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UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) reglamentē uzņemšanu Ekonomikas un 

kultūras augstskolas (turpmāk tekstā-EKA) maģistra, bakalaura, profesionālā maģistra un 

bakalaura, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. 

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46.panta otrās daļas prasībām un LR 

Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846, LR Ministru kabineta 2004.gada 

16.novembra noteikumiem Nr.932. un EKA Satversmi. 

1.3. EKA nodrošina Noteikumu pieejamību visiem interesentiem. 

1.4. Reflektantu reģistrācijas, uzņemšanas termiņu sakuma  studiju programmās, uzņemšanas laiku 

un vietu nosaka ar EKA rektora rīkojumu. 

1.5. Studējošo uzņemšanu nodrošina EKA Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina EKA 

Senāts. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar EKA Senāta apstiprinātu Uzņemšanas 

komisijas nolikumu. 

1.6. Studējošie studē EKA par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. 

1.7. Vietu skaitu uzņemšanai studijām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem katrā studiju 

programmā nosaka Valde ne mazāk kā vienu mēnesi pirms pieteikumu iesniegšanas sākuma 

datuma. 

1.8. Studējošo uzņemšanas rezultātus nosaka Uzņemšanas komisija un apstiprina ar rektora 

rīkojumu.  
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1.9.  Uzņemšanas komisijas lēmumus var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, 

iesniedzot motivētu iesniegumu rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā 

Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

1.10. EKA  ir tiesības pārtraukt personas uzņemšanas procesu, ja tā nav ievērojusi uzņemšanu 

regulējošo normatīvo aktu prasības.  

2. Tiesības studēt EKA 

2.1. Tiesības studēt EKA ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam, 

neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 

politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Personām, kas 

izglītību ieguvušas Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā, tiesības pieteikties studijām 

EKA nosaka likums "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un 

Lietuvas Republikas valdības līgumu par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas 

kopējā izglītības telpā". Pārējie ārzemnieki var pieteikties studijām EKA saskaņā ar šo 

Noteikumu 6.daļu. 

2.2. Nosacījums studiju uzsākšanai EKA pamatstudiju programmās ir iepriekšējā izglītība, kas 

atbilst vismaz LR noteiktajai vispārējai vidējai, un to apliecina atbilstoši dokumenti. 

2.3. Tiesības studēt maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmās ir personām, kuras 

ieguvušas bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu, otrā līmeņa profesionālo augstāko (5. 

kvalifikācijas līmenis) izglītību.   

2.4. Studiju uzsākšanu vēlākajos studiju posmos reglamentē „Noteikumi par studiju uzsākšanas 

kārtību vēlākajos studiju posmos un kursu atzīšanu EKA”. 

3. Pieteikšanās un reģistrācija studijām 

3.1. Pieteikties studijām var e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv, klātienē pieteikumu 

pieņemšanas punktos vai EKA.  

3.2. Reflektantam obligāti jāapstiprina pieteikums kādā no pieteikumu pieņemšanas punktiem, 

uzrādot pasi un izglītību apliecinošus dokumentu oriģinālus (atestāts vai diploms par vidējo 

izglītību ar atzīmju izrakstu un CE sertifikāti).  

3.3. Ja reflektants nevar ierasties pieteikumu pieņemšanas punktos, viņš var pilnvarot citu personu. 

Pilnvarotajai personai pieteikumu pieņemšanas punktā jāuzrāda pilnvara, piesakāmā personību 

apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās 

iepriekšējās izglītības dokumentu oriģināli.  

3.4. Personas, kuras iepriekšējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties studijām EKA, ja šo 

personu izglītības dokumentu atbilstības vērtējumu ir veicis Latvijas Akadēmiskās informācijas 
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centrs. Izglītības dokumentā uzrādīto priekšmetu novērtējumu pielīdzināšanu EKA uzņemšanas 

kritērijiem veic Uzņemšanas komisija.  

