APSTIPRINĀTS
Ventspils Augstskolas Senāta sēdē 2017.gada
29.martā ar lēmumu Nr. 17-63
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar
Senāta
21.06.2017. lēmumu № 17-92
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar
Senāta
20.07.2017. lēmumiem № 17-107; 17-108; 17-109

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA
VENTSPILS AUGSTSKOLĀ 2017./2018. STUDIJU GADĀ
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1.
Šie uzņemšanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likumu un
10.10.2006. MK noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību
uzņemšanai studiju programmās”.
1.2.
Tiesības studēt Ventspils Augstskolā ir LR pilsoņiem un personām, kurām ir
Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārzemnieki var studēt Ventspils Augstskolā saskaņā ar
Augstskolu likumu.
1.3.
Uzņemšanas komisija un tās sekretariāts ir izveidoti ar Ventspils Augstskolas
rektora 09.02.2017. rīkojumu Nr. 5/M.
1.4.
Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā
pieteikumam studijām pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam
Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības
dokuments vai grāds. Papildus pieteikuma dokumentiem pievieno augstskolas vai
koledžas izsniegtu izziņu, kas parāda iepriekš apgūtās studiju programmas studiju
kursu nosaukumus, apjomu un sekmes. Ja šādu izziņu nav iespējams iesniegt, tad
vērtējuma noteikšanai ir jākārto Ventspils Augstskolas organizēts iestājpārbaudījums.
1.5.
2017./2018. akadēmiskajam gadam Ventspils Augstskola uzņems studentus
šādās studiju programmās:
1.5.1. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmā “Programmēšanas specialists” (30 budžeta studiju
vietas);
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 20.07.2017. lēmumu № 17107
1.5.2. bakalaura studiju programmā „Datorzinātnes” (120 studiju
vietas, t.sk. 50 budžeta un 40 maksas studiju vietas. 100% studiju
maksas atlaide visām maksas studiju vietām 1. studiju gadam.
Studiju maksa 2018./2019. ak. g. 1335 EUR; maksa par visu
studiju periodu 2670 EUR);
1.5.3. bakalaura studiju programmā „Elektronika” (64 studiju vietas,
t.sk. 32 budžeta un 32 maksas studiju vietas. 100% studiju maksas
atlaide visām maksas studiju vietām 1. studiju gadam. Studiju
maksa 2018./2019. ak. g. 1335 EUR; maksa par visu studiju
periodu 2670 EUR);

