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UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI 

profesionālā maģistra studiju programmās  

Rīgas Aeronavigācijas institūtā  

 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 

46.panta sesto daļu, Ministru kabineta 2006.gada 

10.oktobra noteikumiem Nr.846 „Noteikumi par 

prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai 

 studiju programmās” un RAI Satversmi 

 

1. Uzņemšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā notiek uzņemšana 

profesionālā maģistra studiju programmās Rīgas Aeronavigācijas institūtā (turpmāk – RAI), ja 

reflektanta pamatstudijās iegūtā augstākā izglītība nav atbilstoša maģistra studiju programmai. 

2. Ja reflektanta iegūtā bakalaura vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība nav 

atbilstoša maģistra studiju programmai, Uzņemšanas komisija reflektanta iesniegto izglītības 

dokumentu kopā ar sekmju izrakstu iesniedz Studiju rezultātu novērtēšanas un atzīšanas 

komisijai (turpmāk – Komisija). 

3. Komisijas sastāvu, viens no kuriem ir Komisijas priekšsēdētājs, viens Komisijas 

sekretārs un Komisijas locekli apstiprina ar rīkojumu RAI noteiktajā kārtībā. 

4. Komisija novērtē reflektanta izglītības dokumentu un sekmju izrakstu un piecu darba 

dienu laikā pieņem lēmumu par reflektanta izglītības atbilstību maģistra studiju programmai. 

5. Komisijai ir tiesības: 

5.1. atzīt reflektanta izglītību par atbilstošu maģistra studiju programmai bez papildus 

nosacījumiem; 

5.2. atzīt reflektanta izglītību par atbilstošu maģistra studiju programmai pie 

nosacījuma, ja reflektants kā brīvklausītājs attiecīgajā RAI profesionālā bakalaura studiju 

programmā papildus apgūst noteiktus studiju kursus un nokārto tiem atbilstošas ieskaites 

un eksāmenus; 

5.3. atzīt reflektanta izglītību par neatbilstošu maģistra studiju programmai un ieteikt 

reflektantam vispirms apgūt attiecīgu RAI profesionālā bakalaura programmu vai tās 

daļu; 

5.4. atzīt reflektanta izglītību par neatbilstošu maģistra studiju programmai. 

6. Komisija lēmumus pieņem vienojoties. Ja vienošanās netiek panākta, lēmumu pieņem 

balsojot ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā noteicošā ir 

Komisijas priekšsēdētāja balss. 

7. Ja Komisija atzīst reflektanta izglītību par atbilstošu maģistra studiju programmai ar 

papildus nosacījumu, Komisija savā lēmumā norāda attiecīgās profesionālā bakalaura studiju 

programmas nosaukumu un apgūstamo studiju kursu nosaukumus un to apjomu kredītpunktos. 

8. Ja reflektants piekrīt Komisijas lēmumam par papildus nosacījuma izpildi, RAI noslēdz 

ar reflektantu vienošanos par papildu studiju kursu apgūšanas un ieskaišu un eksāmenu 
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nokārtošanas termiņiem, to apmaksas kārtību un apmēru. Vienošanās ir neatņemama studiju 

līguma sastāvdaļa.  

9. Komisijas lēmumu pretendents var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu rektoram, bet 

rektora lēmumu pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.  

10. Par apgūtajiem studiju kursiem un nokārtotajām ieskaitēm un eksāmeniem reflektantam 

tiek izsniegta izziņa, ko reflektants iesniedz RAI Komisijai. 

11. Pamatojoties uz reflektanta iepriekš iesniegtajiem dokumentiem un izziņu, Komisija 

pieņem lēmumu par reflektanta uzņemšanu attiecīgajā profesionālā maģistra studiju 

programmā. 
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