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                                                                                                                                              Padomes sēdē 
                                                                                                                                             2019.gada 18.septembrī 

  
 

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA 
RĪGAS CELTNIECĪBAS  KOLEDŽĀ 

2020./2021. akadēmiskais gads 
 
 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1.1. Tiesības studēt Rīgas Celtniecības  koledžā ir LR pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas 
Republikas izdota nepilsoņu pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgas 
uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases, 
nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem, reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un 
dzīves vietas.       

 
1.2. Studijas pilna laika studentiem var tikt apmaksātas no valsts budžeta, studējošā vai citas 

fiziskās vai juridiskās personas līdzekļiem.   
 
1.3. Rīgas Celtniecības koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

programmas. Profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.  
 
1.4. Līdz dokumentu iesniegšanas sākumam katrā pilna laika studiju programmā tiek noteikts 

valsts budžeta finansēto un maksas studiju vietu skaits.  
 

1.5. Dokumentu iesniegšanas un reflektantu ieskaitīšanas laikā nepieciešamās informācijas 
pieejamību un pretenziju izskatīšanu nodrošina Uzņemšanas komisija. 

 
 
2. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI 

 
2.1. Pieteikties studiju uzsākšanai var personas, kuru iepriekšējā izglītība atbilst LR noteiktajam 

vispārējās vidējās izglītības līmenim, un to apliecina atbilstoši dokumenti. 
 

2.2. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno 
Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības 
dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības documents vai grāds. 

 
2.3. Pieteikumu studijām jāiesniedz uz noteikta parauga veidlapas. 

 
2.4. Pieteikšanās studiju uzsākšanai un konkursa rezultātu noteikšana notiek katrai studiju  
      programmai un kvalifikācijai atsevišķi. 

 
2.5. Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, 

Izglītības satura un eksaminācijas centra (ISEC) sertifikātu kopijas (oriģināli jāuzrāda), 4 
fotogrāfijas (3 x 4 cm), pases  vai ID kartes kopija) – oriģināls  jāuzrāda. 
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2. KONKURSS, TĀ NORISES VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 
 

3.1. Reflektantu uzņemšana pilna laika studiju programmās notiek konkursa kārtībā. 
 
3.1.1. Studiju programmas 41 582 “Būvzinības” reflektantiem – pēc centralizēto eksāmenu 

(CE)  svešvalodā (angļu, vācu) un matemātikā rezultātiem.  
3.1.2. Studiju programmas 41 581 “Arhitektūras tehnoloģija” reflektantiem - CE svešvalodā 

(angļu, vācu) un matemātikā. 
3.1.3. Studiju programmas 41 211 “Restaurācija” reflektantiem – pēc centralizēto eksāmenu 

(CE) svešvalodā (angļu, vācu) un latviešu valodā rezultātiem. 
3.1.4. Studiju programmas 41 582 03 „Inženiersistēmas” reflektantiem - pēc centralizēto 

eksāmenu (CE)  svešvalodā (angļu, vācu) un matemātikā rezultātiem. 
 

3.2.  Reflektanti, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam vai ārvalstīs, vai ir personas ar  
īpašām vajadzībām, kas saņēmuši ārsta atbrīvojumus no centralizētajiem eksāmeniem, 
piedalās kopējā konkursā. Konkursa punktu summa šajos gadījumos veidojas saskaitot; 

- atestāta (diploma) vidējo atzīmi; 
- divu eksāmenu (ja tādi ir uzrādīti) balles vai galīgo vērtējumu balles, pēc 

reflektantu izvēles, izmantojot sekojošu tabulu: 
 

ISEC 
eksāmena 
līmeņi 

Eksāmens vai 
galīgais 
vērtējums 
(balles) 

Balles 
(punkti) 
Latviešu  
valodā 

Balles 
(punkti) 
Svešvalodā 
(angļu, vācu) 

Balles 
(punkti) 
Matemātikā 

A 10 5 5 5 
B 8 4 4 4 
C 7 3 3 3 
D 6 2 2 2 
E 4 1 1 1 

  
 
3. REFLEKTANTU IESKAITĪŠANAS NOTEIKUMI 
 

4.1. Reflektanti piedalās konkursā ar CE kopvērtējumiem, kas nav zemāki par 21% latviešu 
valodā, 19% svešvalodā, 12% matemātikā un E līmeni (reflektantiem, kuri kārtojuši CE līdz 
2012.gadam..  

