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I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
Budžeta studiju vietas - studiju vietas, kurās studijas tiek finansētas no budžeta līdzekļiem.
Imatrikulācija - personas ierakstīšana Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas
studējošo sarakstā (matrikulā).
Konkurss - rezultātu apkopošana, ranžēšana un salīdzināšana ar studiju vietu skaitu studiju
programmā vai virzienā saskaņā ar konkursa vērtēšanas kritērijiem.
Konkursa vērtēšanas kritēriji - centralizētie eksāmeni un/vai iepriekšējās izglītības dokumenta
atzīmju vērtējums, kas ļauj reflektantiem piedalīties konkursā uz imatrikulācijai apstiprinātajām
studiju vietām izvēlētajā studiju programmā (studiju virzienā).
Maksas studiju vietas - studiju vietas, kuras netiek finansētas no budžeta līdzekļiem, bet no
fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
LAIS - Latvijas augstskolu informatīvā sistēma
Pretendents - reflektants, kurš pēc konkursa rezultātiem ir ieguvis tiesības reģistrēties studiju
vietā.
Pieteikšanās - personas rakstiski vai elektroniski izteikta vēlme piedalīties konkursā
(pieteikums) uz studiju vietu noteiktā studiju programmā.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma - iegūt 4.līmeņa
profesionālo kvalifikāciju un realizēt to 2-3 gados.
Priekšrocības - personas tiesības piedalīties konkursā ar atvieglotiem noteikumiem vai saņemt
konkursā papildu punktus.
Ranžēšana - reflektantu sakārtošana dilstošā secībā pēc iegūtajiem punktiem saskaņā ar
konkursa vērtēšanas kritērijiem un priekšrocībām.
Reflektants - persona, kura iesniegusi pieteikumu studiju uzsākšanai Latvijas Universitātes
Rīgas Medicīnas koledžā.
Reģistrācija - pretendenta rakstiska apņemšanās uzsākt studijas Latvijas Universitātes Rīgas
Medicīnas koledžā.
Studiju vietu skaits - imatrikulācijai noteikto studiju vietu skaits pa studiju programmām,
virzieniem.