3.5. Piesakoties studijām e-pakalpojumu portālā persona var iesniegt vienu pieteikumu, kurā var 

norādīt 1-20 prioritātes 10 dažādās studiju programmās.  

3.6. Piesakoties vairākās studiju programmās, tās jāieraksta veidlapā reflektanta izvēlētā 

programmu prioritāšu secībā.  

3.7. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR (trīsdesmit euro) neatkarīgi no 

pieteikumā norādīto prioritāšu skaita. Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek 

atmaksāta.  

3.8. Reflektantiem, kuri pieteicas e-pakalpojumu portālā un ir ieskaitīti EKA, līdz 20.augustam 

Uzņemšanas komisijai jāiesniedz dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta 

kopija, centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātu kopijas, personas apliecošā dokumenta (pases 

vai ID kartes)  kopija un noslēdz studiju līgumu. 

3.9.  Piesakoties pamatstudiju programmām klātienē EKA reflektants iesniedz šādu dokumentu 

kopijas, kā arī uzrāda to oriģinālus: 

3.9.1. Ja vidējā izglītība iegūta Latvijas Republikā: 

 pase vai personas apliecība (eID); 

 vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošs dokuments; 

 vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts vai diploms); 

 vidējo izglītību apliecinoša dokumenta pielikums – sekmju izraksts; 

 centralizēto eksāmenu sertifikāti (CE) – personām, izņemot personas, kuras 

ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas augstāko 

izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ oficiāli atbrīvotas no centralizēto 

eksāmenu kārtošanas, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai 

personas ar īpašām vajadzībām; 

 2 fotogrāfijas 3x4. 

3.9.2. Ja vidējā izglītība iegūta ārvalstīs: 

 pase vai personas apliecība (eID); 

 vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošs dokuments; 

 vidējo izglītību apliecinošs dokuments (atestāts vai diploms); 

 vidējo izglītību apliecinoša dokumenta pielikums – sekmju izraksts, kurā ir ietverts 

vai pievienots atzīmju sistēmas apraksts (atzīmes skala un katras atzīmes vērtējums); 

 Akadēmiskās informācijas centra izziņa par iegūtas izglītības atzīšanu Latvijā. 

Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats 

reflektants; 
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 2 fotogrāfijas 3x4. 

3.10. Piesakoties augstākā līmeņa studiju programmām klātienē EKA reflektants iesniedz šādu 

dokumentu kopijas, kā arī uzrāda to oriģinālus: 

3.10.1. Ja augstākā izglītība iegūta Latvijas Republikā: 

 pase vai personas apliecība (eID); 

 vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošs dokuments; 

 augstskolas diploms un tā pielikums; 

 2 fotogrāfijas 3x4. 

3.10.2. Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs: 

 pase vai personas apliecība (eID); 

 vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā – tā maiņu apliecinošs dokuments; 

 legalizēts augstākās izglītības dokuments ar pielikumu/-iem (nepieciešamības 

gadījumā notariāli apstiprinātu izglītības dokumenta un tā pielikuma tulkojumu angļu 

vai latviešu valodā) un Akadēmiskās informācijas centra (AIC) izsniegta izziņa par tā 

atzīšanu Latvijā.  Izglītības dokumenta ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru 

sedz pats reflektants; 

 2 fotogrāfijas 3x4. 

3.11.  Pieteikumus pamatstudijām pieņem no reflektantiem, kuriem ir vidējās izglītības dokumentos ir 

sekmīgi: 

 EKA noteiktie obligātie centralizētie eksāmeni latviešu valodā un svešvalodā (angļu, 

vācu vai franču). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa 

(ST) vērtējumu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015; 

 centralizētie eksāmeni vai vidējās izglītības atestāta/diploma atzīme studiju virzienu 

noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā (sk. 4.punktu); 

 sekmīga vidējās izglītības atestāta/diploma atzīme latviešu valodā, svešvalodā un 

studiju virzienu noteiktajā obligātajā mācību priekšmetā (sk. 4 punktu) – personām, 

kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004.gada vai ja bija atbrīvojums no CE. 