1.5.4. kopīgajā profesionālajā bakalaura studiju programmā „Kuģu
navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras
akadēmiju, 16 maksas studiju vietas. 100% studiju maksas atlaide
visām maksas studiju vietām 1. un 2. studiju gadam. Studiju maksa
2019./2020. ak g. 2900 EUR un 2020./2021. ak.g. 1812.50 EUR;
maksa par visu studiju periodu 4712.50 EUR);
1.5.5. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Biznesa vadība”
(85 studiju vietas, t.sk. 45 budžeta un 40 maksas studiju vietas;
studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1410 EUR; maksa par visu studiju
periodu 5640 EUR);
1.5.6. bakalaura studiju programmā „Vadībzinātne” (programma tiek
īstenota angļu valodā, 30 maksas studiju vietas; studiju maksa
2017./2018. ak.g. 1700 EUR (reflektantiem, kuri ir Eiropas
Savienības pilsoņi un/vai vidējo izglītību ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs, Eiropas Savienības dalībvalstu sarakstu skatīt
pielikumā Nr. 1) 2100 EUR (reflektantiem, kuri nav Eiropas
Savienības pilsoņi un vidējo izglītību nav ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs); maksa par visu studiju periodu 5100 EUR
(reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo
izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs) 6300 EUR
(reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un vidējo
izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs));
1.5.7. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Tulkošana” (ar
specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā, 60 studiju
vietas, t.sk. 40 budžeta un 20 maksas studiju vietas; studiju maksa
2017./2018. ak.g. 1700 EUR; maksa par visu studiju periodu 6800
EUR);
1.5.8. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Tulkošana” (ar
specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā, 25 studiju
vietas, t.sk. 10 budžeta un 15 maksas studiju vietas; studiju maksa
2017./2018. ak.g. 1500 EUR; maksa par visu studiju periodu 6000
EUR);
1.5.9. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Tulkošana” (ar
specializāciju angļu – krievu – vācu valodā, 30 maksas studiju
vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1700 EUR (reflektantiem,
kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo izglītību ieguvuši
Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Savienības dalībvalstu sarakstu
skatīt pielikumā Nr. 1) 2100 EUR (reflektantiem, kuri nav Eiropas
Savienības pilsoņi un vidējo izglītību nav ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs); maksa par visu studiju periodu 5100 EUR
(reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo
izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs) 6300 EUR
(reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un vidējo
izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs));
1.5.10. profesionālajā bakalaura studiju programmā “Tulkošana” (ar
specializāciju franču – latviešu– spāņu valodā, 10 maksas studiju
vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1500 EUR; maksa par visu
studiju periodu 6000 EUR);
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1.5.11. profesionālajā bakalaura studiju programmā „Tulkošana” (ar
specializāciju spāņu – latviešu– franču valodā, 10 maksas studiju
vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1500 EUR; maksa par visu
studiju periodu 6000 EUR);
1.5.12. bakalaura studiju programmā „Valodas un starpkultūru
komunikācija” (programma tiek īstenota angļu valodā, 30 maksas
studiju vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1700 EUR
(reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai vidējo
izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs, Eiropas Savienības
dalībvalstu sarakstu skatīt pielikumā Nr. 1) 2100 EUR
(reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un vidējo
izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs); maksa par visu
studiju periodu 5100 EUR (reflektantiem, kuri ir Eiropas
Savienības pilsoņi un/vai vidējo izglītību ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs) 6300 EUR (reflektantiem, kuri nav Eiropas
Savienības pilsoņi un vidējo izglītību nav ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs));
1.5.13. profesionālajā maģistra studiju programmā „Uzņēmējdarbības
vadība” (42 studiju vietas, t.sk. 25 budžeta un 17 maksas studiju
vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1815 EUR; maksa par visu
studiju periodu 3630 EUR);
1.5.14. maģistra studiju programmā „Datorzinātnes” (32 studiju vietas,
t.sk. 10 budžeta un 22 maksas studiju vietas. 100% studiju maksas
atlaide visām maksas studiju vietām 1. studiju gadam. Studiju
maksa 2018./2019. ak. g. 1580 EUR; maksa par visu studiju
periodu 1580 EUR);
1.5.15. profesionālajā maģistra studiju programmā „Juridisko tekstu
tulkošana” (35 studiju vietas, t.sk. 25 budžeta vietas un 10 maksas
studiju vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1580 EUR; maksa
par visu studiju periodu 2370 EUR (1.5 gadu studiju programmā)
vai 3160 EUR (2 gadu studiju programmā);
1.5.16. akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Valodas un
kultūrvide” (programma tiek realizēta angļu un latviešu valodā; 30
maksas studiju vietas; studiju maksa 2017./2018. ak.g. 1700 EUR
(reflektantiem, kuri ir Eiropas Savienības pilsoņi un/vai bakalaura
izglītību ieguvuši Eiropas Savienības valstīs) 2100 EUR
(reflektantiem, kuri nav Eiropas Savienības pilsoņi un bakalaura
izglītību nav ieguvuši Eiropas Savienības valstīs); maksa par visu
studiju periodu 3400 EUR (reflektantiem, kuri ir Eiropas
Savienības pilsoņi un/vai bakalaura izglītību ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs) 4200 EUR (reflektantiem, kuri nav Eiropas
Savienības pilsoņi un bakalaura izglītību nav ieguvuši Eiropas
Savienības valstīs);
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 20.07.2017. lēmumu № 17108
1.5.17. profesionālajā maģistra studiju programmā „Elektronika” (32
studiju vietas, t.sk. 10 budžeta un 22 maksas studiju vietas. 100%
studiju maksas atlaide visām maksas studiju vietām 1. studiju
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gadam. Studiju maksa 2018./2019. ak. g. 1580 EUR; maksa par
visu studiju periodu 1580 EUR);
1.5.18. doktora studiju programmā „Biznesa vadība” (8 studiju vietas, 3
budžeta vietas, 5 maksas studiju vietas; studiju maksa 2017.gadam
– 2700 EUR; maksa par visu studiju periodu 8100 EUR);
1.5.19. kopīgajā doktora studiju programmā „Valodniecība: latviešu
diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība,
lietišķā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība” (tiek
īstenota sadarbībā ar Liepājas Universitāti, 10 studiju vietas, t.sk. 3
budžeta un 7 maksas studiju vietas; studiju maksa 2017.gadam –
1850 EUR; maksa par visu studiju periodu 5500 EUR).
Saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta 29.03.2017. lēmumu № 17-61 studiju maksas
atlaide 200,00 EUR apmērā 2017./2018. studiju gadā tiks piemērota Kurzemes reģiona
skolu absolventiem, kuri 2017./2018. studiju gadā uzsāks studijas kādā no Ventspils
Augstskolas pamatstudiju programmām.
2. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ BAKALAURA UN
PROFESIONĀLĀ BAKALAURA PROGRAMMU STUDIJU VIETĀM
2.1.
Konkursam uz Ventspils Augstskolas bakalaura un profesionālā bakalaura
programmu studiju vietām varēs pieteikties:
2.2.

