, pamatojoties uz noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Centralizētā eksāmena svešvalodā vērtējumu atbilstoši 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”   var aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumā iegūtu vērtējumu. 
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22. Personām, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, jo ir ieguvušas vidējo 

izglītību līdz 2004.gada 1.janvārim, ir personas ar īpašām vajadzībām, vidējo izglītību ieguvušas 

ārzemēs vai noteikumu 3.2.2. un 3.2.3.apakšpunktos noteiktajos gadījumos”, centralizēto 

eksāmenu rezultātiem tiek pielīdzināti šādi vidējo izglītību apliecinoša dokumenta mācību 

priekšmetu vērtējumi: 

22.1. centralizētajam eksāmenam latviešu valodā – atzīme no vērtējuma latviešu valodā; 

22.2. centralizētajam eksāmenam matemātikā – vidējā atzīme no vērtējuma algebrā un 

ģeometrijā; 

22.3. centralizētajam eksāmenam svešvalodā  – atzīme attiecīgajā svešvalodā. 

 

23. Ja persona, kas pretendē konkursā uz uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālajā studiju 

programmā „Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās 

latviešu valodā, nav kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā un attiecīgajam eksāmenam 

nevar pielīdzināt šo noteikumu 22.1.apakšpunktā minēto atzīmi,  augstskolas īpaša komisija 

organizē latviešu valodas zināšanu pārbaudi, kurā iegūtais vērtējums tiek pielīdzināts 

centralizētā eksāmena rezultātam. 

 

24. Konkursā uz uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās, vērtējums tiek 

izteikts punktos saskaņā ar šādiem kritērijiem: 

24.1. centralizētā eksāmena vērtējumam, kas izteikts procentos, atbilst adekvāts punktu 

skaits (piemēram, 60% atbilst 60 punktiem); 

24.2. noteikumu 22.punktā minētajos vidējās izglītības mācību priekšmetos iegūtās 

atzīmes tiek pielīdzinātas šādiem konkursa punktiem: 

24.2.1. atzīmes 10 (izcili) un 9 (teicami) 10 ballu sistēmā un atzīme 5 (teicami) piecu 

ballu sistēmā  atbilst 100 punktiem; 

24.2.2. atzīme 8 (ļoti labi) 10 ballu sistēmā atbilst 80 punktiem; 

24.2.3. atzīme 7 (labi) 10 ballu sistēmā un atzīme 4 (labi) piecu ballu sistēmā atbilst 60 

punktiem; 

24.2.4. atzīme 6 (gandrīz labi) 10 ballu sistēmā atbilst 50 punktiem; 

24.2.5. atzīme 5 (viduvēji) un 4 (gandrīz viduvēji) 10 ballu sistēmā un 3 (viduvēji) piecu 

ballu sistēmā atbilst 40 punktiem; 

24.2.6. atzīme 3 (vāji) 10 ballu sistēmā atbilst 30 punktiem; 

24.2.7. atzīme 2 (ļoti vāji) 10 ballu sistēmā un atzīme 2 piecu ballu sistēmā atbilst 20 

punktiem; 

24.2.8. atzīme 1 (ļoti ļoti vāji) 10 ballu sistēmā un atzīme 1 piecu ballu sistēmā  atbilst 

10 punktiem; 

24.3. ja centralizētais eksāmens svešvalodā ir aizstāts ar starptautiskas testēšanas 

institūcijas pārbaudījumu, sertifikāta līmenis tiek pielīdzināts šādiem konkursa punktiem: 

24.3.1. sertifikāta līmenis C2 atbilst 100 punktiem; 

24.3.2. sertifikāta līmenis C1 atbilst 95 punktiem; 

24.3.3. sertifikāta līmenis B2 atbilst 80 punktiem; 

24.3.4. sertifikāta līmenis B1 atbilst 60 punktiem; 

24.4. ja persona ir kārtojusi noteikumu 23.punktā noteikto latviešu valodas zināšanu 

pārbaudi, minētajā pārbaudē iegūtais vērtējums tiek pielīdzināts punktiem saskaņā ar šo 

noteikumu 24.2.apakšpunktā noteikto atzīmju desmit ballu skalā pielīdzināšanas metodi. 

