E-pakalpojums - Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās
www.latvija.lv/studijas

Informācija par e-pakalpojumu
un vienoto uzņemšanu

Uzsākt elektronisko
pieteikšanos vai pieslēgties pie
sava, jau izveidotā/apstiprinātā
pieteikuma
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Aktivizē, šeit!
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Izvēlies, ar kādu autentifikācijas veidu uzsāksi savu e-pakalpojumu

Izvēloties banku, tiek atvērti attiecīgās bankas autorizācijas logi un pēdējā logā tiek piedāvāts atgriezties pie pakalpojuma sniedzēja.
Pēc autorizācijas, portāla augšējā labajā pusē var redzēt savu autentifikācijas veidu
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Atvērtajā ekrānā atzīmē Iepazinos ar norādīto informāciju 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 būsiet 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

6

3. solis – reflektanta vidējās izglītības datu ievade.

Ja IZM reģistros būs pieejami tavi izglītības dokumenta dati, tie ekrānā ielasīsies automātiski
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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. Ja IZM reģistros tavi CE vērtējumi un atzīmes būs pieejamas, tās ekrānā ielasīsies automātiski, pretējā gadījumā prasītie vērtējumi
jāievada pašam.

Ja IZM reģistros būs pieejami tavi izglītības dokumenta dati, tie ekrānā ielasīsies automātiski
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Atzīmju ievade iespējama arī tiem, kuri izglītību ieguvuši pēc piecu ballu skalas.
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6. solis – adreses un kontaktinformācijas ievade

Fiksēto telefona Nr. norādi
tikai, tad, ja tāds ir.
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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 papildu 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 līdzi eksāmena apmaksas apliecinājums (kases čeks vai bankas maksas apliecinājums).
vai
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8. solis – kopsavilkuma ekrāns.
Ekrānā ir redzamas tavas izvēlētās studiju programmas prioritārā secībā. Ja vēlies tās mainīt, jāatgriežas 4. solī.

vai
Ja pieteikumu veidoji/apstiprināji pats!
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9. solis – pieteikuma apmaksa – izvēlies Vēlos maksāt internetbankā un veic attiecīgos bankas soļus maksājuma veikšanai. Pēc maksājuma atgriezies
pakalpojumā.
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10. solis – pieteikuma apstiprināšana. Ja esi veicis pieteikuma apmaksu, un IZM reģistros, bija pieejami tavi izglītības dokumenta dati, CE vērtējumi un/vai
atzīmes, tad pieteikumu vari apstiprināt pats. Uz augstskolu uzņemšanas punktu nav jāiet.

Ja pieteikumu nevari apstiprināt e-pakalpojumā, tad tas ir jādara klātienes kādā augstskolu uzņemšanas punktā
Piemērs, kas pieteikumu NEVAR apstiprināt
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Pēc pieteikuma apstiprināšanas vai iesniegšanas (ja nevar apstiprināt elektroniski), tu atgriezīsieties sākuma ekrānā 1. solis, kurā var redzēt pieteikuma statusu.

Ja pieteikums ir ar statusu “Iesniegts”, tad dodies uz tuvāko augstskolu uzņemšanas punktu un savu pieteikumu apstiprini. Tikai “Iesniegti” pieteikumi konkursā
nepiedalās.
Ja pieteikums ir ar statusu “Apstiprināts”, tad uz augstskolu uzņemšanas punktu nav jāiet. Seko līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un gaidi ziņu par
iespējamām studijām.

Lai pabeigtu darbu e-pakalpojumā 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 16.07.2021 plkst. 14:00 tie
būs provizoriskie, no 16.07.2021 plkst. 14:00 līdz 20.07.2021 plkst. 16.00 tie būs konkursa 1. kārtas rezultāti, bet no 20.07.2021 plkst.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 16. jūlijā pēc plkst. 18:00, otrās kārtas rezultāti –
20. jūlijā pēc plkst. 17:00. Konkursa rezultāti tiks paziņoti e-pakalpojumā Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās, kā arī
īsziņu un elektroniskās vēstules veidā.
Pēc konkursa 1.kārtas rezultātu uzzināšanas 16. 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 reflektants ieguvis studiju vietu savā pirmajā izvēlētajā prioritātē, tad šī studiju vieta viņam ir garantēta ar nosacījumu, ka no
19. līdz 20. jūlijam reflektants ieradīsies pirmās prioritātes studiju programmas augstskolā noslēgt studiju līgumu, vai apstiprināt savu lēmumu
slēgt studiju līgumu termiņā, kāds ir paredzēts atbilstošā augstskolā. Ja atbilstošajā augstskolā līgums tiek slēgts citā termiņā vai ja norādītajos
datumos nav iespējams ierasties augstskolā, bet ir vēlme saglabāt savu iegūto studiju vietu, laikā no 16. līdz 20. jūlija plkst. 15:00. savā Portāla
www.latvija.lv e-pakalpojumā ir jāaktivizē izvēlne „Apstiprināt iegūto vietu”. Tādā gadījumā studiju līgumu būs iespējams noslēgt citā augstskolas norādītajā laikā (vairāk informācijas par līgumu slēgšanas termiņiem - augstskolu mājas lapās)
! 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 16. līdz 20. jūlijam, plkst. 15:00 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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