
Praktiski piemēri:  
Trešo valstu diplomu atzīšana un statistikas dati 



Pamatgrūtības diplomatzīšanas darbā 

• Izglītības dokumentu viltojumi, kurus ir grūti konstatēt;  

• Periods, kura laikā saņem atbildi no augstskolām (Krievija,Ukraina),var 
pārsniegt Lisabonas konvencijas Paskaidrojošā ziņojumā noteikto 
saprātīgo termiņu – 4 (četrus) mēnešus; 

• Slikta izglītības dokumentu kvalitāte;  

• Nepilnīgi iesniegti dokumenti; 

• Laika trūkums. 



Praktiski soļi diploma atzīšanā no Krievijas: 
1. Izglītības dokumenta (diploms+diploma pielikums) saņemšana;            

2. Oficiāla vēstule (pieprasījums) uz Krievijas augstskolu iesniegtā diploma autentiskuma pārbaudei; 
3. Atbildes saņemšana no augstskolas (pozitīva vai negatīva);  

4. AIC Izziņas sastādīšana. 
 
 

Krievijas Speciālista 
diploms 2012. gads 

Pielikums 



Īsta vēstule 

VILTOTĀ VĒSTULE ĪSTĀ VĒSTULE 



Krievijas Speciālista diploms (1995. gads)  



               ШВ sērija bija līdz 1991. gadam 

 





Saņemta oficiāla vēstule no 
Krievijas augstskolas par to, ka 
privātpersona attiecīgajā 
universitātē nav mācījusies un 
diploms tai netika izsniegts. 



Informatīvie resursi (interneta vietnes):  
• Baltkrievijas Izglītības ministrija:  

http://edu.gov.by/  
• Izglītības dokumentu ekspertīzes nodaļa (Belarusian ENIC):  

http://www.nihe.bsu.by/  
 
• Baltkrievijas Valsts zināšanu kontroles institūts - «Республиканский институт контроля 

знаний» (centralizētie eksāmeni u.c.):  
http://rikc.by/ru/  

 
• Baltkrievijas valsts atzītu vidusskolu, profesionālo vidējo un augstākās izglītības iestāžu 

saraksts ir atrodams šajā Baltkrievijas Izglītības ministrijas interneta vietnē: ü 
http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=18471  

  
  

 

Baltkrievija 

http://edu.gov.by/
http://www.nihe.bsu.by/
http://rikc.by/ru/
http://edu.gov.by/ru/main.aspx?guid=18471


 
 

 Augstākās izglītības 

iestādes: 

http://www.abiturient.by/ 

  

 

 Profesionālā izglītība 

Baltkrievijā: 

http://ripo.unibel.by/ 

  

 

http://www.abiturient.by/
http://ripo.unibel.by/


Gruzija 

Informatīvie resursi (interneta vietnes):  

• Valsts atzītu vidusskolu, profesionālo vidējo un augstākās izglītības 
iestāžu saraksts ir atrodams Gruzijas diplomatzīšanas centra - 
National Center for Educational Quality Enhancement interneta 
vietnē:  

http://eqe.ge/ 

 

 

 

http://eqe.ge/


• Gruzijas National Center for Educational 
Quality Enhancement:  
http://www.eqe.ge/ 
• Gruzijas Izglītības un zinātnes ministrija  
http://www.mes.gov.ge/index.php?lang=eng 
  
 
 

http://www.eqe.ge/
http://www.mes.gov.ge/index.php?lang=eng


Krievija 

Noderīgas Interneta vietnes:  

• Izglītības un zinātnes ministrijas Uzraudzības izglītības un zinātnes sfērā 
Federālais dienests: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/information_systems/informresurs/  

• http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/Query.aspx  

 

 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/information_systems/informresurs/
http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/Query.aspx


 Krievijas Izglītības un zinātnes ministrija:  
                        http://www.russia.edu.ru 
 