elektroniski Latvijas portālā www.latvija.lv vai

2.3.
klātienē Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī (vai arī kādā no
citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).
2.4.
Elektroniska pieteikšanās konkursam uz Ventspils Augstskolas studiju vietām
notiks no 2017.gada 26. jūnija plkst. 9:00 līdz 11. jūlijam plkst. 16:00 Latvijas portālā
www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Vienotā pieteikšanās pamatstudiju
programmās”.
2.5.
Reflektantu pieteikumu apstiprināšana un dokumentu oriģinālu uzrādīšana
dalībai konkursā uz Ventspils Augstskolas studiju vietām klātienē notiks no 2017.
gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai arī kādā
no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv.
2.6.
Ventspils Augstskolas kontaktpunkta darba laiks - darba dienās no 10:00 –
16:00, sestdien, 8.jūlijā, no 11:00 – 15:00.
2.7.
Reģistrējoties studijām portālā www.latvija.lv, samaksa par pieteikumu
veicama ar pārskaitījumu saskaņā ar sistēmas norādījumiem. Piesakoties klātienē
konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā, samaksa par pieteikumu varēs tikt veikta
Ventspils Augstskolas kasē.
2.8.
Pieteikuma maksa noteikta 30,00 EUR apmērā. No pieteikuma maksas ir
atbrīvoti 1.grupas invalīdi un bāreņi.
2.9.
Pieteikums uz Ventspils Augstskolas studiju vietām ir jāapstiprina klātienē
no 2017. gada 4. līdz 11.jūlijam Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī
(vai arī kādā no citiem kontaktpunktiem, kuri norādīti Latvijas portālā www.latvija.lv).
2.10.
Apstiprinot savu pieteikumu konkursam uz studiju vietām Ventspils
Augstskolā, reflektantam kontaktpunktā personīgi jāuzrāda šādi dokumenti:
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 pase vai personas apliecība (eID);
 vidējās izglītības dokuments un tā pielikums (“Sekmju izraksts”);
 nepieciešamo IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti vai starptautiskie valodu
testi;
 diplomi par godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs,
ja tādi ir;
 citi dokumenti, ja nepieciešams.
2.11.
Pieteikumu konkursam uz studijām Ventspils Augstskolā var apstiprināt arī
reflektanta pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru.
2.12.
Reflektanta pienākums ir iepazīties ar noteikto konkursa un reģistrācijas
kārtību un termiņiem un apliecināt savu informētību ar parakstu uz pieteikuma anketas.
3. KONKURSA NOTEIKUMI
3.1.
Bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes” reflektantu kopējais
vērtējums veidojas proporcionāli no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena matemātikā kopvērtējuma (50%),
2) centralizētā eksāmena svešvalodā (krievu, vācu, franču vai angļu)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu) pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543
“Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības
programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu
svešvalodā”) (50%).
Ārpus konkursa budžeta vietā tiek ieskaitīti reflektanti, kuri pēdējo divu gadu laikā
ieguvuši godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs
matemātikā, informātikā, fizikā.
3.2.
Bakalaura studiju programmas „Elektronika” reflektantu kopējais
vērtējums veidojas no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena matemātikā vai fizikā (pēc reflektanta izvēles)
kopvērtējuma (50%),
2) centralizētā eksāmena svešvalodā (krievu, vācu, franču vai angļu)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu) pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543
“Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības
programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu
svešvalodā”) (50%).
Ārpus konkursa budžeta vietā tiek ieskaitīti reflektanti, kuri pēdējo divu gadu laikā
ieguvuši godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs
matemātikā, informātikā, fizikā, ķīmijā.
3.3.
Kopīgās profesionālā bakalaura studiju programmas „Kuģu navigācijas
elektronika” reflektantu kopējais vērtējums veidojas no divām daļām:
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3) centralizētā eksāmena matemātikā vai fizikā (pēc reflektanta izvēles)
kopvērtējuma (50%),
4) centralizētā eksāmena svešvalodā (krievu, vācu, franču vai angļu)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodā (krievu, vācu,
franču vai angļu) pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543
“Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības
programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu
svešvalodā”) (50%).
3.4.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Biznesa vadība” reflektantu
kopējais vērtējums veidojas proporcionāli no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena matemātikā kopvērtējuma (50%),
2) centralizētā eksāmena angļu valodā kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas
institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (50%).
Ārpus konkursa budžeta vietā tiek ieskaitīti reflektanti, kuri pēdējo divu gadu laikā
ieguvuši godalgotu vietu Latvijas vai starptautiskās priekšmetu olimpiādēs
matemātikā, informātikā, biznesa ekonomiskajos pamatos.
3.5.
Bakalaura studiju programmas „Vadībzinātne” (tiek īstenota angļu
valodā) reflektantu kopējais vērtējums veidojas no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena vērtējuma matemātikā (50%),
2) centralizētā eksāmena vērtējuma angļu valodā vai starptautiskas testēšanas
institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (50%).
3.6.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (ar
specializāciju angļu – latviešu – krievu/vācu valodā) reflektantu kopējais vērtējums
veidojas no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena angļu valodā kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas
institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (80%),
2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).
3.7.
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (ar
specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu valodā) reflektantu kopējais vērtējums
veidojas no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena vācu vai angļu valodā (pēc reflektanta izvēles)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas angļu vai vācu valodas
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pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par
svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”)
(80%),
2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).
Angļu valodas eksāmena vērtējuma uzrādīšanas gadījumā konkursa atzīmes
aprēķināšanai papildus jāiesniedz vācu valodas apguvi apliecinoša dokumenta, t.i.,
vidējās izglītības atestāta sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), kurā mācību
priekšmetā “Vācu valoda” jābūt vērtējumam no 5 līdz 10 ballēm.
Ja vācu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar eksāmena vērtējumu vācu
valodā vai vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstu, tad šos vērtējumus var aizstāt
ar Ventspils Augstskolā izstrādāta un nokārtota kompleksā iestājpārbaudījuma vācu
valodā vērtējumu. Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un
prasmes vācu valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un sarunvalodā) ar
vērtējumu no 5 līdz 10 punktiem.
3.8.
Profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (ar
specializāciju angļu – krievu – vācu valodā) reflektantu kopējais vērtējums veidojas no
divām daļām:
centralizētā eksāmena angļu valodā kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas
institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (80%),
1)

centralizētā eksāmena krievu valodā kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas
institūcijas krievu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (20%).
2)