3.12.  Pieteikumus augstākā līmeņa studijām pieņem no reflektantiem, kuru iepriekš iegūta augstākā 

izglītība atbilst EKA uzņemšanas prasībām (sk. 4.punktu). 

4. Uzņemšanas prasības un konkursa kritēriji 

4.1. EKA noteiktās obligātās un papildus prasības pamatstudiju programmās – centralizētie 

eksāmeni (CE) un atestāta/diploma atzīme studiju virzienu noteiktajā obligātajā mācību 

priekšmetā, kā arī iestājpārbaudījumi: 
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Studiju virziens un studiju programma 

Personām, kuras 

vidējo izglītību 

ieguvušas no 

2004.gada 

Personām, kuras vidējo 

izglītību ieguvušas pirms 

2004.gada vai atbrīvotas no 

CE kārtošanas, kā arī 

personas, kuras vidējo 

izglītību ieguvušas ārvalstīs 

VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA 

Vadībzinības (B) 

CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts  valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

Kultūras vadība (PB) 

Radošais mārketings un pārdošanas vadība 

(K) 

Izklaides un atpūtas industrijas vadība (K) 

EKONOMIKA 

Grāmatvedība un audits (PB) 

CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

Biznesa ekonomika (B) 

Starptautiskie tirdzniecības darījumi un 

loģistika (K) 

TULKOŠANA 

Tulkošana (PB) CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

MĀKSLAS 

Interjera dizains (PB) 

CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

Papildus: iestājpārbaudījums zīmēšanā 

Datorspēļu dizains un grafika 
CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA, DATORTEHNIKA, ELEKTRONIKA, 

TELEKOMUNIKĀCIJAS, DATORVADĪBA UN DATORZINĀTNE 

Informācijas tehnoloģijas (PB) CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

Papildus: CE 

matemātikā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 

Papildus: CE vai atzīme 

matemātikā 

TIESĪBU ZINĀTNE 

Tiesību zinātne (B) CE latviešu valodā 

CE svešvalodā 

CE vai atzīme  valsts valodā 

CE vai atzīme svešvalodā 
PB – profesionālā bakalaura studiju programma, B – akadēmiskā bakalaura studiju programma, K – pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības programma 

4.2. EKA noteiktās obligātās un papildus prasības augstākā līmeņa studiju programmās – iegūta 

otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītība vai profesionālā bakalaura grāds ar/bez 5.līmeņa 

profesionālo kvalifikāciju vai profesionālais vai akadēmiskā bakalaura grāds atbilstoši izvēlētās 

studiju programmas prasībām: 

Studiju virziens un studiju programma Prasības 

VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTĀMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA 

Biznesa vadība (M) Bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds vadības zinībās 

vai ekonomikā. 

Otrā līmeņa profesionālā augstākā (piektais kvalifikācijas 

līmenis) izglītība vadības zinībās vai ekonomikas nozarēs 

Augstākā izglītība citās sociālo zinātņu nozarēs. 

Kultūras diplomātija un starptautiskais 

menedžments (M) 
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4.3.   Uzņemšanai  pilna un nepilna laika pamatstudiju programmās EKA rīko atklātu un vienlīdzīgu 

konkursu, pamatojoties uz 4.1. punktā noteiktām prasībām. 

4.2. EKA konkursa atlases kritērijs visās pamatstudiju programmās, izņemot Interjera dizains un 

Informācijas tehnoloģijas, ir CE latviešu valodā (ārvalstīs vidējo izglītību ieguvušajiem – CE vai 

atzīme valsts valodā) un svešvalodā* vērtējums vai atzīmes vidējās izglītības atestātā/diplomā. 

Minimāli nepieciešamais vērtējums CE ir 5% vai 4 balles pēc 10 ballu sistēmas vai 3 pēc 5 ballu 

sistēmas. 

