RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJAS UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI
BAKALAURA, PIRMĀ UN OTRĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS 2021. GADĀ
(uz vidējās izglītības pamata)
Vispārīgie noteikumi
1. RTA uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
2021.gadā reflektanti tiek uzņemti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA)
pamatstudiju programmās – 1.līmeņa, bakalaura un 2.līmeņa profesionālajās
studiju programmās.
2. Uzņemšana studijām RTA notiek, pamatojoties uz LR Augstskolu likumu,
Ministru kabineta noteikumiem par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai
studiju programmās, RTA Satversmi un šiem Noteikumiem.
3. Uzņemšanu nodrošina RTA Uzņemšanas komisija, kas darbojas atbilstoši
Uzņemšanas komisijas nolikumam.
4. Tiesības studēt RTA ir vienādas Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas
Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices
Konfederācijas pilsonim un Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram
ir derīga uzturēšanās atļauja. Citu valstu iedzīvotājiem RTA studijas ir iespējamas
uz līguma pamata. Ārzemnieku uzņemšana RTA notiek saskaņā ar LR Augstskolu
likuma 83.-85. panta prasībām. Ārzemnieku pieteikšanās un reģistrācija studijām
RTA notiek saskaņā ar noteikumiem „Noteikumi par ārzemnieku pieteikšanos,
uzņemšanu un studiju pamatprincipiem Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā” un
„Kārtība ārzemju studentu studiju uzsākšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā”.
5. RTA organizē studijas par valsts budžeta līdzekļiem, bet studijas virs paredzētā
valsts pasūtījuma organizē par pašu reflektantu vai citas juridiskās vai fiziskās
personas līdzekļiem. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem persona var
izmantot vairākas reizes.
6. Pilna laika studentiem, kuri imatrikulēti valsts noteiktā uzņemšanas limita
ietvaros, studijas vienā studiju programmā apmaksā no valsts budžeta.
7. Studijas RTA notiek valsts valodā, svešvalodu lietošana studiju programmu
īstenošanā notiek saskaņā ar LR Augstskolu likuma 56. panta prasībām.
8. Studiju ilgums – līdz 5 gadiem.
9. RTA piedāvā bakalaura studiju programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt
akadēmisko bakalaura grādu, profesionālās studiju programmas, kuru apguve
sniedz iespēju iegūt profesionālo augstāko kvalifikāciju, un profesionālās
bakalaura studiju programmas, kuru apguve sniedz iespēju iegūt profesionālo
bakalaura grādu un profesionālo augstāko kvalifikāciju.
10. Iespēju robežās studenti tiek nodrošināti ar dienesta viesnīcu. Sekmīgie budžeta
grupas studenti var pretendēt uz stipendiju.
11. Sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai pamatstudiju programmās
nosaka LR Ministru kabineta noteikumi.

Pieteikšanās studijām
1. Pieteikties studijām iespējams e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai klātienē
dokumentu pieņemšanas punktos.
2. Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (pieteikšanās punkta) adrese: Atbrīvošanas
aleja 115, Rēzekne, LV 4601, tālr. 26462152, 29555343, 26695553, fakss
64625901.
3. Informāciju par uzņemšanu RTA studiju programmās var iegūt:
1. RTA mājas lapā www.rta.lv
2. pa tālruni 26462152, 29555343, 26695553
3. fakultātēs:
•

Ekonomikas un pārvaldības fakultātē (tālr. 28328091);

•

Inženieru fakultātē (tālr. 26443015);

•

Izglītības, valodu un dizaina fakultātē (tālr. 29977436)

4.

Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvara un personu
apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), pilnvarotāja personību apliecinoša
dokumenta kopija (pases vai ID kartes kopija) un pilnvarotājas personas studiju
uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumenti (dokuments par
vidējo izglītību, atzīmju izraksts un centralizēto eksāmenu sertifikāts).

5.

Personas, kuras iepriekšējo izglītību ir ieguvušas ārvalstīs, var pieteikties
studijām RTA, ja šo personu izglītības dokumentu atbilstības pārbaudi ir veicis
Latvijas Akadēmiskās informācijas centrs (birojs: Dzirnavu ielā 16, 3.stāvā, Rīgā;
pasts: Vaļņu ielā 2, Rīgā, LV-1050; tālr. 67225155; mājas lapa:
http://www.aic.lv, e-pasts: aic@aic.lv).

6.

Pieteikumu reflektantam obligāti ir jāapstiprina kādā no pieteikumu pieņemšanas
punktiem, uzrādot izglītību un personu apliecinošus dokumentus.

7.

Piesakoties studijām, jāsamaksā reģistrācijas maksa. Atsaucot pieteikumu,
reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