Ja krievu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar centralizētā eksāmena
vērtējumu vai starptautisko testu krievu valodā, tad šo vērtējumu var aizstāt ar
krievu valodas apguvi apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās izglītības atestāta sekmju
izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā mācību priekšmetā "Mazākumtautību
(krievu) valoda un literatūra" jābūt vērtējumam no 5 līdz 10 ballēm.
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 20.07.2017. lēmumu № 17-109
3.9.
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (ar
specializāciju franču – latviešu – spāņu valodā) reflektantu kopējais vērtējums veidojas
no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena franču vai angļu valodā (pēc reflektanta izvēles)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas angļu vai franču valodas
pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par
svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”)
(80%),
2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).
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Angļu valodas eksāmena vērtējuma uzrādīšanas gadījumā konkursa atzīmes
aprēķināšanai papildus jāiesniedz franču valodas apguvi apliecinoša dokumenta,
t.i., vidējās izglītības atestāta sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu), kurā
mācību priekšmetā “Franču valoda” jābūt vērtējumam no 5 līdz 10 ballēm.
Ja franču valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar eksāmena vērtējumu franču
valodā vai vidējās izglītības atestāta sekmju izrakstu, tad šo vērtējumu var aizstāt ar
Ventspils Augstskolā izstrādāta un nokārtota kompleksā iestājpārbaudījuma franču
valodā vērtējumu. Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un
prasmes franču valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un sarunvalodā) ar
vērtējumu no 5 līdz 10 punktiem.
3.10.
Profesionālās bakalaura studiju programmas „Tulkošana” (ar
specializāciju spāņu – latviešu – franču valodā) reflektantu kopējais vērtējums veidojas
no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas
institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (80%),
2) centralizētā eksāmena latviešu valodā kopvērtējuma (20%).
Konkursa atzīmes aprēķināšanai papildus jāiesniedz spāņu valodas apguvi
apliecinoša dokumenta, t.i., vidējās izglītības atestāta sekmju izraksta kopija
(uzrādot oriģinālu), kurā mācību priekšmetā “Spāņu valoda” jābūt vērtējumam
no 5 līdz 10 ballēm.
Ja spāņu valodas apguves līmenis netiek apliecināts ar vidējās izglītības
atestāta sekmju izrakstu, tad šo vērtējumu var aizstāt ar Ventspils Augstskolā
izstrādāta un nokārtota kompleksā iestājpārbaudījuma spāņu valodā vērtējumu.
Reflektantam iestājpārbaudījumā jāuzrāda pamatzināšanas un prasmes spāņu
valodā (klausīšanās, lasīšanā, rakstīšanā un sarunvalodā) ar vērtējumu no 5 līdz
10 punktiem.
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 21.06.2017. lēmumu № 17-92
3.11.
Bakalaura
studiju
programmas
„Valodas
un
starpkultūru
komunikācija” (tiek īstenota angļu valodā) reflektantu kopējais vērtējums veidojas no
divām daļām:
1) centralizētā eksāmena vērtējuma angļu valodā kopvērtējuma vai starptautiskas
testēšanas institūcijas angļu valodas pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās
vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (80%),
2) centralizētā eksāmena vērtējuma latviešu, krievu vai vācu valodā vai
starptautiskas testēšanas institūcijas krievu vai vācu valodas pārbaudījuma rezultāta
(saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”) (20%).
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3.12.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā
eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā” konkursa uz studiju vietām rezultāta
aprēķinam svešvalodu (angļu, vācu, krievu un franču) centralizētā eksāmena vietā var
tikt izmantots starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultāts. Šādā
gadījumā starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma rezultāts tiek pielīdzināts
centralizēto eksāmenu rezultātu skalai saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3.13.
Personas, kas vidējo izglītību ir ieguvušas līdz 2004. gadam, personas ar
īpašām vajadzībām, kā arī reflektanti, kuri saskaņā ar 11.03.2003. Ministru kabineta
noteikumos Nr.112 „Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts
pārbaudījumiem” noteikto kārtību tikuši atbrīvoti no valsts pārbaudījumiem, tiek
uzņemti Ventspils Augstskolas pamatstudiju programmās bez centralizēto eksāmenu
(CE) kārtošanas. Šajos gadījumos centralizēto eksāmenu vērtējums tiek aizstāts ar
punktos 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9. noteikto priekšmetu atzīmi no
sekmju izraksta, reizinot to ar 10:
 CE vērtējums matemātikā aizstājams ar atzīmi matemātikā x 10;
 CE vērtējums fizikā aizstājams ar atzīmi fizikā x 10;
 CE vērtējums latviešu valodā aizstājams ar atzīmi latviešu valodā x
10;
 CE vērtējums angļu valodā aizstājams ar atzīmi angļu valodā x 10;
 CE vērtējums vācu valodā aizstājams ar atzīmi vācu valodā x 10;
 CE vērtējums krievu valodā aizstājams ar atzīmi krievu valodā x 10;
 CE vērtējums franču valodā aizstājams ar atzīmi franču valodā x 10.
3.14.
Personām, kas vidējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, atkarībā no izvēlētās
studiju programmas matemātikas, fizikas, latviešu valodas, angļu valodas, vācu
valodas, krievu valodas vai franču valodas vērtējuma noteikšanai ir jākārto Ventspils
Augstskolas organizēts iestājpārbaudījums.
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 21.06.2017. lēmumu № 17-92
3.15.