 

25. Konkursa uz uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās  vērtējums tiek 

aprēķināts šādi:  

Vērtējums = (CE matemātikā  x 0.6 + CE latv.valodā x 0.15 + CE svešvalodā x 0.25)/10. 
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26. Konkursā uz uzņemšanu pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā 

„Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās uzvar tās 

personas, kuras ir ieguvušas augstāko noteikumu 25.punktā noteikto vērtējumu ar nosacījumu, 

ka minimālais konkursa vērtējums ir 2,1, izņemot gadījumā, ja attiecīgajā studiju programmā ir 

palikušas brīvas studiju vietas un ar augstskolas uzņemšanas komisijas lēmumu ir noteikts 

mazāks minimālais konkursa vērtējums, ar kuru persona var tikt uzņemta pirmā līmeņa 

profesionālajā studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” un profesionālajās bakalaura 

studiju programmās. Ja persona ir ārzemnieks, tā papildus sekmīgi iztur augstskolas organizētās 

pārrunas, kurās pārbauda personas zināšanu, prasmju un kompetences atbilstību attiecīgās 

studiju programmas prasībām, kā arī sekmīgi nokārto augstskolas organizēto angļu valodas 

pārbaudījumu. 

 

27. Ja persona, kas ir ieguvusi vidējo izglītību ārzemēs un pretendē konkursā uz 

uzņemšanu profesionālajās bakalaura studiju programmās angļu valodā, nav kārtojusi 

centralizēto eksāmenu latviešu valodā un attiecīgajam eksāmenam nevar pielīdzināt šo 

noteikumu 22.1.apakšpunktā minēto atzīmi, kā arī nav kārtojusi noteikumu 23.punktā minēto 

latviešu valodas zināšanu pārbaudi, konkursa kritēriji uz uzņemšanu attiecīgajās studiju 

programmās ir: 

27.1. vidējo izglītību apliecinošā dokumenta vidējā svērtā atzīme; 

27.2. sekmīgi izturētas  augstskolas organizētās pārrunas, kurās pārbauda personas 

zināšanu atbilstību attiecīgās studiju programmas prasībām; 

27.3. sekmīgi nokārtots augstskolas organizētais angļu valodas pārbaudījums. 

 

28. Profesionālajās maģistra studiju programmās „Finanses” un 

„Uzņēmējdarbības vadīšana” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtu augstāko 

izglītību apliecinošā dokumenta vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā šā dokumenta  pielikumā 

ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo 

studiju kursu kredītpunktu summu. 

 

29. Profesionālajās maģistra studiju programmās „Finanšu vadība” un „Inovatīvā 

uzņēmējdarbība” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā: 

29.1. iepriekš iegūtu augstāko izglītību apliecinošā dokumenta  vidējo svērto atzīmi, ko 

aprēķina kā šā dokumenta pielikumā ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu 

reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo studiju kursu kredītpunktu summu; 

29.2. augstskolas rīkoto pārrunu, kurās tiek pārbaudīta personas iepriekš iegūto zināšanu 

atbilstība izvēlētajai studiju programmai, rezultātus. 

 

30. Profesionālajā maģistra studiju programmā „Starptautiskās finanses un banku 

darbība” konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā: 

30.1. iepriekš iegūtu augstāko izglītību apliecinošā dokumenta  vidējo svērto atzīmi, ko 

aprēķina kā šā dokumenta  pielikumā ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu 

reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo studiju kursu kredītpunktu summu; 

30.2. saņemto vērtējumu TOEFL (minimālais vērtējums - 500) vai IELTS (minimālais 

vērtējums – 6) testā, vai citā pārbaudē, kur pārbaudītas angļu valodas zināšanas; 

30.3. sekmīgi izturētas augstskolas organizētās pārrunas, kurās pārbauda personas 

zināšanu atbilstību attiecīgās studiju programmas prasībām, ja persona ir ārzemnieks. 