4.3. Profesionālā bakalaura studiju programmā „Interjera dizains” uzņemšana notiek, pamatojoties uz 

CE rezultātiem latviešu valodā (ārvalstīs vidējo izglītību ieguvušajiem – CE vai atzīme valsts 

valodā) un svešvalodā vai atzīmēm vidējās izglītības atestātā/diplomā un iestājpārbaudījumu 

rezultātiem zīmēšanā. Iestājpārbaudījuma vērtējums tiek izlikts pēc 10 ballu sistēmas. Minimāli 

nepieciešamais ballu skaits ir 4 balles. 

4.4. Profesionālā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas” uzņemšana notiek, 

pamatojoties uz CE rezultātiem  latviešu valodā (ārvalstīs vidējo izglītību ieguvušajiem – CE vai 

atzīme valsts valodā), svešvalodā un matemātikā vai atzīmēm vidējās izglītības atestātā/diploma. 

4.5. CE vērtējumu, kurš iegūts pirms 2012.gada, izsaka procentos. 

Latviešu valoda:  

Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (no 

2013.gada) 

Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (līdz 

2012.gadam) 

Atzīme 10 ballu 

sistēmā 

Atzīme 5 ballu 

sistēmā 

80-100% A 10 vai 9  

65-79% B 8 5 

50-64% C 7 4 

30-49% D 6  3 

21-35% E 5  

5-20% F 4  

          Svešvaloda (angļu, vācu vai franču): 

Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (no 

2013.gada) 

Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (līdz 

2012.gadam) 

Atzīme 10 ballu 

sistēmā 

Atzīme 5 ballu 

sistēmā 

84-100% A 10 vai 9  

68-83% B 8 5 

52-67% C 7 4 

36-51% D 6  3 

19-35% E 5  

5-18% F 4  

  *ja eksāmeni kārtoti vairākās svešvalodās, konkursā ņem vērā augstāko rezultātu/vērtējumu. 

  Matemātika (tikai studiju programmai „Informācijas tehnoloģijas”) 
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Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (no 

2013.gada) 

Centralizēto 

eksāmenu 

līmenis (līdz 

2012.gadam) 

Atzīme 10 ballu 

sistēmā 

Atzīme 5 ballu 

sistēmā 

85-100% A 10 vai 9  

62-84% B 8 5 

40-61% C 7 4 

23-39% D 6  3 

12-22% E 5  

5-11% F 4  

 

4.5.  Starptautiskā testa, ar kuru var aizvietot CE svešvalodā, līmeņus pielīdzina šādi: 

Sertifikāta līmenis Pielīdzinātas balles 

B1 60 

B2 80 

C1 95 

C2 100 

4.6. Reflektantu uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās notiek konkursa kartībā, ņemot vērā 

vidējo svērto atzīmi bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību apliecinošā 

dokumentā. 

4.7. Konkursa ballu summa personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas Latvijas Republikā no 

2004.gada un kuras pieteicās pamatstudiju programmām, veidojas šādi: 

CE latviešu valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + 

CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) vai ST pielīdzinātas balles + 

CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) tikai reflektantiem Informācijas tehnoloģijās + 

Sekmīgs vērtējums EKA iestājpārbaudījumā zīmēšanā tikai reflektantiem Interjera dizainā 

CE vērtējums tiek ņemts kā cipars procentos bez procentu zīmes, piemēram, ja studenta vidējā 

vērtība no visām daļām ir 50%, tad konkursa ballu aprēķinam ņem ciparu 50. 

4.8. Konkursa ballu summa personām, kuras vidējo izglītību pirms 2004.gada vai ir atbrīvojums no CE 

un kuras pieteicās pamatstudiju programmām, veidojas šādi: 

Atestāta/diploma atzīme*10 vai CE latviešu  valodā (vidējā vērtība no visām daļām) + 

Atestāta/diploma atzīme*10 vai CE svešvalodā (vidējā vērtība no visām daļām) vai ST 

pielīdzinātas balles + 

Atestāta/diploma atzīme*10 vai CE matemātikā (vidējā vērtība no visām daļām) tikai 

reflektantiem Informācijas tehnoloģijās + 

Sekmīgs vērtējums EKA iestājpārbaudījumā zīmēšanā tikai reflektantiem Interjera dizainā 