15. Uzņemšanas prasības - noteikta iepriekšējā izglītība un citi nosacījumi, kuriem reflektantam
jāatbilst, lai varētu pieteikties konkursam uz studiju vietu noteiktā studiju programmā vai
virzienā.
II. VISPĀRĪGIE PRINCIPI
15. Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas (turpmāk - LURMK) uzņemšanas noteikumi
(turpmāk - noteikumi) nosaka prasības, kritērijus un kārtību uzņemšanai studiju programmās.
16. Reflektantu reģistrācijas (dokumentu iesniegšanas) un konkursa norises termiņu vasaras
uzņemšanai nosaka un izziņo LURMK Uzņemšanas komisija atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajam sākuma termiņam „reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 1.gadā pēc vidējās
izglītības iegūšanas”(AL 46.(6)). Ziemas uzņemšanai reflektantu reģistrācijas (dokumentu
iesniegšanas) un konkursa norises termiņu nosaka ar LURMK direktora rīkojumu, un to izziņo
LURMK Uzņemšanas komisija.
17. Gadījumos, kad LU RMK piedalās iepirkuma procedūrā, kas saistīta ar izglītības pakalpojumu
sniegšanu (piem., LR Veselības ministrijas iepirkums), reflektantu reģistrācijas (dokumentu
iesniegšanas) un konkursa norises termiņu nosaka ar LU RMK direktora rīkojumu.
18. Tiesības pretendēt uz studiju vietām programmā (studiju virzienā) par valsts budžeta
līdzekļiem un fizisko vai juridisko personu līdzekļiem ir:
18.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem;
18.2. Eiropas Savienības valstu pilsoņiem;
18.3. Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem;
18.4. Šveices Konfederācijas pilsoņiem;
18.5. Eiropas Savienības pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīga uzturēšanās atļauja.
19. Ārvalstnieki, kuri nav minēti 16. punktā:
19.1. nevar pretendēt uz studiju vietām par valsts budžeta līdzekļiem;
19.2. piedalās kopējā konkursā uz studiju vietām programmā (studiju virzienā) pa studiju
valodas plūsmām par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem.
20. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas
iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Priekšroka studijām par valsts budžeta
līdzekļiem ir tām personām, kuras attiecīgo augstākās izglītības profesionālo kvalifikāciju par
valsts budžeta līdzekļiem iegūst pirmo reizi. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt
tikai vienā studiju programmā.
21. Uzņemšana studiju programmā ietver:
21.1. reflektantu reģistrāciju studijām;
21.2. konkursa norisi uz studiju vietām;
21.3. konkursa rezultātu izziņošanu;
21.4. studiju līgumu noslēgšanu;
21.5. ierakstīšanu studējošo sarakstā (imatrikulāciju).
22. Uzņemšanas procesu papildus regulē un pirms tā uzsākšanas tiek apstiprināts:
22.1. uzņemšanas komisijas sastāvs;
22.2. studiju vietu skaits uzņemšanai;
22.3. studiju maksa programmās;
22.4. reģistrācijas maksas cenrādis par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu.
23. LURMK uzņemšana notiek Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās
studiju virzienā „Veselības aprūpe”.
III.
REĢISTRĀCIJA STUDIJĀM
24. Pieteikties studijām var:
24.1. personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai
nepieciešamo iepriekšējo izglītību;
24.2. pilnvarojot citu personu, kura uzrāda pilnvaru, pilnvaras devēja personu apliecinoša
dokumenta kopiju un studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu
oriģinālus;
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24.3. elektroniski. Parakstot studiju līgumu, uzrāda dokumentu oriģinālus un apliecina savu
personību klātienē.
Ja persona izglītības dokumentu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās
informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst
ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Nepieciešams iesniegt izglītības dokumenta notariāli
apstiprinātu tulkojumu.
Ārzemnieks iesniegumam pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu
laikā izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas
īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Minēto dokumentu nepievieno, ja ārzemnieks
vidējo izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā.
Reģistrējoties studijām reflektants:
27.1. aizpilda reģistrācijas veidlapu studijām (aizpilda iesniedzot dokumentus),
27.2. iesniedz pases kopiju, uzrādot oriģinālu,
27.3. iesniedz iegūto vispārējo vidējo un/vai vidējo profesionālo izglītību apliecinoša
dokumenta (atestāta) un pielikuma kopiju, uzrādot oriģinālus,
27.4. iesniedz centralizēto eksāmenu rezultātus apliecinošu sertifikātu kopijas, uzrādot
oriģinālus,
27.5. iesniedz 1 (vienu) fotogrāfiju 3x4cm,
27.6. iesniedz personas datu maiņu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus,
27.7. iesniedz bāreņa, invalīda u.c. apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu,
27.8. veic maksu par dokumentu pieņemšanu un reģistrāciju, pamatojoties uz koledžas maksas
pakalpojumu cenrādi. Ja reflektants izlemj nepiedalīties konkursā vai nestudēt pēc
imatrikulācijas, nauda netiek atmaksāta.
27.9. bāreņi un bērni, kas palikuši bez vecāku apgādības (pēc to apstiprinoša dokumenta
orģināla uzrādīšanas), no reģistrācijas maksas tiek atbrīvoti.
Reflektantu pieteikšanās uzņemšanas pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta
Ministru kabineta noteiktajā termiņā.
Reflektantu pieteikšanās notiek atkarībā no izvēlētā veida:
29.1. dokumentu pieņemšana elektroniski - 25.06.-07.08.2020.
29.2. dokumentu pieņemšana klātienē -29.06.-14.08.2020.
29.3. Ziemas uzņemšanas termiņš tiek noteikts ar LURMK direktora rīkojumu.
Dokumentu pieņemšana notiek LURMK juridiskajā adresē Hipokrāta ielā 1, Studiju servisā,
darba dienās no plkst.10.00-16.00.

IV. KONKURSS, TĀ NORISES VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS
31. Uzņemšanai studiju programmā LU RMK rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu saskaņā ar
koledžas uzņemšanas noteikumiem. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus
izvēlētajā studiju programmā.
32. Konkursā par uzņemšanu studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta
vidējā izglītība, koledža pamatojas uz obligāto CE (turpmāk tekstā - CE) latviešu valodas,
svešvalodas (angļu, vācu, franču un krievu) un matemātikas rezultātiem, izņemot likumā
noteiktos gadījumus:
33. Rezultātu konkursu veido atsevišķi katrai studiju programmai, pamatojoties uz vērtējumu
obligātajos CE, pielīdzinot tos punktiem pēc sistēmas:
33.1. ja reflektanta CE vērtējums izteikts kopējā procentuālā novērtējumā:
Kopējais procentuālais
novērtējums