 

31. Profesionālajā maģistra studiju programmā „Kiberdrošības pārvaldība” konkursa 

rezultātu nosaka, ņemot vērā šādus nosacījumus: 

31.1. personai jāiegūst sekmīgs vērtējums TOEFL testā (minimālais vērtējums - 500), 

IELTS testā (minimālais vērtējums – 6),  kādā citā starptautiski atzītā pārbaudē, kurā pārbauda 
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angļu valodas zināšanas vai augstskolas organizētajā angļu valodas pārbaudījumā, ja persona 

nav kārtojusi šajā apakšpunktā noteikto starptautiski atzīto angļu valodas pārbaudi; 

31.2. personas vērtējumu konkursā veido summa, kuru veido 40 procenti no iepriekš 

iegūtu augstāko izglītību apliecinošā dokumenta vidējās svērtās atzīmes un 60 procenti no 

pārrunu angļu valodā un prezentācijas par mūsdienās kiberdrošības pārvaldībā aktuālu problēmu 

vērtējuma (izsaka punktos); 

31.3. ja vairākiem pretendētiem 31.2.apakšpunktā minētais vērtējums ir vienāds, tad 

priekšroka uz uzņemšanu studiju programmā ir pretendentiem, kuriem ir augstāka iepriekš iegūtu 

augstāko izglītību apliecinošā dokumenta  vidējā svērtā atzīme; 

31.4. pārrunu angļu valodā un prezentācijas par mūsdienās kiberdrošības pārvaldībā 

aktuālu problēmu vērtējumu veido vērtējums punktos, kuru iegūst, izvērtējot šādus kritērijus: 

31.4.1. idejas, problēmas aktualitāti; 

31.4.2. problēmas atbilstību izvēlētajai profesionālajai kvalifikācijai (informācijas 

drošības vadītājs); 

31.4.3. diskusijas, prezentēšanas prasmes; 

31.5. katrs noteikumu 31.4.apakšpunktā minētais kritērijs tiek novērtēts ar vērtējumu no 

0, 1 vai 2 punktiem, izmantojot šādu skalu: 

31.5.1. 0 punkti - ja pretendenta zināšanas, prasmes un kompetence neatbilst attiecīgajam 

kritērijam; 

31.5.2. 1punkts - ja pretendenta zināšanas, prasmes un kompetence daļēji atbilst 

attiecīgajam kritērijam; 

31.5.3.  2 punkti - ja pretendenta zināšanas, prasmes un kompetence pilnībā atbilst 

attiecīgajam kritērijam. 

 

32. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.2018.  BA noteikumiem Nr.1.5-2/31) 

 

33. Kopīgajā doktora studiju programmā „Biznesa vadība” konkursa rezultātu 

nosaka, izvērtējot: 

33.1. personas profesionālo darbību un līdz šim iegūto izglītību; 

33.2. zinātniskā referāta kvalitāti; 

33.3. prezentāciju angļu valodā; 

33.4. augstskolas rīkoto pārrunu angļu valodā, kurās tiek pārbaudīta personas iepriekš 

iegūto zināšanu atbilstība izvēlētajai studiju programmai, rezultātus. 

 

34. Konkursā uz studijām profesionālajās maģistra studiju programmās un kopīgajā 

doktora studiju programmā „Biznesa vadība”  personas tiek sarindotas pēc konkursa uz 

uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā kritēriju vērtējuma samazināšanās  secībā. 

 

35. Konkursa rezultātus pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „Grāmatvedība 

un finanses” un profesionālajās bakalaura studiju programmās (abu veidu studiju programmās 

saskaņā ar Latvijas augstskolu vienošanos par Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmu 

konkursa rezultātiem), kā arī profesionālajās maģistra studiju programmās un kopīgajā doktora 

studiju programmā „Biznesa vadība” nosaka un apstiprina augstskolas Uzņemšanas komisija. 