4.9. Konkursa ballu summa personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, veidojās šādi: 

Atestāta/diploma atzīme svešvalodā *10 vai ST pielīdzinātas balles + 
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Atestāta/diploma atzīme matemātikā *10 (vidējā vērtība no visām daļām) tikai reflektantiem 

Informācijas tehnoloģijās + 

Sekmīgs vērtējums EKA iestājpārbaudījumā zīmēšanā tikai reflektantiem Interjera dizainā 

Sekmīgs vērtējums EKA iestājpārbaudījumā testā (sk. šo noteikumu 6.5.3.p.) tikai ārzemniekiem 

4.10. Ārpus konkursa uzņem reflektantus, kas izpildījuši noteikumu prasības un ir: 

 LR Izglītības un zinātnes ministrijas akceptēto starptautisko un LR olimpiāžu, LR skolēnu 

Zinātniski pētnieciski darbu konkursā pirmo triju vietu/pakāpju ieguvēji studiju virzienu 

noteiktajos mācību priekšmetos: 

 

Studiju virziens Mācību priekšmets Laika periods 

Vadība, administrēšana un 

nekustāmo īpašumu 

pārvaldība, Ekonomika 

Matemātika, Ekonomika, 

Kultūras vēsture, Filozofija 

Pēdējo 3 gadu laikā 

Tulkošana Svešvaloda, Latviešu valoda Pēdējo 3 gadu laikā 

Mākslas Kultūras vēsture, Filozofija Pēdējo 3 gadu laikā 

Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne 

Matemātika, Informātika 

Fizika 

Pēdējo 3 gadu laikā 

Tiesību zinātne Vēsture, Filozofija, Latviešu 

valoda 

Pēdējo 3 gadu laikā 

 EKA rīkoto olimpiāžu un konkursu pirmo triju vietu/pakāpju ieguvēji. 

 
5. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija 

5.1.  Konkursa noslēguma termiņi un rezultāti tiek noteikti ar Uzņemšanas komisijas lēmumu. 

5.2. Par konkursa rezultātiem reflektanti tiek informēti personiski (elektroniski, ja e-pasta nav, tad pa 

tālruni), ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.  

5.3. Reflektanti, kuri izpildījuši 3. punkta prasības, konkursa kārtībā tiek reģistrēti studijām.  

5.4. Reģistrējoties studijām, reflektantam: 

 jānoslēdz studiju līgums, 

 studiju līgumā noradītājā termiņā jāsamaksā semestra vai vismaz 3 mēnešu studiju maksa. 

5.5. Pēc šo Noteikumu 5.4. punkta izpildes reflektants ar rektora rīkojumu tiek imatrikulēts. 

 

6. Ārzemnieku studijas 

6.1. Ārzemnieku uzņemšana EKA notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. - 85. panta prasībām 

atklātā un vienlīdzīgā konkursā. 

6.2.  Ārzemnieki var kļūt par EKA  studējošajiem šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un studēt 

saskaņā ar individuālu līgumu vai arī saskaņā ar starptautiskiem vai starp mācību iestādēm 
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noslēgtiem (apmaiņas) līgumiem. Studējošos, kuri studē saskaņā ar apmaiņas līgumiem, sauc par 

EKA viesstudējošajiem. 

6.3.  Ārzemnieku uzņemšanu EKA organizē Ārzemju studentu nodaļa (ĀSN) un Uzņemšanas 

komisija.   

6.4.  Studijas ārzemniekiem ir par maksu, kuru nosaka EKA Valde, izņemot gadījumus, kad studijas 

tiek realizētas EKA saistošu starptautisku līgumu ietvaros.  

6.5.  Ārzemnieki tiek uzņemti, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:  

6.5.1.  Izpildītas visas Latvijas Ārlietu ministrijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un 

citu Latvijas Republikas institūciju prasības, kuras ir saistītas ar ārvalstu studentu 

iebraukšanu un uzturēšanos Latvijā.  