Iestājpārbaudījumi notiks 2017.gada 12.jūlijā.

3.16.
Konkurss uz studijām notiek divās kārtās. Konkursa rezultāti tiks izziņoti
Latvijas portālā www.latvija.lv (pieejami reģistrējoties sistēmā ar reģistrēto
lietotājvārdu).
3.17.
16:00.

Konkursa pirmās kārtas rezultāti tiek izziņoti 2017.gada 14.jūlijā pēc plkst.

3.18.
Reflektanti e-pakalpojumā piesakās vai atsakās no dalības konkursa 2.kārtai
līdz 2017.gada 18.jūlija plkst. 16:00.
3.19.
17:00.

Konkursa otrās kārtas rezultāti tiek izziņoti 2017.gada 18. jūlijā pēc plkst.

4. REĢISTRĀCIJA UN IMATRIKULĀCIJA
4.1.
Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem jāreģistrējas
studijām. Reģistrācija notiek saskaņā ar konkursa rezultātiem un studenta pieteikumā
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norādīto studiju programmu prioritāti.
4.2.
Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils
Augstskolā notiek no 2017.gada 17. līdz 18.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada
17. līdz 18.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam
portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne “Apstiprināt iegūto vietu”.
Ja reflektants no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā
noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu
studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar
Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju
līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu:
studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”
4.3.
Pēc konkursa otrās kārtas noslēgšanās reģistrācija studijām Ventspils
Augstskolā notiek no 2017.gada 19. līdz 20.jūlijam klātienē Ventspils Augstskolā,
Inženieru ielā 101, Ventspilī, no plkst. 10:00 līdz 16:00. Ja reflektants no 2017.gada
19. līdz 20.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam
līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas
anketa un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa epastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa,
aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli
jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101,
Ventspils LV-3601.”
4.4.
Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē
šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos
reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.
4.5.
Reģistrējoties pretendentam:
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāiesniedz šādu dokumentu kopijas: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un
tā pielikums, nepieciešamie IZM centralizēto eksāmenu sertifikāti;
 jānoslēdz studiju līgums.
4.6.
Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota
persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
4.7.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.
5. UZŅEMŠANA PROFESIONĀLAJĀ MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMĀ „UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA”, MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMĀ „DATORZINĀTNES” UN PROFESIONĀLAJĀ
MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ „ELEKTRONIKA”

5.1.
Par
studējošo
profesionālā
maģistra
studiju
programmā
„Uzņēmējdarbības vadība” var kļūt LR pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas
Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās
uzturēšanās atļaujas, un ārzemnieki, kuriem ir bakalaura grāds vai augstākā izglītība
vadībzinātnē vai ekonomikā, kas iegūta pēc vismaz četru gadu studiju programmas
apguves vai citas nozares bakalaura grāds vai augstākā izglītība, kas iegūta pēc vismaz
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četru gadu studiju programmas apguves un divu gadu profesionālais darba stāžs
vadītāja amatā;
5.2.
Par studējošo maģistra studiju programmā „Datorzinātnes” var kļūt LR
pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī
personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un ārzemnieki, kuriem ir
dabaszinātņu vai inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē, matemātikā,
informācijas tehnoloģijās, fizikā, astronomijā, elektronikā vai telekomunikācijās;
5.3.
Par studējošo profesionālā maģistra studiju programmā „Elektronika”
var kļūt LR pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā
arī personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un ārzemnieki,
kuriem ir inženierzinātņu bakalaura grāds elektronikā, telekomunikācijās vai
radniecīgā inženierzinātņu specialitātē.
5.4.
Profesionālā maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība” un
“Elektronika” reflektantu konkursa rezultāts veidojas no bakalaura studijās iegūtās
vidējās svērtās atzīmes.
5.5.
Maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” reflektantu konkursa rezultāts
veidojas no bakalaura studijās iegūtās vidējās svērtās atzīmes un intervijas (ārzemju
reflektantiem). Intervijas ar ārzemju reflektantiem notiks 2017. gada 12. un 13. jūlijā.
5.6.
Ventspils Augstskolas absolventi, kurus maģistra studijām programmās
2017.gadā ir rekomendējusi Ventspils Augstskolas Gala pārbaudījumu komisija vai
Valsts pārbaudījumu komisija, tiek ieskaitīti budžeta vietā ārpus konkursa.
5.7.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz
11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no
11:00 – 15:00.
5.8.
Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11.
jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:
 pieteikuma veidlapa (atrodama www.venta.lv);
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija;
 augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 dzīves un darba gājuma apraksts (CV).
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
5.9.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
5.10.

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

5.11.
Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00
reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa
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rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora
rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.
5.12.
Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar
konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.
5.13.
Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19.
jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 - 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17.
līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz
19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa
un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu:
studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa,
aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli
jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101,
Ventspils LV-3601.”
5.14.
Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju
vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 - 16:00). Ja
reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju
līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums,
reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas
vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un
reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu:
studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”
5.15.
Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē
šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos
reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.
5.16.

