
 

Saites, kur var atrast visu par Latvijas augstākajām izglītības iestādēm: 
https://www.izm.gov.lv/lv/augstakas-izglitibas-iestades 

 

Aktuālākie jautājumi: 

Kas ir kredītpunkts? 

Kredītpunkts ir studijās ieguldītā darba mērs. Viens kredītpunkts atbilst studenta darba 40 

stundām (vienai studiju nedēļai). Tas ietver gan kontaktstundas Universitātē (lekcijas, 

seminārus, laboratorijas darbus, praktiskos darbus), gan studenta patstāvīgo darbu. 

 

Ar ko atšķiras akadēmiskais gads un studiju gads? 

Akadēmiskais gads ir 40 nedēļas ilgs studiju posms divu secīgu kalendāro gadu laikā, kas 

sākas katra septembra pirmajā pirmdienā. Akadēmiskais gads pamatstudiju un augstākā 

līmeņa studiju programmās ir 40 nedēļu studiju posms, kas dalās rudens un pavasara 

semestros. Akadēmiskajā gadā ietilpst arī līdz astoņām nedēļām ilgs vasaras semestris, ja 

studiju programma ir tādu paredzējusi. Tādā gadījumā akadēmiskā gada ilgums ir līdz 48 

nedēļām. 

Studiju gads ir studiju programmas plāna daļa 40 kredītpunktu apjomā, ko numurē pēc 

kārtas, piemēram 1.studiju gads, 2.studiju gads u.t.t. 

 

Kas ir semestris? 

Akadēmisko gadu sadala divos semestros – rudens un pavasara, piemēram, 2015.gada 

rudens semestris, 2016.gada pavasara semestris. u.t.t   

Studiju gadu sadala divos semestros 20 kredītpunktu apjomā, ko numurē pēc kārtas, 

piemēram, 1.semestris, 2.semestris u.t.t. 

 

Ar ko atšķiras 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma no akadēmiskā 

bakalaura programmas? 

Augstskolu likuma 59.pants paredz, ka atbilstoši valsts akreditētajai studiju programmai 

augstskolās iegūst: 

1) akadēmisko izglītību un šādus grādus: 

bakalaurs ( akadēmiskais grāds), 

maģistrs (akadēmiskais grāds), 

doktors (zinātniskais grāds); 

 

https://www.izm.gov.lv/lv/augstakas-izglitibas-iestades


 

2) ceturtā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un šādus profesionālos grādus: 

bakalaurs, 

maģistrs. 

Akadēmiskās bakalaura (3-4 gadi) studiju programmas nozīmē to, ka būs studiju procesā 

vairāk teoriju un zinātniskas pētniecības, savukārt mazāk praktiskas apmācības profesijā.  

Profesionālās izglītības likuma 4.pants noteic, ka profesionālā augstākā izglītība iedalāma 

šādi: 

1) pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 

2) otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība. 

1.līmeņa augstāko izglītību iegūst koledžā, savukārt 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību - 

augstskolās. 2. līmeņa augstākajā profesionālajā izglītības programmā kopējais studiju ilgums 

ir vismaz četri gadi un tajā iegūst augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Profesionālās 

studiju programmas ir vairāk praktiskas, augstākajā līmenī tiek apgūtas profesijā 

nepieciešamās prasmes un iemaņas. 

 

Ar ko atšķiras bakalaura studiju programma no profesionālās? 

Apgūstot bakalaura studiju programmu, iegūst akadēmisko izglītību. Bakalaura grādu 

ieguvēju intereses vairāk vērstas uz studiju turpināšanu kādā no zinātņu nozarēm vai 

apakšnozarēm maģistra studiju programmās, bet pēc tam doktorantūrā. Akadēmiskā izglītība 

vairāk orientēta uz teorētisko zināšanu apgūšanu noteiktā zinātnes nozarē, kas 

nepieciešamas darba tirgū. Savukārt profesionālo studiju programmu absolventi vairāk tiek 

sagatavoti tieši darba tirgum, jo, beidzot studijas, iegūst kādu noteiktu kvalifikāciju. Ir divu 

veidu – 1. līmeņa augstākās profesionālās un 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju 

programmas. 1. līmeņa profesionālās studiju programmas ilgums ir 2 vai 2,5 gadi, un tā dod 

tiesības turpināt studijas 2. līmeņa profesionālajās studiju programmās, bet ne 

maģistrantūrā. 2. līmeņa profesionālās programmas beidzējs var turpināt studijas 

maģistrantūrā. 

 

Ar ko atšķiras pilna laika klātienes, nepilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes 

studijas? 

Pilna laika klātienes studijas vairāk ir piemērotas, ja tikko esi beidzis skolu un vēl nestrādā, jo 

nodarbības notiek galvenokārt darba dienās no plkst. 8.30 līdz 18.00 atkarībā no lekciju 

grafika. Nepilna laika studijas ir piemērotas, ja tu strādā. Nodarbības nepilna laika klātienē 

parasti notiek vai nu sestdienās, svētdienās vai darba dienu vakaros. Nepilna laika neklātienē 

uz lekcijām jāierodas vēl retāk – pāris reizes mēnešos vai pat pāris dienas semestrī. Parasti 

nepilna laika studijās salīdzinājumā ar pilna laika studijām mazāks ir kontaktnodarbību 

apjoms un lielāks patstāvīgā darba apjoms.   

 



Ja skolā esmu atbrīvots no CE kārtošanas, vai un kādā veidā man ir iespēja pieteikties 

studijām? 

Ja esi atbrīvots no centralizēto eksāmenu kārtošanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un par šo faktu ir ieraksts vidējās izglītības atestātā, tad tu vari pieteikties studijām un 

piedalīties konkursā uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās, 

pamatojoties uz sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm. 

 

 

UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA LU (LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ)- 

https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/ 

 

Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (2019., 2020. un 2021. gada 

vidusskolu absolventiem)- https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-

kartiba/pamatstudijas/elektroniska-pieteiksanas-un-patstaviga-pieteikuma-apstiprinasana/ 

 

Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē- 

https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/elektroniska-

pieteiksanas-un-pieteikuma-apstiprinasana-klatiene/ 
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