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Izmaiņas likumdošanā attiecībā uz 
uzņemšanu rezidentūrā

REZIDENTŪRAS STUDIJU IESPĒJAS

VALSTS BUDŽETA 

FINANSĒTA 

REZIDENTŪRA 

(VU KONKURSS)

MAKSAS REZIDENTŪRA AR 

VALSTS BUDŽETA ATLĪDZĪBU 

(KATRAS AUGSTSKOLAS 

KONKURSS)

MAKSAS REZIDENTŪRA AR 

ĀI MAKSĀTU ATLĪDZĪBU 

(KATRAS AUGSTSKOLAS 

KONKURSS)

VIETAS 

SPECIALITĀTĒS 

NOSAKA VM AR 

RĪKOJUMU

UZŅEMŠANA SPECIALITĀTĒ 

ATBILSTOŠI ĀRSTNIECĪBAS 

IESTĀDES NEPIECIEŠAMĪBAI 

UN VIENOŠANĀS AR 

KONKRĒTU REFLEKTANTU 

(ja augstskola var nodrošināt 

apmācību)

VIETAS 

SPECIALITĀTĒS 

NOSAKA 

AUGSTSKOLA, 

SASKAŅOJOT AR VM



KONKURSA NOSACĪJUMI studiju programmā ‘’Rezidentūra 
medicīnā’’ MAKSAS vietās

ja reflektants ir piedalījies valsts budžeta 
konkursā un maksas studijās vēlas pretendēt 
uz to pašu specialitāti - nosūta RSU Studentu 

servisam (studentuserviss@rsu.lv) 
informāciju par pieteikuma un rezultātu 

pārcelšanu uz maksas konkursu.
Tādā gadījumā – punkti pārceļas. 

IESTĀJKONKURSS:

Priekšrocība tikt uzņemtam 
Specialitātē ir reflektantam, par 

kuru ārstniecības iestāde vai 
pašvaldība ir augstskolai iesniegusi 

apmācības pieprasījuma vēstuli 
par konkrētā reflektanta apmācības 

nepieciešamību Specialitātē. 

Ārstniecības iestāde apmācības 
pieprasījumu iesniedz līdz 08. jūlijam 

Punktus aprēķina līdzvērtīgi 
Vienotās uzņemšanas 
iestājnosacījumiem:

Studiju rezultāti 
+ 

zinātniskā darbība
+ 

intervija

mailto:studentuserviss@rsu.lv


IESTĀŠANĀS DATUMI

◼ Elektroniskā pieteikšanās no 22.augusta līdz 25. augusta plkst. 17.00

◼ Iesniegto dokumentu izvērtēšana no 26. augusta līdz 29. augustam

◼ Intervijas rezidentūras reflektantiem tiešsaistē 2. septembrī

◼ Atlases konkursa rezultātu paziņošana 5. septembrī no plkst. 12.00

◼ Studiju līgumu slēgšana 6. septembrī

◼ Darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi 8. un 9. septembrī vai citā ārstniecības iestādes 

noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 15. septembrim

◼ Reflektantiem, kuri noslēguši studiju līgumu par fizisko un juridisko personu līdzekļiem, pirmā 

iemaksa jāveic: līdz 15. septembrim



ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU PIEPRASĪJUMI

https://www.rsu.lv/rezidentura/uznemsana-maksas-studijas









IESTĀŠANĀS DATUMI
VALSTS BUDŽETA finansētajās studiju vietās

◼ Elektroniskā pieteikšanās studijām http://uznemsana-rezidentura.lv

no 1. jūnija līdz 8. jūlija plkst. 17.00

◼ Elektronisko pieteikumu apstiprināšana no 4. jūlija līdz 8. jūlijam

◼ No 25. jūlija līdz 28. jūlijam VUK izvērtē iesniegtos dokumentus

◼ Reflektantu konsultācijas tiešsaistē 29. jūlijā 

◼ Intervijas rezidentūras reflektantiem tiešsaistē no 1. augusta līdz 5. augustam

◼ 9. augustā rezidentūras pretendenti veic specialitātes izvēli

◼ Atlases konkursa rezultātu paziņošana 11. augustā no plkst. 10.00 

◼ Studiju līgumu slēgšana 17. un 18. augustā

◼ Darba līguma slēgšana ar ārstniecības iestādi 25. un 26. augustā vai citā 

ārstniecības iestādes noteiktā termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 15. septembrim

http://uznemsana-rezidentura.lv/


Papildu informācija nepieciešamības gadījumā: 

RSU mājaslapa: 

https ://www.rsu.lv/rezidentura/uznemsana 

Facebook: 

@RSUrezidentura

https://www.facebook.com/RSUrezidentura 

Dekāne: prof. I. Grope: 67409237; i

lze.grope@rsu.lv

Rezidentūras procesu vadītāja: I. Griķe: 67409208; 

ieva.grike@rsu.lv;

Mācību speciālisti: 67409130 

Klīnisko mācību organizators: A. Kohva: 67409172

mailto:ilze.grope@rsu.lv
mailto:ilze.grope@rsu.lv
mailto:ieva.grike@rsu.lv


www.rsu.lv

Paldies par uzmanību!