Nacionālais akadēmiskās atzīšanas informācijas centrs Национальный 
информационный Центр по академическому признанию и 
мобильности   http://www.russianenic.ru/index.html  
Galvenais valsts izglītības novērtēšanas ekspertu centrs 
 Главный государственный экспертный центр оценки 
образования "Главэкспертцентр’’ 
                           http://nic.gov.ru 
 
 Krievijas valsts atzītas augstākās izglītības iestādes:  
                http://accred.obrnadzor.gov.ru 
 
Vienotā valsts eksāmena oficiālais informācijas portāls 
Официальный информационный портал единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) 
                      http://www.ege.edu.ru 
 
 
 
 
  

http://www.russia.edu.ru/
http://www.russianenic.ru/index.html
http://nic.gov.ru/
http://accred.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/


Ukraina 
 

Noderīgas Interneta vietnes:  

            • Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija:  

 http://www.mon.gov.ua/ 

  

 

http://www.mon.gov.ua/


• Ukrainas izglītības sistēma:  
 http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system 
  
• Ukrainas valsts atzīto augstskolu saraksts:  
 http://www.enic.in.ua/index.php/ru/uipru 
                    http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/1349438350/ 
  
• Ukrainas normatīvie dokumenti izglītības joma:  
 http://www.enic.in.ua/index.php/ru/normativnie-dokumenty 
  
• Ukrainas 1997.g.12.novembra Ministru Kabineta Noteikumi Nr.1260 par izglītības dokumentu paraugiem:  
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-%D0%BF 
 (КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 12 листопада 1997 р. N 1260 Київ Про документи про освіту та вчені 
звання). 
• Dokumentu autentiskuma pārbaude:  
http://www.osvita.net/checkdoc.php  (nepieciešams piereģistrēties) 
 

http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system
http://www.enic.in.ua/index.php/en/educationl-system
http://www.enic.in.ua/index.php/ru/uipru
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/58/1349438350/
http://www.enic.in.ua/index.php/ru/normativnie-dokumenty
http://www.enic.in.ua/index.php/ru/normativnie-dokumenty
http://www.enic.in.ua/index.php/ru/normativnie-dokumenty
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1260-97-п
http://www.osvita.net/checkdoc.php


Uzbekistāna  

         Noderīgas Interneta vietnes:  

• Uzbekistānas Izglītības un zinātnes ministrija:  

 http://www.edu.uz/home/default.aspx 

 

 

http://www.edu.uz/home/default.aspx


• Uzbekistanas valsts atzītas augstskolas:  
 http://www.edu.uz/otmlar 
  
• Uzbekistānas likumi:  
 http://zakonuz.uzshar.com/?document=5158 
 http://eduportal.uz/rus/info/information/zakonodat/ 
   
• Par pamatizglītību Uzbekistānā (Ministru Kabineta Noteikumi)   
 http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=819222 
  
• Nolikums par vērtēšanas sistēmu Uzbekistānā akadēmiskajos licejos un prof.koledžās (2008):   
http://zakonuz.uzshar.com/?document=9143 
  

http://www.edu.uz/otmlar
http://zakonuz.uzshar.com/?document=5158
http://eduportal.uz/rus/info/information/zakonodat/
http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=819222
http://zakonuz.uzshar.com/?document=9143


Statistika 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

27 65 109 
185 

310 
443 

554 

823 
900 841 909 843 

1266 1250 

1590 

2500 

3400 

4330 

4799 
Akadēmiskā atzīšana 



934 

2958 

72 

19 2 11 

337 

38 6 17 

1210 

406 

76 86 
2 

38 

9 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 

2014.gads. Izskatīto dokumentu veidi 



934 

2958 

337 

1210 

406 

76 

pamatizglītība vidusskola vidējā profesionālā bakalaurs maģistrs PhD 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

3000 

3500 



TOP 15 VALSTIS 2014 



Paldies par uzmanību 

 

svetlana@aic.lv 

 

 

mailto:svetlana@aic.lv