Punkti

80 - 100%
66 - 79%
48 - 65%
31 - 47%
19 - 30%
0 - 18%

10 punkti
9 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti
3

33.2. ja reflektanta CE vērtējums izteikts no A līdz F līmenim:
Līmenis
ISEC sertifikātā

Punkti

A līmenis
B līmenis
C līmenis
D līmenis
E līmenis
F līmenis

10 punkti
9 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti

33.3. ja reflektants, kurš ieguvi izglītību līdz 2004. gadam, kārtojis eksāmenus vai ieguvis gala
pārbaudījuma vērtējumu tajos priekšmetos, kuri atbilst obligātajiem CE
Atzīmes 10 ballu
Punkti
sistēmā
10
9
8
7
6
5
4

10 punkti
9 punkti
8 punkti
7 punkti
6 punkti
5 punkti
4 punkti

33.4. ja vidējās izglītības dokumenta gada atzīme ir noteikta pēc 5 ballu skalas, tā tiek
pielīdzināta vidējās izglītības dokumenta gada atzīmei pēc 10 ballu skalas:
Atzīmes 5 ballu
Pielīdzināta 10 ballu
Punkti
sistēmā
sistēmai
5
4
3

9 (teicami)
7 (labi)
5 (viduvēji)

9 punkti
7 punkti
5 punkti

33.5. ja reflektants kārtojis vienoto Valsts valodas eksāmenu, tad latviešu valodas prasmes
līmeņu apzīmējumi un atbilstība punktiem ir šāda:
No 2000.gada
No 1992.gada līdz
1.septembra līdz
2000.gada 31.
2009.gada
augustam
31.augustam
Trešā

3B

(augstākā) pakāpe

3A

Otrā

2B

(vidējā) pakāpe

2A

Pirmā

1B

(zemākā) pakāpe

1A

Kopš 2009.gada
1.semptembra
C2
(augstākais līmenis)
C1
(augstākais līmenis)
B2
(vidējais līmenis)
B1
(vidējais līmenis)

Centralizētajā valsts
valodas eksāmenā
Punkti
mazākumtautību
skolās
A

10 punkti

B

9 punkti

C

8 punkti

D

7 punkti

A2 (pamata līmenis)

E

6 punkti

A1
(pamata līmenis)

F

5 punkti

Salīdzinājums pamatojoties uz VISC skaidrojumu

34. Konkursam pilna laika studiju programmās nepieciešams vērtējums Ministru Kabineta
noteikumos noteiktajos obligātajos centralizētajos eksāmenos.
35. Personām, kuras kārtojušas CE no 2013.gada un saņēmušas ISEC sertifikātus, tiek piemērots
no kopējā procentuālā novērtējuma izteikts vērtējums obligātajos CE.
4

