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1. Studiju iespējas. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) uzņem pilna/nepilna laika
augstākā līmeņa studijās šādās programmās:
1.1. Akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmās:
Fakultāte
Lauksaimniecības

Ekonomikas un
sabiedrības
attīstības

Tehniskā

Vides un
būvzinātņu

Pārtikas
tehnoloģijas

Studiju programmas,
specializācijas virzieni
Lauksaimniecība:
- laukkopība;
- dārzkopība;
- lopkopība.
Ekonomika:
- ilgtspējīga teritorijas attīstība un
mārketings;
- finanšu menedžments un
grāmatvedība;
- bizness un loģistika.
Jaunums!
Lauksaimniecības un
pārtikas biznesa vadīšana
(starpvalstu LV, LT un EST kopīgā
studiju programma)
Programma tiks realizēta angļu valodā
Organizāciju
un
sabiedrības
pārvaldes socioloģija
Lauksaimniecības inženierzinātne:
- augkopības tehnika;
- autotransports;
- lauksaimniecības enerģētika;
- lopkopības mehanizācija;
- mašīnu projektēšana un ražošana;
- tehniskais un tehnoloģiskais serviss.
Pedagoģija
Vides, ūdens un zemes
inženierzinātnes:
- vides inženierzinātne;
- hidrotehnika un ūdenssaimniecība;
- zemes pārvaldība;
- ģeodēzija.
Pārtikas zinātne
Uzturzinātne (kopīgā)

Meža

Informācijas
tehnoloģiju

Mežzinātne:
- meža ekoloģija un mežkopība;
- meža darbi un tehnika;
- meža ekonomika un politika.
Koksnes materiāli un tehnoloģija
Informācijas tehnoloģijas

Iegūstamais grāds
Lauksaimniecības zinātņu maģistrs
lauksaimniecībā
Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā

Sociālo zinātņu maģistrs
vadībzinātnēs

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā
Inženierzinātņu maģistrs

Izglītības zinātņu maģistrs
pedagoģijā
Inženierzinātņu maģistrs

Inženierzinātņu maģistrs pārtikas
zinātnē
Veselības zinātņu maģistrs
uzturzinātnē
Mežzinātņu maģistrs

Inženierzinātņu maģistrs
Inženierzinātņu maģistrs
informācijas tehnoloģijās

1.2. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās:
Fakultāte
Vides un
būvzinātņu

Studiju programmas

Iegūstamais grāds un kvalifikācija

Ainavu arhitektūra un plānošana

Profesionālais maģistrs ainavu
arhitektūrā vai profesionālais maģistrs
ainavu arhitektūrā un ainavu arhitekta
kvalifikācija
Profesionālais maģistrs būvniecībā
Profesionālais maģistrs izglītības
zinātnē un karjeras konsultanta
kvalifikācija
Profesionālais maģistrs darba
aizsardzībā un darba aizsardzības
vecākā speciālista kvalifikācija
Profesionālais maģistrs pārtikas
higiēnā
Profesionālais maģistrs
uzņēmējdarbībā un vadīšanā vai
profesionālais maģistrs
uzņēmējdarbībā un vadīšanā un
uzņēmumu un iestāžu vadītāja
kvalifikācija
Profesionālais maģistrs projektu
vadībā un projekta vadītāja
kvalifikācija

