BAKALAURIEM

Nāc studēt Jelgavā!
PIETEIKUMA IESNIEGŠANA

No 28. jūnija līdz 11. jūlijam plkst. 23:59
pieteikuma veidošana un
apstiprināšana elektroniski e-pakalpojumā
( www.latvija.lv/studijas )
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Elektroniski pieteikties un pieteikumu apstiprināt vari pats
e-pakalpojumā, izmantojot drošu autentifikācijas līdzekli.
Pieteikumu varēs apstiprināt, ja:
- vidējā izglītība iegūta Latvijā (tavi vidējās izglītības
dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros);
- centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj
starptautiskais tests;
- izpildās visas uzņemšanas prasības;
- esi Latvijas pilsonis vai nepilsonis;
- ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.
Uz augstskolas uzņemšanas punktu NAV jāiet,
gaidi konkursa rezultātu!
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No 6. jūlija līdz 12. jūlijam elektroniskā pieteikuma
apstiprināšana vai pieteikuma iesniegšana
klātienē darba dienās no plkst. 9:00 līdz 18:00
un sestdien no plkst. 10:00-13:00
LLU Jelgavas pils, Lielā iela 2, Jelgava,
un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto
augstskolu uzņemšanas punktos.

Pieteikumu izveidot un apstiprināt klātienē
vienā augstskolu uzņemšanas punktā.
No 6. jūlija līdz 12. jūlijam plkst. 18:00.
Pieteikumu veidot un apstiprināt var reflektants pats vai arī
cita pilnvarota persona, ja nevēlas izmantot e-pakalpojumu.
Uz vienu augstskolas uzņemšanas punktu IR jāiet, līdzi
ņemot visus prasītos oriģinālos dokumentus un citus
priekšrocību apliecinošus dokumentus!

Jāņem līdzi:
- pase vai personas apliecība (eID);
- ja mainīts vārds, uzvārds vai personas kods, tā maiņu
apliecinošs dokuments;
- atestāts/diploms;
- atestāta/diploma pielikums (atzīmju izraksts);
- centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti;
- pieteikuma maksa 35 EUR.

Ja pieteikumu elektroniski apstiprināt nevari, tad seko 2.solim.

Iestājpārbaudījums «Zīmēšana» studiju programmā
«Ainavu arhitektūra un plānošana» 15. jūlijā.
Jāņem līdzi:
- pase vai personas apliecība (eID).

KONKURSA REZULTĀTU APRĒĶINĀŠANA UN PAZIŅOŠANA
1. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti
16. jūlijā portālā www.latvija.lv , kā arī
paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē.
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Pieteikšanās dalībai konkursa 2. kārtā
vai 1. kārtā iegūtās studiju vietas apstiprināšana
līdz 20. jūlijam plkst. 16:00

2. kārtas rezultāti tiek aprēķināti un publicēti
20. jūlijā portālā www.latvija.lv ,kā arī
paziņoti īsziņā un elektroniskajā vēstulē.

REĢISTRĒŠANĀS UN STUDIJU LĪGUMA SLĒGŠANA
No 19. līdz 20. jūlijam tikai pretendentiem,
kuri ieguvuši studiju vietu konkursa 1. kārtā
(konkursa rezultātā iegūta studiju vieta
pieteikuma 1. prioritātē):
augstskolas fakultātēs to noteiktajā laikā.
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No 21. līdz 23. augustam visiem pretendentiem,
kuri studiju vietu ieguvuši konkursa 2. kārtā:
augstskolas fakultātēs to noteiktajā laikā.

ESI SVEICINĀTS, LLU STUDENT!
Detalizētu informāciju par pieteikšanos un citiem jautājumiem atrodi: www.llu.lv/nac-studet-llu
vai rakstot e-pasts: ukom@llu.lv vai zvanot tālr.: 20227755

