APSTIPRINĀTS
ar 20.09.2016. Senāta lēmumu
TRANSPORTA UN SAKARU INSTITŪTA
UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 2017./2018. AKADĒMISKAJAM GADAM
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Transporta un sakaru institūts – turpmāk tekstā AUGSTSKOLA.
1.2. Noteikumos lietotie termini:
1.2.1. Uzņemšanas noteikumi – dokuments, kurā noteiktas prasības, kritēriji un uzņemšanas
kārtība AUGSTSKOLAS studiju programmās.
1.2.2. Reflektants – persona, kura ar rakstisku noteikta veida iesniegumu apliecinājusi vēlmi
pretendēt uz studiju vietu AUGSTSKOLĀ.
1.2.3. Imatrikulācija – personas ierakstīšana AUGSTSKOLAS studējošo sarakstā (matrikulā).
1.2.4. Pamatstudijas – studijas augstākās izglītības programmās, kuras persona var uzsākt
bakalaura vai pirmā un otrā līmeņa profesionālajās studiju programmās, ja iepriekšējā izglītība
atbilst vismaz vispārējai vidējai izglītībai.
1.2.5. Augstākā līmeņa studijas – studijas, kuras persona var uzsākt maģistra studiju programmās
pēc bakalaura vai tam pielīdzināma grāda, kā arī pēc 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas
iegūšanas, doktora studiju programmā, kuras persona var uzsākt pēc maģistra vai tam
pielīdzināma grāda iegūšanas.
1.3. Uzņemšanu studiju programmās reglamentē AUGSTSKOLAS Uzņemšanas noteikumi, kuri
izstrādāti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.panta otrās daļas prasībām, Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un kārtību
uzņemšanai studiju programmās” un AUGSTSKOLAS Studiju nolikumu.
1.4. Uzņemšanas noteikumi nosaka tiesības studēt AUGSTSKOLĀ tām personām, kuru iegūtā
izglītība atbilst Latvijas Republikā noteiktajam vismaz vispārējās vidējās izglītības līmenim, un
kuri ir izpildījuši šo noteikumu nosacījumus.
1.5. AUGSTSKOLA nodrošina Uzņemšanas noteikumu brīvu pieejamību visiem interesentiem.
1.6. Studējošo uzņemšanu AUGSTSKOLĀ nodrošina ar rektora rīkojumu izveidota Uzņemšanas
komisija.
1.7. Uzņemšana studiju programmā ietver: reflektantu reģistrāciju studijām, studiju līguma
noslēgšanu un ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju).
II. Augstskolas studiju programmas
2.1. AUGSTSKOLA sniedz iespēju iegūt akadēmisko un pirmā vai otrā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību.
2.2. Studijas notiek pilna laika (klātienes) un nepilna laika (neklātienes un/vai tālmācības) studiju
veidos.
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2.3. Studiju programmas un studiju ilgums.
2.3.1. Pamatstudiju programmas:
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas – studiju ilgums 4 akadēmiskie gadi – pilna laika
studijas, 5 akadēmiskie gadi – nepilna laika studijas:
 43523 „Telekomunikāciju sistēmas un datortīkli”
 43523 „Inženierzinātņu bakalaurs elektronikā”
 43481 „Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs”
 43525 “Transporta komerciālā ekspluatācija”
 43525 „Aviācijas transports” (personām, kuras ieguvušas pirmā līmeņa profesionālo
augstāko izglītību studiju programmā 41525 „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”,
studiju ilgums 3 semestri – pilna laika studijas, 4 semestri – nepilna laika studijas).
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas – studiju ilgums 3 akadēmiskie gadi – pilna laika
studijas, 4 akadēmiskie gadi – nepilna laika studijas:
 43310 „Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā”
 43345 „Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē”
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – studiju ilgums 2 gadi un 8
mēneši – pilna laika studijas:
 41525 „Aviācijas transporta tehniskā ekspluatācija”
Otrā līmeņa profesionālās bakalaura studiju programmas – studiju ilgums 4 akadēmiskie gadi –
pilna laika studijas, 5 akadēmiskie gadi – nepilna laika studijas:
 42840 „Transporta un biznesa loģistika”
 42840 „Uzņēmējdarbības vadība transportā”
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – studiju ilgums 5
akadēmiskie gadi – pilna laika studijas, 5 gadi un 6 mēneši – nepilna laika studijas:
 42523 „Elektronika”
2.3.2. Augstākā līmeņa studiju programmas:
Akadēmiskās maģistra studiju programmas – studiju ilgums 2 akadēmiskie gadi – pilna laika
studijas, 2 akadēmiskie gadi un 6 mēneši – nepilna laika studijas :
 45523 „Inženierzinātņu maģistrs elektronikā”
 45481 „Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs”
 45345 „Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē”
 45526 „Informācijas sistēmu vadībā”
 45310 „Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā”
 45840 „Sociālo zinātņu maģistrs transportā un loģistikā” (ar 4- gadīgo bakalaura vai otrā
līmeņa profesionālajā izglītībā apgūtu profesionālo praksi vismaz 20 KP apjomā: studiju
ilgums 1,5 akadēmiskie gadi – pilna laika un 2 akadēmiskie gadi – nepilna laika studijas).
