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www.latvija.lv/studijas

Informācija par epakalpojumu un vienoto
uzņemšanu
Uzsākt elektronisko pieteikšanos
vai pieslēgties pie sava jau
izveidotā pieteikuma
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Izvēlies ar kādu autentifikācijas veidu uzsāksi savu e-pakalpojumu

Izveidojot portālā latvija.lv savu lietotāju –
lietotāja vārds un parole
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Ja izvēlas bankas autorizāciju, tad tiek atvērti attiecīgās bankas autorizācijas logi un pēdējā logā tiek piedāvāts atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja.
Ja izvēlās veidot savu lietotāju, tad tiek piedāvāts logs, kurā var pieslēgties ar jau esošu lietotāju vai izveidot jaunu – Reģistrēt jauno lietotāja autentifikāciju
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Reģistrējot jaunu lietotāja kontu – jāaizpilda norādītie lauki, jāatzīmē Piekrītu portāla lietošanas noteikumiem un Reģistrēties

Pēc autorizācijas, portāla augšējā labajā pusē var redzēt savu autentifikācijas veidu
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Atvērtajā ekrānā atzīmē Piekrītu e-pakalpojuma lietošanas nosacījumiem un Tālāk
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1. solis - Izvēlies, ko darīsi e-pakalpojumā:

- pirmo reizi veidosi sev jaunu pieteikumu studijām
, izmantojot sasaistes kodu. Sasaistes kods ir burtu un ciparu virkne, kuru varat redzēt pieteikuma apliecinājuma izdrukā, kuru
tev iedos kādā no universitāšu kontaktpunktiem, kad būsi aizgājis savu pieteikumu apstiprināt. Šo variantu vajag izvēlēties, ja savu pieteikumu neveidoji pats.
Ja savu pieteikumu esi jau izveidojis, tad, atkārtoti autorizējoties portālā, šajā ekrānā to redzēsi.

Katram reflektantam var būt tikai viens pieteikums.
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JAUNA PIETEIKUMA IZVEIDE
2. solis – reflektanta personas datu ievade
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3. solis – reflektanta vidējās izglītības datu ievade
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4. solis – studiju programmu izvēle un to sakārtošana prioritārā secībā.
Kopā var izvēlēties līdz 20 prioritātes, bet ne vairāk kā 10 studiju programmas. Atceries, konkursā tu piedalīsies pēc savām norādītajām prioritātēm un konkursa
rezultātā iegūsi tikai VIENU / NEVIENU studiju vietu. Programmu ātrākai sameklēšanai var izmantot filtru.
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5. solis – atzīmju ievade. Tie vērtējumi, kuri ekrānā tiek prasīti un Tev ir CE sertifikātā un vidējās izglītības dokumentā ievadi šajā ekrānā.
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6. solis – adreses un kontaktinformācijas ievade

Ja atzīmēsi, tad konkursa rezultātu saņemsi ar
SMS un e-pastu
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7. solis – iestājpārbaudījuma laika un telpas izvēle.
Ja starp tavām izvēlētajām studiju programmām ir kāds iestājpārbaudījums, tad Tev jāizvēlas laiks un telpa.

Ja attiecīgais iestājpārbaudījums ir par papildus samaksu (neatkarīgi no pieteikuma samaksas), tad tu vari izdrukāt rēķinu un veikt šī eksāmena apmaksu ar bankas
pārskaitījumu, vai arī par eksāmenu samaksāt attiecīgās augstskolas kontaktpunkta kasē.
Atceries - uz iestājpārbaudījumu tev jāņem līdz eksāmena apmaksas apliecinājums (kases čeks vai bankas maksas apliecinājums).
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8. solis – kopsavilkuma ekrāns.
Ekrānā ir redzamas tavas izvēlētās studiju programmas prioritārā secībā. Ja vēlies tās mainīt, jāatgriežas 3. solī.