 

36. Pēc konkursa noslēguma Augstskolas Uzņemšanas komisija var izsludināt 

papilduzņemšanu studiju programmās, kurās ir vakantas studiju vietas. Personas, kuras pretendē 

uz vakantajām studiju vietām studiju programmā, iesniedz augstskolā dokumentus vai to kopijas, 

uzrādot oriģinālus, kādus noteikumu III.nodaļa paredz iesniegt, lai pretendētu uz uzņemšanu 

attiecīgajā studiju programmā, un piedalās konkursā uz vakantajām studiju vietām šajā studiju 

programmā saskaņā ar noteikumu šajā nodaļā noteikto regulējumu par konkursu uz uzņemšanu 

studiju programmā. 
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37. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot 

iesniegumu augstskolas rektoram Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā. 

Augstskolas rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa 

likumā noteiktajā termiņā. 

 

V. Reģistrācija studiju programmā, studiju līguma slēgšana un personas 

ierakstīšana studējošo sarakstā 

 

38. Persona, kura ir uzvarējusi konkursā uz uzņemšanu studiju programmā, reģistrējas 

augstskolas studiju programmā augstskolas noteiktajā termiņā, uzrādot personu apliecinošu 

dokumentu (pasi vai personas apliecību). Persona, kura ir uzvarējusi konkursā uz uzņemšanu 

pirmā līmeņa profesionālajā studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” vai profesionālajā 

bakalaura studiju programmā, iesniedz noteikumu 13.punktā minēto dokumentu kopijas, uzrādot 

to oriģinālus. 

 

39. Ja persona, kura ir uzvarējusi konkursā, ir ārzemnieks un ir reģistrējusies studijām 

augstskolā noteikumu 14.punktā noteiktajā kārtībā, tai otrreiz attiecīgajā punktā minētie 

dokumenti augstskolā nav jāiesniedz.  

 

40. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem, personas, kuras ir reģistrējušās studiju 

programmā noteikumu 38.punktā noteiktajā kārtībā, vai noteikumu 39.punktā minētās personas, 

augstskolas noteiktajā termiņā slēdz līgumu ar augstskolu par studijām izvēlētajā studiju 

programmā. 

 

41. Ar augstskolas rektora rīkojumu studējošo sarakstā (matrikulā) tiek ierakstītas 

personas, kas noslēgušas studiju līgumu un augstskolas noteiktajā termiņā samaksājušas studiju 

maksas pirmo iemaksu. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

42. Uzņemšanas procesa laikā personas ir tiesīgas saņemt informāciju no augstskolas par 

jautājumiem, kas skar uzņemšanu un attiecīgās studiju programmas īstenošanu  augstskolā. 

 

43. Informācija par uzņemšanas procesu un konkursa rezultātiem personām ir pieejama: 

43.1. pirmā līmeņa profesionālajā  studiju programmā „Grāmatvedība un finanses” un 

profesionālajās bakalaura studiju programmās - e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv un pašā 

augstskolā; 

43.2. profesionālajās maģistra studiju programmās un kopīgajā doktora studiju 

programmā „Biznesa vadība” – pašā augstskolā.   

 

44. Personām, kuras pretendē uz uzņemšanu augstskolas studiju programmās, ir 

normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktās tiesības. 

 

45. Augstskolas personālam, kas ir iesaistīts uzņemšanas studiju programmās īstenošanā, 

ir normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību noteiktie pienākumi. 

 

46. Šajos noteikumos minēto personu, kuras pretendē uz uzņemšanu augstskolas studiju 

programmās, datus augstskola apstrādā normatīvajos aktos par fizisko personu datu aizsardzību 

noteiktajā kārtībā un normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.”. 

 

 
 

http://www.latvija.lv/