Doktora studiju programma – studiju ilgums 3 akadēmiskie gadi – pilna laika studijas, 4
akadēmiskie gadi – nepilna laika studijas:
 51526 „Telemātika un loģistika”
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III. Reģistrācija studijām
3.1. Tiesības studēt AUGSTSKOLĀ ir katram Latvijas pilsonim un personām, kurām ir izdota
Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgas uzturēšanās
atļaujas Latvijas Republikā. To ārvalstnieku tiesības studēt AUGSTSKOLĀ, kuriem nav
izsniegta pastāvīgas uzturēšanās atļauja, nosaka Augstskolu likuma 83.-85.panta prasības.
3.2. Prasības iepriekš iegūtās izglītības dokumentiem, kurus iesniedz reflektanti:
3.2.1. Pamatstudiju programmās (bakalaura vai profesionālajās programmās) – vispārējo vidējo
vai profesionālo vidējo izglītību apliecinošs dokuments;
3.2.2. Maģistra studiju programmās – augstāko izglītību apliecinošs dokuments (bakalaura grāds
vai tam pielīdzināms grāds, kā arī, ne zemāka par otro līmeni augstākā profesionālā izglītība,
atbilstoši studiju programmas prasībām);
3.2.3. Doktora studiju programmā – augstāko izglītību apliecinošs dokuments (maģistra grāds
datorzinātnēs, inženierzinātņu maģistra grāds elektrotehnikā vai elektronikā, sociālo zinātņu
maģistra grāds vadībzinātnē, ekonomikā, kā arī citu radniecīgu nozaru maģistra grāds vai tam
pielīdzināms akadēmiskais grāds, atbilstoši studiju programmas prasībām).
3.2.4. Reģistrējoties studijām maģistra studiju programmās, personām, kuru iegūtais bakalaura
grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība atšķiras no studiju programmas apguves
uzsākšanas prasībās noteiktā, ir jākārto rakstiska pārbaude izvēlētajā studiju jomā. Pārbaudi veic
Ekspertu komisija.
3.3. Uzņemšanas komisijā iesniedzamie dokumenti.
3.3.1. Noteikta veida iesniegums, kam jāpievieno:
3.3.1.1. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību 2004.- 2017. gadā un, kuras pretendē uz
uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās)
programmās uz iepriekš iegūtās vidējas izglītības bāzes: vidējo izglītību apliecinošs dokuments,
personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm), kā arī divu
mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātus no: matemātika, fizika, svešvaloda,
latviešu valoda un literatūra .
3.3.1.2. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī ieguvušas vidējo
izglītību ārvalstīs, vai ir personas ar īpašām vajadzībām, un kuras pretendē uz uzņemšanu
studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās) programmās uz
iepriekš iegūtās vidējas izglītības bāzes: vidējo izglītību apliecinošs dokuments un tā pielikums,
personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm)
3.3.1.3. Personām, kuras pretendē uz uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika pamatstudiju
(bakalaura vai profesionālajās) programmās uz iepriekš iegūtās augstākās izglītības bāzes:
vidējo un augstāko izglītību apliecinošs dokuments, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
karte) un četras fotogrāfijas (3x4 cm).
3.3.1.4. Personām, kuras pretendē uz uzņemšanu studijām pilna vai nepilna laika maģistra vai
doktora studiju programmā – augstāko izglītību apliecinošs dokuments, kas atbilstoši Augstskolu
likuma 57.panta prasībām dot tiesības pretendēt uz uzņemšanu attiecīgajā maģistra vai doktora
studiju programmā, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un četras fotogrāfijas
(3x4 cm).
3.3.2. Ja kādā no uzrādītajiem izglītību apliecinošajiem dokumentiem ir atšķirīgs personas
uzvārds (vārds), nekā tas ir personas pasē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda
(vārda) maiņu.
3.3.3. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, iesniegumam jāpievieno
Akadēmiskā informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam
vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds. Izdevumus, kas saistīti ar
ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta ekspertīzi, sedz dokumenta īpašnieks.
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3.4. Visi personas uzrādītie izglītību apliecinošie dokumenti un pase tiek nokopētas un atdoti tās
īpašniekam.
3.5. Visi pretendenti uz uzņemšanu studijām veic maksu par dokumentu noformēšanu, atbilstoši
AUGSTSKOLAS rektora rīkojumā noteiktajam.
3.6. Pretendentu uz studijām 1.kursā dokumentu pieņemšanas laiks.
3.6.1. Pilna laika vai nepilna laika pamatstudiju programmās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības
iegūšanas – atbilstoši spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem;
3.6.2. Pilna laika vai nepilna laika pamatstudiju programmās personām, kuras vidējo izglītību
ieguvušas līdz 2016.gadam – visu gadu;
3.6.3. Pilna vai nepilna laika maģistra vai doktora studiju programmās – visu gadu.
3.7. Dokumentu pieņemšana un uzņemšana visās studiju programmās vēlākos studiju posmos
tiek veikta saskaņā ar Augstskolu likuma 47.panta un Ministru Kabineta 2004.gada 16.novembra
noteikumu Nr.932 „ Studiju sākšanas kārtība vēlākos studiju posmos” prasībām.