Reģistrējoties pretendentam:

 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jānoslēdz studiju līgums.
5.17.
Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota
persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
5.18.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.
6. UZŅEMŠANA PROFESIONĀLAJĀ MAĢISTRA STUDIJU
PROGRAMMĀ „JURIDISKO TEKSTU TULKOŠANA”

6.1.
Maģistra studiju programmā „Juridisko tekstu tulkošana” uzņem LR
pilsoņus un personas, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī
personas, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas, un ārzemniekus ar
iepriekš iegūtu:
 profesionālo bakalaura grādu tulkošanā, kurš iegūts, pabeidzot četrgadīgu
studiju programmu, vai;
 akadēmisko bakalaura grādu citā zinātņu nozarē, pabeidzot trīsgadīgu studiju
programmu vai
 jebkuru profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu
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studiju programmu.
6.2.
Akadēmiskā bakalaura studiju programmas beidzējiem paredzēts papildus
semestris ar praksi 20 kredītpunktu (30 ECTS) apjomā.
6.3.
Personām, kuras ieguvušas profesionālu kvalifikāciju, pabeidzot vismaz četru
gadu studiju programmu, kura nav tulkošanas studiju programma, jābūt pieredzei
tulkošanā izvēlētajās darba valodās (angļu, vācu vai franču un latviešu valodā).
Nepieciešamās zināšanas un prasmes tiks pārbaudītas iestājpārbaudījuma testā.
6.4.

Iestājpārbaudījums notiks 2017. gada 12.jūlijā.

6.5.
Ventspils Augstskolas absolventiem, kurus maģistra studijām šajā programmā
2017.gadā ir rekomendējusi Ventspils Augstskolas Valsts pārbaudījumu komisija, ir
tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām ar bakalaura studijās iegūto vidējo
svērto atzīmi bez iestājpārbaudījuma kārtošanas.
6.6.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 4. līdz
11.jūlijam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 10:00 – 16:00, sestdien, 8.jūlijā, no
11:00 – 15:00.
6.7.
Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 11.
jūlijam vai jāatsūta pa pastu līdz 11. jūlijam uz adresi „Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi dokumenti:
 pieteikuma anketa (atrodama www.venta.lv);
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija;
 augstākās izglītības dokumenta un tā pielikuma kopijas;
 dzīves un darba gājuma apraksts (CV).
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
6.8.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa –30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
6.9.

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 14.jūlijā pēc plkst. 16:00.

6.10.
Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00
reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa
rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora
rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.
6.11.
Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar
konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.
6.12.
Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 17. līdz 19.
jūlijam Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 - 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 17.
līdz 19.jūlijam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz
19. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa
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un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu:
studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa,
aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli
jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101,
Ventspils LV-3601.”
6.13.
Reģistrācija uz neaizpildītajām budžeta studiju vietām un uz maksas studiju
vietām notiks 2017.gada 20.jūlijā Ventspils Augstskolā (no plkst. 10:00 - 16:00). Ja
reflektants 2017.gada 20. jūlijā nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju
līgumu, viņam līdz 20. jūlijam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums,
reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas
vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un
reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu:
studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz: „Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.”
6.14.
Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē
šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos
reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.
6.15.

Reģistrējoties pretendentam:

 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jānoslēdz studiju līgums.
6.16.
Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota
persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
6.17.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.
7. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM DOKTORA
STUDIJU PROGRAMMĀ „BIZNESA VADĪBA”

7.1.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017.gada 2.maija līdz
1.decembrim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.
7.2.
Reflektantam līdz 2017.gada 1.decembrim plkst. 16:00 personīgi Ventspils
Augstskolā A311 telpā jāiesniedz šādi dokumenti:
 aizpildīta pieteikuma anketa (atrodama www.venta.lv);
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija;
 2 fotogrāfijas (3x4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu
kopijas;
 dzīves un darba gājuma apraksts (CV);
 referāts vai publikāciju kopums izvēlētajā studiju virzienā.
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
7.3.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
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Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
7.4.

Pārrunas ar reflektantiem notiks 2017.gada 1.decembrī plkst.16:00.

7.5.
Konkursa rezultāti tiek izziņoti līdz 2017.gada 8.decembrim. Pēc konkursa
rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00 reflektants Uzņemšanas
komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa rezultātiem. Apelāciju
vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora rīkojumu apstiprināta
Apelācijas komisija.
7.6.
Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā.
Izņēmuma kārtā doktora studiju programmā var uzņemt arī citu nozaru maģistra grādu
ieguvušos, ja viņiem ir darba pieredze uzņēmējdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai
izglītības darba vadībā un pietiekamas zināšanas vadības zinātnēs.
7.7.

Reģistrācija studijām – no 2017. gada 14. līdz 15. decembrim A311 telpā.