36. Personām, kuras kārtojušas CE no 2004. līdz 2012. gadam un saņēmušas ISEC sertifikātus, tiek
piemērots vērtējums no A līdz F līmenim obligātajos CE.
37. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras vidējo
izglītību ieguvušas ārvalstīs, var tikt uzņemtas koledžā, nepamatojoties uz centralizēto
eksāmenu rezultātiem.
37.1. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, centralizēto eksāmenu
vērtējumam tiek pielīdzināts gala pārbaudījuma vērtējums tajos priekšmetos, kuri atbilst
obligātajiem CE, un iegūtais vērtējums ir ne zemāks kā 4 (10 ballu sistēmā) vai 3 (5 ballu
sistēmā).
37.2. Personas, kuras vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs, veic vidējo izglītību apliecinošo
dokumentu ekspertīzi Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā. Konkursa kritērijiem
nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic LURMK, balstoties uz Akadēmiskās
informācijas centra izsniegto izziņu.
37.3. Personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas vispārējā konkursa kārtībā, iesniedzot
ģimenes ārsta izsniegtu medicīnisko izziņu, kas apliecina piemērotību izvēlētajai studiju
programmai un dokumentu, kas apliecina personas ar īpašām vajadzībām statusu (piem.,
Invalīda apliecība).
38. Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību un likumdošanā paredzētajā kārtībā bijušas
atbrīvotas no eksāmeniem, tiek piemērots gala pārbaudījuma vērtējums tajos priekšmetos, kuri
atbilst obligātajiem CE un, kuru gala vērtējums šajos priekšmetos ir ne zemāks kā 4 (10 ballu
sistēmā) vai 3 (5 ballu sistēmā).
39. Personas, kuras nav kārtojušas eksāmenu latviešu valodā, bet kārtojušas Valsts valodas
eksāmenu, iesniedz Valsts valodas prasmes apliecību.
40. Personas, kuras ieguvušas vidējo profesionālo izglītību un māsas vai ārsta palīga (feldšera)
profesionālo kvalifikāciju, uzņem studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programmās LURMK pamatspecialitātes ieguvei. Personas Uzņemšanas komisijai
iesniedz profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta, t.i., diploma, diploma pielikuma un
vidējās izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).
41. Ja persona atbilst vairākām grupām, tiek piemērota personai izdevīgākā uzņemšanas kārtība.
42. Konkursa norises laiks - 17.08. - 18.08.2020.
V. KONKURSA REZULTĀTU NOTEIKŠANA, IZZIŅOŠANA UN IMATRIKULĀCIJA
43. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija, veicot summēto punktu
summu ranžēšanu.
44. Gadījumā, ja reflektantiem ir vienāds ieskaitīšanas punktu skaits, Uzņemšanas komisija ņem
vērā vidējo atzīmi dabaszinātņu priekšmetā vai vidējo atzīmi no sekojošiem priekšmetiem fizika, ķīmija, bioloģija.
45. Vienāda konkursa rezultāta gadījumā priekšroka ir bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem līdz 24 g.v., personām ar īpašām vajadzībām (invalīdiem) un
reflektantiem, kuri LU RMK studē pirmo reizi.
46. Konkursa rezultāti pieejami ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no konkursa noslēguma dienas
LAIS datu bāzē.
47. Ja pēc konkursa rezultātu apkopošanas pretendentu skaits studiju programmā ir mazāks nekā
koledžas noteiktais minimālais studiju vietu skaits, tad:
47.1. atteikt reģistrāciju studiju programmā vai;
47.2. piedāvāt pretendentiem reģistrēties citā studiju programmā.
48. Reflektanti, kuri nav izturējuši konkursu uz budžeta studiju vietām, var pretendēt uz maksas
studiju vietām attiecīgajā studiju programmā, ja attiecīgajā studiju programmā pieejamas
maksas studiju vietas vai pretendēt uz vakantajām valsts budžeta studiju vietām vai maksas
studiju vietām citā studiju programmā.
49. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas, reflektantiem ar LURMK jānoslēdz Studiju līgums laika
periodā no 19.08. - 21.08.2020.
50. Ja reflektants noteiktajā termiņā nenoslēdz Studiju līgumu, studiju vieta tiek piedāvāta
nākamajam reflektantam pēc konkursa rezultātiem.
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51. Uzņemšanas komisija sagatavo un iesniedz rīkojuma projektu reflektantu imatrikulācijai.
52. Reflektantus imatrikulē ar direktora rīkojumu, pamatojoties uz konkursa rezultātiem un
noslēgto Studiju līgumu.
53. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu
tiktu noformēts rakstiski.
54. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu
LU RMK direktoram. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VI. REFLEKTANTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Iepazīties ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem.
Iesniegt uzņemšanas noteikumos pieprasīto dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Pareizi un precīzi aizpildīt un iesniegt reģistrācijas veidlapu.
Samaksāt maksu par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu.
Uzņemšanas kārtībā akadēmiskajam gadam noteiktajos termiņos iepazīties ar konkursam
rezultātiem.
60. Iepazīties ar studiju līguma saturu un to parakstīt Uzņemšanas komisijas norādītajos termiņos.
61. Iesniegt sūdzības par nepilnībām un kļūdām Uzņemšanas komisijas darbā.
62. Informēt līdz 24.augustam Uzņemšanas komisiju par sava lēmuma maiņu, ja reflektants
nevēlas uzsākt studijas koledžā.
55.
56.
57.
58.
59.

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

VIL UZŅEMŠANAS KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Veikt darbības saskaņā ar LU RMK Uzņemšanas komisijas nolikumu.
Organizēt reflektantu pieteikšanos studijām.
Apkopot konkursa rezultātus.
Izziņot Uzņemšanas komisijas apstiprinātus konkursa rezultātus LAIS datu bāzē.
Reģistrēt pretendentus, sagatavot un organizēt studiju līgumu parakstīšanu.
Sagatavot imatrikulācijas rīkojumu projektus un iesniegt tos parakstīšanai.
Veikt reflektantu datu ievadi LURMK informatīvajā datu bāzē.
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