Vienotā uzņemšana pamatstudiju programmās
Vidzemes Augstskolā 2022./2023.akadēmiskajam gadam
1. SOLIS - PIETEIKŠANĀS STUDIJĀM*
(05. – 18.JŪLIJS)

! PIEVĒRS UZMANĪBU !
-> PRIORITĀTES

! PIEVĒRS UZMANĪBU !
-> APMAKSA

Pieteikties studijām varēs no 05.jūlija līdz
18.jūlijam gan elektroniski, gan arī ierodoties uz
vietas JEBKURĀ no augstākās izglītības iestādēm,
kuras ir iesaistījušās vienotajā uzņemšanā
pamatstudiju programmās.
Vidzemes Augstskolas uzņemšanas punkts būs
Valmierā, Cēsu ielā 4.

Vienotajā pieteikumā studijām var norādīt līdz 10
studiju programmām un 20 prioritātēm no vienotajā
uzņemšanā iesaistīto augstākās izglītības iestāžu
studiju programmu piedāvājuma.

Vienotā pieteikuma reģistrācijas maksa ir 35 €,
neatkarīgi no norādīto prioritāšu skaita.
No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un
1.grupas
invalīdi
(jāuzrāda
apliecinoši
dokumenti).

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS
No 05.jūlija līdz 18.jūlijam elektronisko pieteikuma
anketu studijām vietnē www.latvija.lv
varēsi
aizpildīt un PAŠAPSTIPRINĀT** pats, vai Tavā vietā
to var izdarīt kāds cits.

PIETEIKŠANĀS KLĀTIENĒ
No 12.jūlija līdz 18. jūlijam vari ierasties arī klātienē
jebkurā no vienotajā uzņemšanā iesaistīto
augstskolu uzņemšanas punktiem*** un, uzrādot
nepieciešamos dokumentus, reģistrēšanu sistēmā
veiks operators.
*Lūdzu sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā pandēmijas dēļ, pieteikumu iesniegšanas datumi var mainīties.
**Pašapstiprināt pieteikumu var reflektanti, kuri vidējo izglītību
ieguvuši pēdējo 3 gadu laikā.
***Seko līdzi uzņemšanas punktu darba laikam!

Katra prioritāte sastāv no:
studiju programma + studiju forma + studiju
finansējums (budžeta vai maksas).
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja neizturēsi konkursu uz
valsts finansēto (budžeta) studiju vietu studiju
programmā, bet tomēr vēlies studēt šajā studiju
programmā par saviem finanšu līdzekļiem (maksu),
konkrētā studiju programma ar maksas finansējumu
ir jāveido kā atsevišķa prioritāte.
! PIEVĒRS UZMANĪBU !
Nosakot pieteikumā prioritātes, Tu izdari izvēli.
Aprēķinot konkursa rezultātus, sistēma atradīs vienu
labāko iespējamo vietu no Tavām norādītajām
studiju programmām, sākot no saraksta 1. prioritātes
uz leju.

Ja piesakies elektroniski, pēc pieteikuma
sastādīšanas:
 Izmanto piedāvāto iespēju maksu veikt
kādā no piedāvātajām internetbankām;
 Izdrukā no portāla rēķinu un apmaksā
bankā, pastā, citā internetbankā u.c.***
 Nākot uz uzņemšanas punktu apstiprināt
pieteikumu, reģistrācijas maksu apmaksā
uzņemšanas punkta kasē.
Ja piesakies klātienē:
 Reģistrācijas maksu apmaksā uzņemšanas
punkta kasē.
------------------------------------------------------------***Šajā gadījumā, ierodoties uzņemšanas punktā
apstiprināt pieteikumu studijām, ir jāņem līdzi bankas
apliecinājums (maksājuma uzdevums, kvīts utml.), kas
paliecina veikto maksājumu.

2. SOLIS – PIETEIKUMA APSTIPRINĀŠANA (05.– 18.JŪLIJS)
Lai pabeigtu vienoto pieteikumu studijām, pēc elektroniskā pieteikuma aizpildīšanas, Tev ir jāapstiprina sava pieteikuma anketa:
 elektroniski, pašapstiprinot to portālā www.latvija.lv: 05. – 18.jūlijs, plkst.16:00****
 ierodoties klātienē, kādā no Tev tuvākajiem uzņemšanas punktiem: 12. – 18.jūlijs****
****Ja nevari pieteikumu pašapstiprināt pats vai ierasties klātienē, pilnvaro kādu citu personu, kura var ierasties ar Tavu pilnvaru, savu pasi, Tavas pases kopiju un Taviem vidusskolas dokumentiem.

3. SOLIS – KONKURSS (22. JŪLIJS, 26. JŪLIJS) UN STUDIJU LĪGUMU SLĒGŠANA (25. – 29. JŪLIJS)
Konkurss vienotajā uzņemšanā norisināsies divās kārtās.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv, kā arī SMS un e-vēstules veidā.

KONKURSA PIRMĀ KĀRTA (22.JŪLIJS)
Vēlos atteikties no
tālākās dalības konkursā

Mans rezultāts
pēc 1.kārtas
Ieguvu studiju vietu savā pirmajā
izvēlētajā prioritātē

No 22.jūlija
savā elektroniskajā pieteikumā nospied
pogu „Atteikties no 2.kārtas”

Ieguvu studiju vietu savā otrajā vai
zemākā prioritātē

Neieguvu vietu nevienā manis
izvēlētajā studiju programmā

Vēlos turpināt konkursu
uz vietu studiju programmā

No 25. līdz 26.jūlija dodies uz pirmās prioritātes
studiju programmas augstākās izglītības iestādi un
noslēdz studiju līgumu

Līdz 26.jūlijam plkst.16:00 savā elektroniskajā
pieteikumā nospied pogu „Pieteikties 2. kārtai”
Šajā laikā izmaiņas pieteikumā vairs nevar veikt!

Tu piedalies konkursa 2. kārtā un uzlabo vai
saglabā 1. kārtā iegūto vietu.

Tu izstājies no tālākās dalības konkursā
un zaudē 1.kārtā iegūto vietu

KONKURSA OTRĀ KĀRTA (26.JŪLIJS)
Lai reģistrētos 2.konkursa kārtā iegūtajā studiju programmā, no 27. līdz 29.jūlijam dodies uz attiecīgo augstākās izglītības iestādi un noslēdz studiju līgumu.

PAPILDU UZŅEMŠANA VIDZEMES AUGSTSKOLĀ (01. – 19.AUGUSTS)
Ja neieguvi studiju vietu Vienotās uzņemšanas pamatstudiju programmās 1. un 2.kārtā, no 01. līdz 19.augustam Tev ir iespēja pieteikties vakantajām studiju vietām
Vidzemes Augstskolā.
Plašāka informācija: www.va.lv, uznemsana@va.lv, 26182255