 
4.2. Konkursa ranga noteikšanai ņem vērā CE rezultātu (kopvērtējuma procentu) vidējo vērtību. 
 
4.3. Ja reflektantiem ir vienāds CE vērtējums un vidējā atzīme izglītības dokumentā, valsts 

budžeta vieta tiek piešķirta mazāk nodrošinātai personai. 
 

4.4. Reflektanti, kuri pēc atskaitīšanas no Rīgas Celtniecības koledžas valsts budžeta 
apmaksātām studiju vietām koledžā stājas atkārtoti, var pretendēt tikai uz maksas studiju 
vietu. 

 
4.5. Informācija par uzņemšanas norisi tiek publiskota (ievietota mājas lapā internetā un izvietota 

pie Uzņemšanas komisijas ziņojumu dēļa).  
4.6. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija. Konkursa rezultātus izziņo 

ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas. 
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4. REĢISTRĀCIJA UN IMATRIKULĀCIJA STUDIJU UZSĀKŠANAI  
 

5.1. Lai kļūtu par Rīgas Celtniecības koledžas studentu, pretendentiem jāreģistrējas studijām 
konkrētajā studiju programmā un jānoslēdz studiju līgumi. 

   
5.2. Reģistrācija un līgumu slēgšana studiju programmā notiek piecu dienu laikā pēc konkursa 

rezultātu izziņošanas saskaņā ar konkursa rezultātiem.  
 

5.3. Reģistrējoties studijām: 
 

5.3.1. no valsts budžeta apmaksātajās studiju vietās jāapliecina piekrišana studijām attiecīgajā 
studiju programmā, parakstoties reģistrācijas žurnālā un uzrādot iepriekšējo izglītību 
apliecinošu dokumentu, tā pielikumu un centralizēto eksāmenu sertifikātus. 

  
5.3.2. reflektantiem 5 dienu laikā ir jānoslēdz studiju līgums un jāveic pirmā iemaksa (maksas 

studiju vietās). 
 

5.4. Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies, noslēdzis studiju līgumu un nav veicis pirmo 
iemaksu (pēdējais nosacījums attiecas uz maksas studiju vietām), viņš zaudē tiesības 
reģistrēties studijām konkrētajā studiju programmā, un Rīgas Celtniecības koledžai ir tiesības 
uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ir ieguvuši zemāku rezultātu. 

5.5. Personu imatrikulē studiju programmā ar koledžas direktora rīkojumu. 
 
5.6. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai koledžas lēmums par attiekšanos imatrikulēt šo 
personu tiktu noformēts rakstiski. 

 
5.7. Reflektanti ir tiesīgi iesniegt rakstveida apelāciju koledžas direktorei triju dienu laikā pēc 

konkursa rezultātu paziņošanas. Koledžas direktores pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt 
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 
5. PAPILDUS NOTEIKUMI 
 

6.1. Uzņemšanu studiju programmā nodrošina Uzņemšanas komisija, kas tiek nozīmēta ar Rīgas 
Celtniecības koledžas direktora rīkojumu un kura darbojas saskaņā ar RCK apstiprinātu  
Uzņemšanas komisijas nolikumu. 

 
6.2. Ja iesniegtie un uzrādītie dokumenti ir ar citu uzvārdu (vārdu), tad jāuzrāda  dokuments, kas 

apliecina to maiņu, piemēram, laulības apliecība, uzvārda, vārda maiņas apliecība. 
 

6.3.Reflektantiem par iestāšanās dokumentu pieņemšanu un reģistrēšanu jāmaksā EUR 14,23. 


