
 

 

 

 

Uzņemšanas kārtība, stājoties rezidentūrā valsts budžeta finansētajās studiju 

vietās: 

 

1. Uzņemšanas kārtība: 

1.1.Pretendentu elektroniskā pieteikšanās studijām no 01.06.2019. līdz 

08.07.2019.; 

1.2.Pretendentu dokumentu pieņemšana klātienē un elektronisko pietiekumu 

apstiprināšana Latvijas Ārstu biedrībā (Skolas iela 3, Rīga) no 03.07.2019. 

līdz 08.07.2019. darba dienās no pl.9.00 līdz 17.00, 4.jūlijā no pl.8.00 līdz 

19.00; 

1.3.VUK un rezidentūras specialitāšu vadītāju pretendentu iesniegtās 

dokumentācijas formālās atbilstības izvērtēšana  no 15.07.2019. līdz 

30.07.2019.; 

1.4.VUK un Interviju komisijas rezidentu atlases konkursa organizēšana no 

01.08.2019. līdz 9.08.2019., saskaņā ar apstiprināto rezidentu vietu 

sadalījumu pa specialitātēm; 

1.5. Rezidentūras pretendentu specialitātes izvēle 14.08.2019; 

1.6. Atlases konkursa rezultātu izziņošana 19.08.2019;  

1.7. Rezidentūras pretendentu augstskolas izvēle no 19.08.2019-21.08.2019; 

1.8. Studiju līgumu slēgšana RSU no 26.08.2019. līdz 27.08.2019. un LU no 

26.08.2019. līdz 30.08.2019. 

2. Pretendentu reģistrēšanas pakalpojuma maksas:  

2.1.reģistrējoties elektroniski https://uznemsana-rezidentura.lv – EUR 15.00 

(piecpadsmit euro, 0 centi);  

2.2.reģistrējoties klātienē – EUR 20.00 (divdesmit euro, 0 centi): 

3. Iesniedzot dokumentus atlases konkursam, iesniedzama motivācijas vēstule A4 

formātā (datorrakstā, burtu lielums 12pt, Times New Roman). 

4. Sertifikātiem, kuri apliecina darbību zinātniskajos pulciņos (VUN 28.4.1. punkts), 

derīguma termiņš attiecīgi pagarinās, ja pēdējo 3 (triju) gadu laikā:  

4.1.pretendents studējis rezidentūrā; 

4.2.pretendents ir atradies grūtniecības un bērnu kopšanas atvaļinājumā; 

https://uznemsana-rezidentura.lv/


4.3.pretendents atradies akadēmiskajā atvaļinājumā. 

5. Reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju programmu absolvēs un diplomu iegūs 

līdz 2019. gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no augstākās izglītības iestādes, kas 

apliecina paredzamo konkrētās pamatspecialitātes absolvēšanas laiku. Diploma un 

diploma pielikuma kopija jāiesniedz LU Rezidentūras attīstības programmas birojā 

līdz 2019. gada 1. oktobrim. 

 

Uzņemšanas kārtība, stājoties rezidentūrā fizisko un juridisko personu 

finansētajās studiju vietās: 

1. Pretendentu dokumentu pieņemšana no 2019. gada 4. septembra līdz 2019. gada 

13. septembrim LU Rezidentūras attīstības programmas birojā Aspazijas bulvārī 5, 

Rīgā, 224. telpā no plkst. 10.00-16.30; 

2. Apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu reflektanti, kuri pamatspecialitātes studiju 

programmu absolvēs un diplomu iegūs līdz 2019. gada 1. oktobrim, iesniedz izziņu no 

augstākās izglītības iestādes, kas apliecina paredzamo konkrētās pamatspecialitātes 

absolvēšanas laiku. Diploma un diploma pielikuma kopija jāiesniedz LU Rezidentūras 

attīstības programmas birojā līdz 2019. gada 1. oktobrim; 

3. Pretendentu dokumentu izvērtēšana un intervijas no 2019. gada 16. septembra līdz 

2019. gada 18. Septembrim; 

4. Atlases konkursa rezultātu izziņošana 2019. gada 20. septembrī. 

5. Studiju līgumu slēgšana 2019. gada 20. un 23. septembrī. 

 

 


