
Izglītības un nodarbinātības iespēju pētīšana 
www.niid.lv Nacionālā izglītības iespēju datubāze ir interneta vietne, kurā 

atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu 
piedāvātajām izglītības iespējām 

www.prakse.lv Sadaļā Studijas alfabēta kārtībā nosauktas studiju 
programmas, augstskola, studiju veids, ilgums un iegūstamais 
grāds. Ir pieejams arī meklētājs pēc studiju virziena, izglītības 

iestādes un tās atrašanās vietas 

www.uzdevumi.lv  Sadaļā "Kur mācīties" iespēja izvēlēties informāciju par visu 
līmeņu studijām un atbilstošām programmām. 

www.jaunatne.gov.lv/ 

http://www.jaunatneslietas.lv/ 
Eiropas Brīvprātīgais darbs 

www.iefa.org 
 

Stipendiju meklēšanas iespējas izglītības iegūšanai ārzemēs 

www.studentnet.lv 
 

Studentnet - studentu pasaule. Par, bet vairāk jau ap studijām 

Mācību iestādes 

Valsts universitātes 
www.lu.lv Latvijas Universitāte (LU) 

www.rsu.lv Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 
www.rtu.lv Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) 
www.llu.lv Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) 
www.du.lv Daugavpils universitāte (DU) 

www.liepu.lv Liepājas universitāte (LiepU) 

Valsts augstskolas 
www.policijas.koledza.gov.lv Valsts Policijas koledža (VPK) 

www.latja.lv Latvijas Jūras akadēmija (LJA) 
www.jvlma.lv Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija (JVLMA) 

www.lka.edu.lv Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) 
www.lma.lv Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) 

www.naa.mil.lv Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (LNAA) 
www.lsp.lv Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) 
www.ba.lv Banku augstskola (BA) 

www.rgsl.edu.lv Rīgas Juridiskā augstskola (RJA) 
www.sseriga.edu.lv Rīgas Ekonomikas augstskola (REA) 

www.rpiva.lv Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA) 
www.ru.lv Rēzeknes Augstskola (RA) 

www.venta.lv Ventspils Augstskola (VeA) 
www.va.lv Vidzemes Augstskola (VA) 



Juridisko personu dibinātās augstskolas 
www.psy.lv Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola 

www.bsa.edu.lv Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) 

www.turiba.lv Biznesa augstskola "Turība" 
www.eka.edu.lv Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA) 

www.isma.lv Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) 

www.kra.lv Latvijas Kristīgā akadēmija (LKA) 

www.rai.lv Rīgas Aeronavigācijas institūts (RAI) 

www.riceba.lv Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas 
augstskola (RSEBBA) 

www.attistiba.lv Vadības un sociālā darba augstskola “Attīstība” SIA 

www.sta-edu.lv Sociālo tehnoloģiju augstskola (STA) 

www.sppa.lv Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskola (SPPA) 

www.tsi.lv Transporta un sakaru institūts (TSI) 

Valsts koledžas 

www.medkol.lv www.medkol.lv 

 

Daugavpils medicīnas koledža 

www.jak.lv Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

www.kulturaskoledza.lv Latvijas Kultūras koledža 

www.psk.lv Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža 

www.rmkoledza.lv Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 

www.ljk.lv Liepājas Jūrniecības koledža 

www.malnava.lv Malnavas koledža 

www.omtk.lv Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža 

www.rmk1.lv Rīgas 1.medicīnas koledža 

www.rck.lv Rīgas Celtniecības koledža 

www.rsuskmk.lv Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža 

www.rtk.lv www.rtk.lv 

 

Rīgas Tehniskā koledža 

www.ruk.lv Rīgas Uzņēmējdarbības koledža 

www.siva.gov.lv Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

www.112.lv/ucak Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 

www.policijas.koledza.gov.lv Valsts policijas koledža 

www.vrk.rs.gov.lv www.vrk.rs.gov.lv 

 

Valsts robežsardzes koledža 

 
 
 
 
 



Studijas ārzemēs 
http://ec.europa.eu/ploteus 

 

 

PLOTEUS - Portāls par izglītības iespējām 31 Eiropas 
valstī. Mācīšanās/studiju iespēju meklētājs, informācija 
par studiju apmaiņas programmām, izglītības sistēmu 
apraksti, ar pārcelšanos uz citu valsti saistītie jautājumi. 

http://www.educationusa.lv/ 

 

ASV Izglītības informācijas un testēšanas centrs 

ASV oficiālā informācijas tīkla "Education USA" 
pārstāvis Latvijā. Informācija par akreditētajām ASV 
augstskolām, iestāšanās nosacījumiem, finansēšanas 
iespējām u.c.. 

http://www.idp.com/  IDP Education Australia - Austrālijas starptautiskās 
izglītības un attīstības organizācija 

http://www.hochschulkompass.de/ 

 

Hochschulkompass - Vācijas Augstākās izglītības kompass 

Informācijas par augstākās izglītības iestādēm un studiju 
programmām Vācijā. 

http://www.oead.ac.at/ 

 

Austrian Exchange Service (ÖAD) - Austrijas apmaiņas 
programmu serviss 

Informācija par studiju iespējām Austrijā. 

http://www.nica.ru/ 

 

Krievijas Federācijas Izglītības ministrijas Nacionālā 
Akreditācijas aģentūra 
Informācijas par studiju iespējām Krievijā. 

http://www.meridian.lv 
http://www.izglitiba-arzemes.lv/ 

http://www.study.lv/programmas/ 
http://www.linkturs.lv/public/lv/ho

me/augstaka_izglitiba.html 

Studiju iespējas ārzemēs 

 
 