Tehniskā

Būvniecība
Karjeras konsultants

Meža

Darba aizsardzība un drošība

Veterinārmedicīnas Pārtikas higiēna
Ekonomikas un
sabiedrības
attīstības

Uzņēmējdarbības vadība

Projektu vadība

2. Vispārīgie noteikumi
2.1. Tiesības studēt LLU ir katram Latvijas pilsonim un Latvijas nepilsonim, kā arī
ārzemniekam. Lai studētu, ir nepieciešama dokumentāri apliecināta un Latvijā atzīta
studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšēja izglītība.
2.2. Tiesības studēt LLU ir vienādas (arī pretendēt uz valsts budžeta finansētajām studiju
vietām, ja studijas notiek valsts valodā):
2.2.1. Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem;
2.2.2. Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices
Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem
ir derīga uzturēšanās atļauja.
2.3. Lai reflektants, kas ieguvis izglītību ārvalstīs, varētu pieteikties studijām, izglītības
dokumenti jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centrā (AIC) to ekspertīzei, bet
konkursa kritērijiem nepieciešamo novērtējumu pielīdzināšanu veic LLU. Izglītības
dokumentu ekspertīze AIC ir maksas pakalpojums, kuru sedz pats reflektants.
2.4. Ja dokumenti par augstāko izglītību oficiāli tiks izsniegti pēc pieteikumu iesniegšanas
termiņa, reflektants iesniedz pieteikumu studijām ar Studiju prorektora atļauju un piedalās
visās uzņemšanas procesa studijās atbilstoši Noteikumiem. Ja persona konkursā iegūst
studiju vietu, ir noslēgusi studiju līgumu un līdz Studiju prorektora noteiktajam termiņam
attiecīgā izglītības dokumenta oriģinālu neuzrāda, LLU ir tiesības lauzt studiju līgumu.
3. Pieteikšanās studijām
3.1. Akadēmiskās maģistra studiju programmās var pieteikties personas:
3.1.1. Ar iepriekš iegūtu akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grādu atbilstošā studiju
virzienā;
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3.1.2. Ar iepriekš iegūtu akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grādu atšķirīgā studiju
virzienā un izpilda izvēlētās studiju programmas papildus nosacījumus pie
uzņemšanas noteikumiem;
3.1.3. Ar iepriekš iegūtu augstāko profesionālo izglītību studiju programmās, kas dod
tiesības turpināt studijas maģistratūrā;
3.1.4. ar augstāko izglītību, kas iegūta līdz 1995. gadam.
3.2. Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmās var pieteikties personas:
3.2.1. ar iepriekš iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību vai profesionālā
bakalaura grādu ar/bez 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju;
3.2.2. ar iepriekš iegūtu profesionālo vai akadēmisko bakalaura grādu atbilstoši izvēlētās
studiju programmas prasībām;
3.2.3. ar pabeigtu augstāko izglītību līdz 1995. gadam.
3.3. Maģistra studijām kopīgā maģistra studiju programmā:
3.3.1. „Uzturzinātne” var pieteikties personas ar augstāko otrā līmeņa profesionālo
izglītību, bakalaura vai maģistra grādu medicīnā vai zobārstniecībā, māszinībās,
bioloģijā, ķīmijā, pārtikas zinātnē un pārtikas produktu tehnoloģijā, ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbībā, sporta pedagoģijā un veterinārmedicīnā;
3.3.2. „Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” var pieteikties personas ar
bakalaura grādu vai 2.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, uzrādot sertificētas
institūcijas apliecinājumu par angļu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī.
3.4. Ja izvēlētajā studiju programmā nepieciešams iestājpārbaudījums, tad, iesniedzot studiju
pieteikumu, reflektants saņem informāciju par tā norises laiku un vietu.
3.5. Ja izglītības dokumentā zināšanu novērtēšanai ir izmantota 5 ballu skala, tad vērtējumu pēc
10 ballu skalas pielīdzina šādi:
Pielīdzināmais vērtējums
5 ballu skalā

Pielīdzināmais vērtējums
10 ballu skalā

Vērtējuma atšifrējums

5
4
3

9
7
5

teicami
labi
viduvēji

3.6. Konkrētās prasības uzņemšanai studiju programmās un papildus ballu piešķiršana ir
apkopota Studiju padomes lēmumā „Papildus nosacījumi uzņemšanai augstākā līmeņa
studiju programmās”. Skatīt (www.llu.lv) sadaļā Augstākā līmeņa studijas.
4. Dokumentu pieņemšanas un reģistrācija
4.1. Reflektantu reģistrācija un dokumentu pieņemšana uzņemšanai pilna un nepilna laika
augstākā līmeņa studijās un pamatstudijās notiek vienlaikus.
4.2. LLU pamatstudiju absolventi, kuriem ir LLU Informācijas sistēmas (IS) lietotājkonts,
studijām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu LLU IS. 4.3.1. punktā
minēto dokumentu kopijas iesniedz, slēdzot studiju līgumu attiecīgajā fakultātē.
4.3. Aizpildot pieteikumu un reģistrējoties studijām, reflektanti:
4.3.1. Uzrāda (dokumenta oriģinālu):
 pasi vai personas apliecību (eID);
 ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
 augstskolas diplomu un diploma pielikumu (sertifikātu) vai sekmju izrakstu.
4.3.2. ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs uzrāda (dokumenta oriģinālu*):
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pasi vai personas apliecību (eID);
ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu apliecinošs dokuments;
legalizētu augstākās izglītības dokumentu un Akadēmiskās informācijas centra
izsniegtu izziņu par tā atzīšanu Latvijā;
 augstākās izglītības dokumenta pielikumu – atzīmju izrakstu ar pievienotu
atzīmju sistēmas aprakstu. Aprakstā ir jābūt ietvertai informācijai par atzīmju
skalu un katras atzīmes vērtējumu;
* nepieciešamības gadījumā notariāli apstiprinātu diploma un tā pielikuma tulkojumu angļu vai
latviešu valodā.
5. Imatrikulācija
5.1. Reflektantus imatrikulē studijās atbilstoši konkursa rezultātiem pēc vidējās svērtās atzīmes
diploma pielikumā, un ievērojot, ka ir sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums programmās,
kur tas nepieciešams:
5.1.1. valsts finansētā studiju vietā, ja tāda ir paredzēta atbilstošajā studiju programmā un
noslēgts studiju līgums. Tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem maģistra grāda
iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem
vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā;
5.1.2. personīgi finansētā studiju vietā, ja noslēgts studiju līgums;
6. Reflektanta un LLU savstarpējās tiesībās un pienākumi uzņemšanas procesā ir noteiktas ar
studiju prorektora rīkojumu.
7. Uzņemšanas procesa kārtība pilna un nepilna laika pamatstudijās ir noteikta ar studiju
prorektora rīkojumu.
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