7.8.
Reģistrējoties pretendentam:
 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jānoslēdz studiju līgums.
7.9.

Mācību sākums – 2018. gada janvāris.
8. PIETEIKŠANĀS KONKURSAM UZ STUDIJU VIETĀM KOPĪGAJĀ
DOKTORA STUDIJU PROGRAMMĀ „VALODNIECĪBA: LATVIEŠU
DIAHRONISKĀ VALODNIECĪBA, LATVIEŠU SINHRONISKĀ
VALODNIECĪBA, LIETIŠĶĀ VALODNIECĪBA, SALĪDZINĀMĀ UN
SASTATĀMĀ VALODNIECĪBA”

8.1.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiek no 2017.gada 6.novembra
līdz 2018.gada 9.februārim Ventspils Augstskolā, Inženieru ielā 101, Ventspilī.
8.2.
Reflektantam līdz 2018. gada 9.februārim plkst. 12:00 personīgi jāiesniedz
Ventspils Augstskolā A411 telpā vai jāatsūta pa pastu uz adresi „Uzņemšanas
komisija, Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601” šādi
dokumenti:
 aizpildīta pieteikuma anketa (atrodama www.venta.lv);
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija;
 2 fotogrāfijas (3x4 cm), kurām otrā pusē uzrakstīts vārds un uzvārds;
 augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra) un to pielikumu
kopijas;
 dzīves un darba gājuma apraksts (CV), kura pielikumā būtu pievienota
informācija par pieredzi darbā augstskolas/pētniecības iestādē, līdzdalību
pētniecības projektos un zinātnisko publikāciju un referātu saraksts;
 referāts (10-15 lpp. apjomā) vai referāta apjomam līdzvērtīga publikāciju kopa
par aktuālu problēmu izvēlētajā valodniecības apakšnozarē.
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
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8.3.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
8.4.
Iestājpārbaudījums: pārrunas par iestājreferāta problemātiku notiks 2018.gada
12.februārī plkst 13:00 Ventspils Augstskolā.
8.5.
Konkursa rezultāti tiek izziņoti ne vēlāk kā triju dienu laikā no pēdējā
pārbaudījuma dienas. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas
plkst. 16:00 reflektantu Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju
par konkursa rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar
Rektora rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.
8.6.
Iepriekšējā izglītība: maģistra grāds (vai tam atbilstošs augstākās izglītības
diploms) humanitāro, sociālo vai izglītības zinātņu jomā; vismaz vienā no izglītības
līmeņiem (bakalaura vai maģistra studiju līmenī) jābūt iegūtai augstākajai izglītībai
filoloģijā.
8.7.

Reģistrācija studijām – 2018.gada 16.februārī.

8.8.
Reģistrējoties pretendentam:
 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jānoslēdz studiju līgums.
8.9.

Mācību sākums – 2018. gada 19.februāris.
9. KONKURSA NOTEIKUMI UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA PIRMĀ
LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU
PROGRAMMĀ “PROGRAMMĒŠANAS SPECIALISTS”

9.1.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā
“Programmēšanas specialists” reflektantu kopējais vērtējums veidojas proporcionāli
no divām daļām:
1) centralizētā eksāmena matemātikā kopvērtējuma (50%),
2) centralizētā eksāmena svešvalodā (krievu, vācu, franču vai angļu)
kopvērtējuma vai starptautiskas testēšanas institūcijas svešvalodā (krievu,
vācu, franču vai angļu) pārbaudījuma rezultāta (saskaņā ar MK noteikumiem
Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās
izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas
pārbaudījumu svešvalodā”) (50%).
9.2.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 24. jūlija līdz
18. augustam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 14:00 – 16:00 (C 210. kabinetā).
9.3. Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada
18. augustam vai jāatsūta pa pastu līdz 18. augustam uz adresi:
Uzņemšanas komisija,
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Ventspils Augstskola,
Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601
šādi dokumenti:
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 pieteikuma veidlapa (atrodama www.venta.lv);
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija;
 vidējās izglītības dokumenta un tā pielikuma (“Sekmju izraksts”) kopijas;
 nepieciešamo IZM centralizēto eksāmenu sertifikātu vai starptautisko valodu
testu kopijas;
 citi dokumenti, ja nepieciešams.
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
Pieteikties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona,
uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
9.4. Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi.
9.5.

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 22. augustā pēc plkst. 16:00.