9. solis – pieteikuma apmaksa. Viens Maksāšanas veids jāizvēlas obligāti .

Maksāsi šī e-pakalpojumu ietvaros, pēc bankas izvēles

Izdrukā rēķinu, lai maksātu ārpus šī e-pakalpojuma un
, jo maksāsi skaidrā naudā augstskolas kontaktpunkta kasē

Pēc Pieteikuma iesniegšanas tu atgriezīsieties ekrānā pie sava pieteikuma saraksta.
Lai pabeigtu pieteikumu ekrāna augšpusē peles klikšķis uz sava lietotāja vārdu

un Beigt darbu
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SEKOŠANA KONKURSA REZULTĀTIEM
Pēc tam, kad esi apstiprinājis savu pieteikumu kādā no universitāšu kontaktpunktiem, tu portālā vari sekot līdzi konkursa rezultātiem. Līdz 10.07.2015 pl. 1718.00 tie būs provizoriskie, no 10.07.2015 pl. 19.00 līdz 14.07.2015 pl 16.00 tie būs konkursa 1. kārtas rezultāti, bet no 14.07.2015 pl.17:00 portālā būs redzami
konkursa 2.kārtas rezultāti.
Pēc autorizācijas portālā, tu redzēsi savu pieteikumu

Izmantojot pogu Skatīt, tu vari redzēt konkursa rezultātus. Provizoriskie konkursa rezultāti tiek parēķināti ik pēc 1 h
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KONKURSA 2 KĀRTAS
Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 10. jūlijā pēc plkst. 17.00, otrās kārtas rezultāti – 14.
jūlijā pēc plkst. 17.00. Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.
Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 10.jūlijā Tev jāizlemj, vai Tu vēlies turpināt piedalīties konkursā uz pieteikumā uzrādītajām studiju
programmām vai nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no studiju programmām.
Konkursa 1. kārtā studiju vietu iegūsi tādā gadījumā, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā tiks apstiprināta tavā 1. prioritātē.
Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies tava 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi. Tādā gadījumā studiju vietu vari iegūt
konkursa 2. kārtā. Pēc 1. kārtas rezultātiem varēsi iepazīties ar savu provizoriski iegūto studiju vietu.

Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta Tev ir garantēta pie noteikuma, ja Tu no 13. līdz
14. jūlijam ieradīsies šīs pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu vai apstiprināt savu lēmumu slēgt studiju līgumu
termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā. Ja norādītajos datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet Tu vēlies saglabāt savu iegūto
pirmo prioritāti, Tev no 10. līdz 14. Jūlijam, plkst. 16.00 savā Portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”.
! Ja neapstiprināsi savu dalību, Tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iepriekš iegūto studiju vietu.
Ja konkursa 1. kārtā esi ieguvis studiju vietu, tomēr nevēlies uzsākt studijas izvēlētajā studiju programmā, tad savā e-pakalpojumā aktivizē izvēlni
„Atteikties no iegūtās vietas”. Līdz ar to tu atteiksies no iegūtās studiju vietas.

Ja konkursa 1. kārtā neesi ieguvis studiju vietu (ir provizoriski iegūtā vieta), tad no 10. līdz 14. Jūlijam, plkst. 16.00 savā e-pakalpojumā tev ir
jāaktivizē izvēlne „Pieteikties 2.kārtai”, līdz ar to tu apstiprināsi dalību konkursa 2.kārtai, lai iegūtu studiju vietu. Konkursa 2. kārtā tu vari iegūt
apstiprinājumu savai provizoriski iegūtajai studiju vietai, vai arī iegūt studiju vietu augstākā prioritātē.
! Ja nepieteiksies 2. kārtai, tu izstājies no vienotās uzņemšanas un zaudē iespēju iegūt studiju vietu.
Ja pēc konkursa 1. kārtas tu vairs nevēlies pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, tad savā e-pakalpojumā aktivizē
izvēlni "Atteikties no dalības 2. kārtā".
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