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Uzņemšanas perioda laikā no 01.07.2015-07.07.2015., ja esat LLU pamatstudiju absolvents, tad, pieslēdzoties pie LLU IS ar savu lietotājkontu, būs iespēja 
pieteikties augstākā līmeņa studiju programmām.  
Ja Jūs vēl nebūsiet pieteicies nevienai programmai, sistēmā Jūs redzēsiet šādu logu. 

 
 
Logs ir sadalīts divās daļās. Augšējā daļā tiks rādītas tās programmas, uz kurām Jūs būsiet pieteicies. Apakšējā daļā ir LLU augstākā līmeņa studiju 
programmas, uz kurām ir izsludināta uzņemšanas 2015./2016. studiju gadam. Programmas ir apkopotas pa fakultātēm. Pēc noklusējuma Jums tiek rādītas tās 
fakultātes studiju programmas, kuru Jūs absolvējāt pamatstudijās. Mainot fakultāti, tiks rādītas atbilstošās studiju programmas. Pie programmām, uz kurām Jūs 
nevarat pieteikties, jo neizpildās uzņemšanas nosacījumi, tiek rādīts teksts „neizpildās prasības”.  
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I. Pieteikšanās uz studiju programmu 
1. Izvēlieties fakultāti, lai ekrānā parādītu Jums vēlamās studiju programmas. 
2. Pie vajadzīgās studiju programmas, noklikšķiniet uz pogu Pieteikties. 
3. Uz ekrāna tiks atvērta Pieteikuma Forma ar datiem par attiecīgo studiju programmu. 

 
4. Pievērsiet uzmanību punktiem Iepriekšējās izglītības prasības, Citi papildus nosacījumi, Reģistrēšanās un studiju līgumu slēgšana, Pretendēju uz 

finansējumu. 
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5. Ja uz atvērto studiju programmu nevēlaties pieteikties, noklikšķiniet linku Parādīt piedāvātās studiju programmas virs Pieteikuma formas  
6. Ja uz atvērto studiju programmu vēlaties pieteikties, noklikšķiniet pogu Apstiprin āt pieteikumu. 
7. Ja pieteikums tika apstiprināts, tad attiecīgā programma parādās ekrāna augšējā daļā - Pieteicies studijām un Pieteikuma formas ekrānā parādās divas 

sadaļas Iestājpārbaudījumi un Rangs. Jūsu pieteikumam tiek piešķirts numurs , kuru Jūs varat redzēt ailē Piet.Nr. 

 
 

8. Sadaļā Iestājpārbaudījumi  Jūs varat redzēt ar kādu konkursa balli Jūs startējat šajā programmā 

 
 
9. Sadaļā Rangs Jūs redzat visus reflektantus, kuri ir pieteikušies uz šo programmu. Jūsu dati ir iezīmēti ar bold. Šajā ekrānā Jūs redzat kurā vietā konkursa 

sarakstā Jūs atrodaties attiecīgajā brīdī. 
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10. Ekrāna sadaļā Pieteicies studijām, katrai savai studiju programmai Jums jāizdrukā Pieteikuma apliecinājums. Šis apliecinājums Jums jāņem līdzi uz 

fakult āti , kad iesiet reģistrēties un slēgt studiju līgumu. kad tas ir jādara, Jūs redzat gan izdrukā, gan studiju programmas datos. 

 
 
 

II.  Atteikšanās no izvēlētās studiju programmas 
Ja esat pieteicies uz nepareizu programmu, vai esat pārdomājis pretendēt konkursā uz kādu izvēlēto studiju programmu, tad no tās Jums ir jāatsakās. 
 
1. Ekrāna sadaļā Pieteicies studijām uzklikšķiniet uz attiecīgās programmas koda 
2. Atvērtajā ekrānā Pieteikuma forma noklikšķiniet pogu Anulēt pieteikumu 
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III.  Maksa par pieteikumu 

Maksa par pieteikumu studijām - 30 euro, tajā var būt iekļautas vairākas studiju programmas vai studiju veidi (piem., pilna laika un nepilna laika). Samaksu 
par pieteikumu Jums jāveic ar bankas pārskaitījumu. Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka maksa veikta "par pieteikuma iesniegšanu reģistrācijai maģistra 
studijās - 21379". 

LLU rekvizīti pieteikumu apmaksai: 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Reģ.Nr. 90000041898 
Banka: Valsts kase, TRELLV22 
Norēķinu konts: LV76TREL9160031000000 
 
Ejot reģistrēties studijām, Jums OBLIGĀTI j āņem līdzi maksājuma uzdevuma izdruka. 