9.6. Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00
reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa
rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora
rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.
9.7. Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar
konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.
9.8. Reģistrācija uz budžeta studiju vietām notiks no 2017. gada 23. līdz 25.
augustam Ventspils Augstskolā (no plkst. 14:00 - 16:00). Ja reflektants no 2017.gada
23. līdz 25. augustam nevar ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu,
viņam līdz 25. augustam jāatsūta ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums,
reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3x4 cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas
vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv, elektroniski jāsaņem studiju līgums un
reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu:
studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz:
Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola,
Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.
9.9. Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē šo
iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus,
kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.
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9.10. Reģistrējoties pretendentam:
 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa;
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 jānoslēdz studiju līgums.
9.11. Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota
persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
9.12. Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.
Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 20.07.2017. lēmumu № 17-107
10. KONKURSA NOTEIKUMI UN UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA
AKADĒMISKAJĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀ “VALODAS UN
KULTŪRVIDE”
10.1.
Akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Valodas un kultūrvide” uzņem
reflektantus ar iepriekš iegūtu akadēmisko vai profesionālo bakalaura grādu
humanitārajās zinātnēs.
Tiesības studēt šajā studiju programmā ir LR pilsoņiem un personām, kurām ir tiesības
uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņu pasi, kā arī personām, kurām ir izsniegtas
pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārzemnieki Ventspils Augstskolā var studēt saskaņā ar
Augstskolu likuma 83. un 85. pantu.
Studiju programmā uzņem ārvalstu pilsoņus, kuriem ir angļu valodas prasmes B2/C1
vai augstākā līmenī (ko apliecina attiecīgs valodu prasmju apguves sertifikāts: IELTS,
TOEFL, London Language Test, Longman Language Test, kas pielīdzināts Eiropas
valodu prasmju līmeņu ietvaram, vai valodas prasmju apliecinājums (rekomendācija un
sekmju izraksts) no iepriekšējās (bakalaura) studiju vietas). Reflektanti, kas nav
kārtojuši starptautiskos testus, kārto Ventspils Augstskolas sagatavotu tiešsaistes testu
angļu valodā.
10.2.
Akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Valodas un kultūrvide”
reflektantu kopējais vērtējums veidojas no divām daļām:
1) bakalaura izglītības līmenī (akadēmiskais vai profesionālais bakalaura
grāds humanitārajās zinātnēs) iegūtās vidējās svērtās atzīmes (50%);
2) angļu valodas zināšanām un prasmēm, kuras apliecina starptautiskais angļu
valodas tests vai Ventspils Augstskolā kārtotais angļu valodas tests (50%).
Ventspils Augstskolas angļu valodas tests notiks 2017. gada 17. augustā.
10.3.
Pieteikšanās konkursam uz studiju vietām notiks no 2017. gada 24. jūlija līdz
16. augustam Ventspils Augstskolā, darba dienās no 14:00 – 16:00 (C 210. kabinetā).
Reflektantam jāiesniedz personīgi Ventspils Augstskolā līdz 2017. gada 16. augustam
vai jāatsūta pa pastu līdz 16. augustam uz adresi:
Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola,
Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601
šādi dokumenti:
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID);
 pieteikuma veidlapa (atrodama www.venta.lv); 
 pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma
uzdevuma kopija; 
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 bakalaura izglītības dokumenta un tā pielikuma (“Sekmju izraksts”) kopijas;
 nepieciešamo starptautisko valodu testu kopijas (ja ir);
 citi dokumenti, ja nepieciešams.
Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie
dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
Pieteikties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota persona,
uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
10.4.
Pieteikuma maksa jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas Ventspils
Augstskolas kasē vai ar pārskaitījumu, pieteikuma maksa – 30,00 EUR, maksājot
augstskolas kasē, vai 25,00 EUR, maksājot ar pārskaitījumu:
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3600
Reģ. Nr. 90000362426
Valsts kase, kods TRELLV22
Konts: LV23TREL9150140000000
No pieteikuma maksas ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi un bāreņi.
10.5.

Konkursa rezultāti tiks izziņoti 2017.gada 22. augustā pēc plkst. 16:00.

10.6.
Pēc konkursa rezultātu izziņošanas līdz nākamās darba dienas plkst. 16:00
reflektants Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt apelāciju par konkursa
rezultātiem. Apelāciju vienas dienas laikā pēc tās saņemšanas izskata ar Rektora
rīkojumu apstiprināta Apelācijas komisija.
10.7.
Lai kļūtu par Ventspils Augstskolas studentu, pretendentiem saskaņā ar
konkursa rezultātiem jāreģistrējas studijām.
10.8.
Reģistrācija notiks no 2017. gada 23. līdz 25. augustam Ventspils Augstskolā
(no plkst. 14:00 - 16:00). Ja reflektants no 2017.gada 23. līdz 25. augustam nevar
ierasties Ventspils Augstskolā noslēgt studiju līgumu, viņam līdz 25. augustam jāatsūta
ieskenētā formātā un pa pastu studiju līgums, reģistrācijas anketa un fotogrāfija (3x4
cm). Lai to izdarītu, jāsazinās ar Mācību daļas vadītāju pa e-pastu: studijas@venta.lv,
elektroniski jāsaņem studiju līgums un reģistrācijas anketa, aizpildīti dokumenti
jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu: studijas@venta.lv, kā arī oriģināli jāatsūta pa pastu uz:
Uzņemšanas komisija,
Ventspils Augstskola,
Inženieru iela 101, Ventspils LV-3601.
10.9.
Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies studiju programmā, viņš zaudē
šo iespēju, un Ventspils Augstskolai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos
reflektantus, kuri konkursā ieguvuši zemākus rezultātus.
10.10.

Reģistrējoties pretendentam:
 jāaizpilda noteikta parauga veidlapa; 
 jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID); 
 jānoslēdz studiju līgums.

10.11.

Reģistrēties studijām Ventspils Augstskolā var arī reflektanta pilnvarota
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persona, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru.
10.12.

Mācību sākums – 2017.gada 1.septembris.

Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Senāta 20.07.2017. lēmumu № 17-108
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Pielikums Nr. 1
Eiropas Savienības dalībvalstis
1. Apvienotā Karaliste

15. Lietuva

2. Austrija

16. Luksemburga

3. Beļģija

17. Malta

4. Bulgārija

18. Nīderlande

5. Čehija

19. Polija

6. Dānija

20. Portugāle

7. Francija

21. Rumānija

8. Grieķija

22. Slovākija

9. Horvātija

23. Slovēnija

10. Igaunija

24. Somija

11. Īrija

25. Spānija

12. Itālija

26. Ungārija

13. Kipra

27. Vācija

14. Latvija

28. Zviedrija

Avots: Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_lv#es_28_dalībvalstis,
skatīts 28.03.2017.
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