6.5.2.  ĀSN ir saņemts Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzes slēdziens saskaņā ar 

Augstskolu likuma 85.pantu un ir izpildītas attiecīgajai studiju programmai atbilstošo 

EKA Uzņemšanas noteikumu prasības.  

6.5.3.  Ārzemniekiem, kas vēlas studēt bakalaura programmās, jākārto tests par programmas 

saistīto tematiku. Reflektanti, kas šajā pārbaudījumā iegūst 60-100% punktu, var tikt 

uzņemti studiju programmā. 

6.5.4.  Ārzemnieku uzņemšana augstākā līmeņa studiju programmās notiek konkursa kartībā, 

ņemot vērā vidējo svērto atzīmi bakalaura vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 

apliecinošā dokumentā. Papildus pamata dokumentu komplektam,  reflektants atsūta 

ĀSN motivācijas vēstuli un dzīves aprakstu (CV). 

( Ar grozījumiem, kas ir apstiprināti 2017.gada  04.oktobrī). 

6.5.5.  Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt latviešu valodā, ĀSN ir jāiesniedz valsts valodas 

prasmes apliecība, kuru izsniegusi valsts valodas prasmes pārbaudes komisija. Valodas 

prasmei ir jābūt ne zemākai par otrā līmeņa B pakāpi. 

6.5.6.  Ārzemniekiem, kuri vēlas studēt angļu valodā, uzrāda angļu valodas zināšanas 

apliecinošu dokumentu - sertifikātu centralizētajā eksāmenā angļu valodā (A1, A2, B1, 

B2, C1 vai C2 līmenis) vai starptautiski atzītos eksāmenos: CambridgeExam (vismaz 

Cambridge First Certificate līmenī), TOEFL (minimums - iegūti vismaz 500 punktu 

klātienē kārtotajam testam un 70 punktu internetā kārtotajam testam) vai IELTS 

(minimums - 6.0 punkti), vai kārto angļu valodas testu Augstskolā un veic pārrunas ar 

programmas direktoru. 

6.6.  Iestājpārbaudījumus organizē ĀSN.  

6.7.  Pēc uzņemšanas procesa pabeigšanas, ĀSN ārzemnieka uzņemšanas dokumentāciju nodod 

EKA Uzņemšanas komisijā, lai veiktu imatrikulāciju.  
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6.8.  Ārzemnieki studijām var pieteikties personīgi, elektroniski vai pa pastu, iesniedzot ĀSN šādus 

dokumentus:  

 aizpildītu noteiktas formas EKA mājas lapā pieejamu pieteikuma veidlapu; 

 pases kopiju; 

 izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo 

izglītību. Dokumentu oriģinālus iesniedz pēc ierašanās EKA; 

6.9.  Piesakoties studijām, ārzemnieki maksa reģistrācijas maksu, kuru nosaka Nolikums „Par 

Ekonomikas un kultūras augstskolas studējošo studiju samaksu un citiem maksājumiem”. 

Atsaucot pieteikumu, reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.  

6.10. Ārzemnieki, kuri EKA tiek uzņemti, pamatojoties uz EKA saistošiem starptautiskiem līgumiem, 

tiek atbrīvoti no reģistrācijas maksas.  

6.11. Ja ārzemnieks atbilst 6.5.punktā minētajiem kritērijiem studiju uzsākšanai un ja tas ir 

nepieciešams atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, ĀSN studentam izsniedz noteikta 

parauga garantijas vēstuli, kurā EKA apņemas nodrošināt mācību procesa norisi, kā arī veic 

nepieciešamās darbības, lai students Latvijas Republikas konsulārajās vai citās kompetentās 

iestādēs varētu pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju Latvijas Republikā un ierastos uz studijām 

EKA.  

6.12. Ārzemnieki EKA tiek uzņemti no 16.decembra līdz 25. augustam un no 26.augusta līdz 15. 

decembrim.  

( Ar grozījumiem, kas ir apstiprināti 2018.gada  ….oktobrī). 

 


