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• Mājaslapa www.StudyinLatvia.lv darbojas 
kopš 2011.gada nogales 



• Uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra 
sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru 

• Izveidots uz jau esošās Nacionālās izglītības 
iespēju datubāzes NIID.LV pamata 

• Mājaslapa iekļaujas pasākumu kopumā 
augstākās izglītības internacionalizācijai un 
eksportspējas paaugstināšanai 

 



• Mājaslapas uzdevums 

– Informēt par Latvijas augstskolu piedāvātajām 
studiju iespējām ārvalstniekiem 

 

 

 



• Mājaslapas uzdevums (2) 

– Sniegt potenciālam ārvalstu studentam noderīgu 
informāciju par studijām Latvijā, dzīves 
apstākļiem, augstākās izglītības sistēmu u.c. 

 

 

 



• Patlaban mājaslapas datubāzē  

– 199 izglītības iespējas  

– 22 Latvijas augstskolās vai to struktūrvienībās 

• Tiek apkopota informācija par  

– studiju programmām  

– vasaras skolām  

– atsevišķiem kursiem studiju programmu ietvaros 



• Vispārējās informācijas sadaļa 
– augstākā izglītība Latvijā, 

iestāšanās nosacījumi 

– vispārējas ziņas par Latviju 

– praktiska studiju informācija, tai 
skaitā par diplomu atzīšanu 

– Latvijas piedāvātās stipendijas 
ārvalstniekiem 

– Erasmus ES studentiem 

– saites, kur tālāk meklēt 
informāciju 

 

 



• Informācijas izplatīšana  

– izmantojot Euroguidance tīklu  

– saišu un anotāciju izvietošana tematiski 
radniecīgos portālos 

• Studyinlatvia.lv tiek savietots ar topošo EQF 
portālu 

– datubāzē pieejamā informācija par studiju 
programmām būs pieejama topošajā EQF portāla 
studiju iespēju meklētājā 



• Secinājumi (un iespējamie attīstības virzieni) 

– Mājaslapa patlaban darbojas kā neitrāls 
informācijas avots 

– Netiek izcelti īpaši konkurētspējīgi studiju virzieni 
vai studiju programmas 

– Nav īpašu kvalitātes kritēriju vai augstskolu 
savstarpējas vienošanās par to, kas ir vai nav 
starptautiski reklamējama studiju programma 

– Nav kāda īpaša “stāsta” – kāpēc izvēlēties studijas 
Latvijā? 



• Cik lielā mērā Studyinlatvia.lv ir atbalsts 
internacionalizācijai?  

– Internacionalizācija nav tas pats, kas ārvalstu 
studentu piesaiste 

– Patlaban eksportspējas veicināšanas pasākumi pēc 
būtības ir mārketinga atbalsts augstskolām  

– Iespējamais nākamais solis – visaptverošu un 
koordinētu pasākumu kopums 
internacionalizācijas atbalstam 

 

 



• Papildu info: 
 Didzis POREITERS 

Valsts izglītības attīstības aģentūra 
Informācijas un karjeras atbalsta departaments 
67359079 
didzis.poreiters@viaa.gov.lv  
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