8. Informācijas diena par studiju iespējām RTA notiks 2021.gada 9.aprīlī plkst.
10.00 Atbrīvošanas alejā 115.
Konkursa norise
1. Uzņemšana RTA pilna/ nepilna laika pamatstudiju programmās notiek konkursa
kārtībā, par konkursa kritērijiem nosakot centralizēto eksāmenu sertifikātus,
ņemot vērā centralizēto eksāmenu, iestājpārbaudījumu, dokumenta par vidējo
izglītību gada atzīme, mācību priekšmetu olimpiāžu, zinātnisko darbu konkursu
rezultātus.
Konkursa balle tiek veidota pēc šādas sakarības:
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programmas profilam atbilstošākos, labākos, aktīvākos, mērķtiecīgākos
reflektantus, kas apliecinājuši savu pētniecisko un radošo aktivitāti jau līdz
studiju uzsākšanai.
6. Iestājpārbaudījumu grafiku apstiprina RTA studiju un zinātņu prorektors.
7. Reflektantiem uz iestājpārbaudījumu obligāti jāņem līdzi personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte, vai LR autovadītāja apliecība). Pretējā gadījumā
reflektantam netiek atļauts kārtot iestājpārbaudījumu. Ja reflektants nav ieradies
uz iestājpārbaudījumiem noteiktajā laikā, tad viņš turpmākajā konkursā
nepiedalās un RTA netiek uzņemts.
8.
Iestājpārbaudījumus vērtē 10 ballu sistēmā – iestājpārbaudījums nokārtots, ja
vērtējums ir vismaz 4 balles.
9.
Konkurss noslēdzas ar konkursa rezultātu paziņošanu (atbilstoši vienotās
pieteikšanās studijām grafikam).
10.
Reģistrēšanās studijām kārtējā studiju gadā notiek atbilstoši vienotās
pieteikšanās studijām grafikam.
11.
Reģistrējoties studijām, kārtējā studiju gadā, līdzi jāņem RTA Uzņemšanas
komisijā izsniegtā studiju pieteikuma izdruka un personu apliecinošs
dokuments (pase vai ID karte, vai LR autovadītāja tiesības).
12.
Reģistrējoties studijām, reflektants RTA Uzņemšanas komisijā iesniedz šādus
dokumentus:
•

dokumenta par vidējo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot
dokumentu oriģinālus;

•

konkrētajai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu
centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

•

1 fotokartīte (3x4);

•

pases kopiju (personiski uzrādot pasi) vai ID kartes kopiju (personiski
uzrādot ID karti);

•

ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot
oriģinālu.

13. Iestājpārbaudījumu komisijas un Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa
rezultātiem var apstrīdēt līdz nākamās darba dienas plkst. 12.00, iesniedzot RTA
rektoram adresētu iesniegumu. Rektora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt
tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
14. Visus jautājumus par uzņemšanu RTA galīgi izlemj RTA Uzņemšanas komisija.
15. Informāciju par uzņemšanas procesu, reģistrāciju, konkursu un uzņemšanas
rezultātiem var saņemt pa tālruņiem 26462152, 29555343, 26695553, kā arī tā ir
izvietota uz informācijas stenda Atbrīvošanas alejā 115, I stāvā.
Imatrikulācija
1. Pretendentu imatrikulēšana RTA ar rektora rīkojumu attiecīgajā studiju
programmā notiek tikai tad, ja reflektants ir:
•

reģistrējies studijām kārtējā studiju gadā;

•

līdz reģistrācijai par maksas studijām samaksājis 30% no noteiktās gada
studiju maksas;

•

parakstījis sagatavoto līgumu par studijām.

2. Pretendents zaudē tiesības uz iegūto budžeta vai maksas studiju vietu, kura tam
pienāktos pēc konkursa rezultātiem, ja viņš noteiktajā laikā nenoslēdz līgumu par
studijām. Šādā gadījumā RTA ir tiesības uzaicināt slēgt līgumu nākamos
pretendentus konkursā uzrādīto rezultātu secībā.

Reflektanta un RTA savstarpējās tiesības un pienākumi uzņemšanas procesā
1. Reflektanta pienākumi un tiesības
1.1. Reflektanta pienākumi:
1.1.1. RTA noteiktajā laikā un termiņā iesniegt reģistrācijai un imatrikulācijai
nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, vai apliecinātas
nepieciešamo dokumentu kopijas;
1.1.2. izpildīt RTA uzņemšanas noteikumu prasības;
1.1.3. ievērot RTA iekšējās kārtības noteikumus uzņemšanas laikā;
1.1.4. RTA noteiktajā laikā ierasties uz iestājpārbaudījumu;
1.1.5. RTA noteiktajā laikā ierasties uz reģistrēšanos studijām;
1.1.6. RTA noteiktajā termiņā nokārtot visas finansiālās saistības ar RTA.
1.2. Reflektanta tiesības:
1.2.1. iepazīties ar informāciju par visām RTA piedāvātajām studiju
programmām;
1.2.2. iepazīties ar Uzņemšanas noteikumiem;
1.2.3. saņemt informāciju par uzņemšanas norisi RTA;
1.2.4. reģistrējoties studijām, iesniegt RTA Uzņemšanas komisijai dokumentus,
priekšlikumus, ierosinājumus;
1.2.5. iepazīties ar konkursa rezultātiem;
1.2.6. pieprasīt rakstveidā noformēt RTA Uzņemšanas komisijas lēmumu par
atteikumu reflektanta imatrikulācijai;
1.2.7. apstrīdēt vai pārsūdzēt ar uzņemšanu studiju programmā saistītos lēmumus,
kā arī konkursa rezultātus, iesniedzot rakstisku iesniegumu RTA
rektoram.
2. RTA pienākumi un tiesības
2.1. RTA pienākumi:
2.1.1. savlaicīgi izziņot prasības uzņemšanai studiju programmā;
2.1.2. informēt un konsultēt personas par studiju iespējām, uzņemšanas kārtību
RTA, kā arī reflektantu un pretendentu tiesībām un pienākumiem;
2.1.3. nodrošināt godīgu, atklātu un operatīvu uzņemšanu;
2.1.4. informēt reflektantus par uzņemšanas kārtību;
2.1.5. publiskot konkursa rezultātus;
2.1.6. veikt imatrikulāciju studiju programmā.
2.2. RTA tiesības:
2.2.1. uzņemt reflektantu atbilstoši RTA Uzņemšanas noteikumiem;
2.2.2. noteikt uzņemšanas noteikumu papildprasības;
2.2.3. veikt atbilstošāko pretendentu atlasi izvēlētajā studiju programmā;
2.2.4. ja nepieciešams, noteikt papilduzņemšanu studiju programmā.