IV. Kārtība, kādā personu uzņem studiju programmā
4.1. Iesniedzot dokumentus, reflektants reģistrējas studijām konkrētajā studiju programmā.
Reģistrācijas laikā reflektantam rakstveidā jānoslēdz Studiju līgums un pēc tam jāsamaksā
studiju maksa Studiju līgumā noteiktajos termiņos un apmērā. Studijas AUGSTSKOLĀ ir par
maksu (no fiziskas vai juridiskas personas līdzekļiem). Studiju maksas apmērs gadā tiek noteikts
saskaņā ar AUGSTSKOLAS rektora rīkojumu.
4.2. Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību 2004.- 2017.gadā un kuri reģistrējas studijām
1.kursā pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura vai profesionālajās) programmās uz
vidējas izglītības bāzes, tiek uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem,
saskaņā ar Uzņemšanas noteikumu 3.3.1.1. punktu.
4.3. Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas ar īpašām
vajadzībām, un kuri reģistrējas studijām 1.kursā pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura
un profesionālajās) programmās uz vidējas izglītības bāzes, tiek uzņemti studijām uz pārrunu
pamata.
4.4. Reflektanti, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārvalstīs un kuri reģistrējas studijām 1.kursa pilna
vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura un profesionālajās) programmās uz vidējas izglītības
bāzes, tiek uzņemti studijām pamatojoties uz pārrunu rezultātiem un iestājpārbaudījumiem –
matemātikā un angļu valodā (ja nav apliecinoša dokumenta par iegūto IELTS sertifikātu ar
vērtējumu ne zemāku kā 5.5 punkti un ja nav dokumenta, kas apliecina, ka vidēja izglītība tika
apgūta angļu valodā).
4.5. Reflektanti, kuri reģistrējas studijām 1.kursā pilna vai nepilna laika pamatstudiju (bakalaura
vai profesionālajās) programmās uz iepriekš iegūtas augstākās izglītības bāzes, 1.kursā pilna vai
nepilna laika maģistra studiju programmās tiek uzņemti studijām uz pārrunu pamata.
4.6. Reflektanti, kuri reģistrējas studijām 1.kursā pilna vai nepilna laika doktora studiju
programmā tiek uzņemti pamatojoties uz iestājpārbaudījumiem – divu eksāmenu veidā
(specialitātē un svešvalodā).
4.7. Ja reflektanta iesniegtais, iepriekš iegūto izglītību apliecinošais dokuments neatbilst
Augstskolu likuma noteiktajām prasībām, kā arī citi iesniedzamie dokumenti neatbilst
Uzņemšanas noteikumos noteiktajām prasībām, reflektantam tiek atteikts reģistrēties studijām un
Studiju līgums netiek noslēgts.
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V. Imatrikulācija
5. Uzņemšanas komisijas lēmums par uzņemšanu AUGSTSKOLĀ tiek pieņemts pēc maksas par
dokumentu noformēšanu un studiju maksas pārskaitīšanu AUGSTSKOLAS norēķinu kontā.
Personu imatrikulē studiju programmā, pamatojoties uz AUGSTSKOLAS rektora rīkojumu.
Reflektanti, kuri nav veikuši maksu par dokumentu noformēšanu un studiju maksu Studiju
līgumā noteiktajos termiņos un apmērā, AUGSTSKOLĀ netiek uzņemti un imatrikulēti.
VI. Personas un augstskolas savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā
6.1. Personas tiesības un pienākumi.
6.1.1. Personas tiesības: saņemt informāciju par AUGSTSKOLĀ realizētajām studiju
programmām (programmu akreditāciju, saturu, studiju ilgumu utt.), studiju maksu un apmaksas
termiņiem, studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar
viņas iespējamajām studijām.
6.1.2. Personas pienākumi: uzņemšanas gaitā ievērot vispārējās ētikas normas un Uzņemšanas
noteikumu prasības.
6.2. AUGSTSKOLAS tiesības un pienākumi.
6.2.1. AUGSTSKOLAS tiesības: sniegt informāciju par AUGSTSKOLĀ realizētajām studiju
programmām (programmu akreditāciju, saturu, studiju ilgumu utt.), studiju maksu un apmaksas
termiņiem, studiju nodarbību grafiku, sesiju laiku un citiem jautājumiem, kas tieši saistīti ar
personas iespējamajām studijām. Ja personas iesniegtais iepriekš iegūto izglītību apliecinošais
dokuments neatbilst Augstskolas likuma prasībām vai citi iesniedzamie dokumenti neatbilst
Uzņemšanas noteikumos noteiktajām prasībām, reflektantam tiek atteikts reģistrēties studijām un
Studiju līgums netiek noslēgts.
6.2.2. AUGSTSKOLAS pienākumi: uzņemšanas gaitā nodrošināt vispārējās ētikas normu un
Uzņemšanas noteikumu prasību ievērošanu.
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