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Vēsture
•Studiju virzienu reģistrs izveidots 2013.gadā
Izglītības kvalitātes valsts dienestam

•2015.gadā Studiju virziena reģistra uzturēšana
nodota Akadēmiskās informācijas centram. Publiski
pieejams internetā – svr.aic.lv. Studiju virzienu
reģistrs pieejams divās valodās – latviešu un angļu

svr.aic.lv


Vēsture
2015.gadā ir veikta Studiju virzienu reģistra
pielāgošana Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūras (AIKA) veicamajam uzdevumam –
studiju virzienu akreditācijas un augstākās
izglītības programmu licencēšanas procesa
organizēšana



Studiju virzienu reģistrs paredzēts plašam 
lietotāju lokam:

•Studētgribētājiem
•Augstākās izglītības iestādēm
• Institūcijām, kas nodarbojas ar diplomu atzīšanu
•Dažādām valsts iestādēm (VID, ministrijām

u.tml.)
•AIKA ekspertiem
•AIKA iekšējam darbam



Studiju virzienu reģistrā ir atrodama informācija par
visām augstākās izglītības iestādēm Latvijā



Informāciju par augstākās izglītības iestādēm 
iespējams atlasīt pēc parametriem:

•Akreditētās augstskolas un koledžas

•Likvidētās augstskolas un koledžas

•Reģistrētās neakreditētās augstskolas un
koledžas

•Augstskolu un koledžu filiāles

•Likvidētās augstskolu un koledžu filiāles





Studiju virzienu reģistrā ir atrodama informācija par visām
augstākās izglītības studiju programmām Latvijā



Informāciju par augstākās izglītības studiju 
programmām iespējams atlasīt:

• Pēc studiju virziena, kurā studiju programma ir iekļauta

• Pēc programmas veida, piemēram, 1.līmeņa profesionālās
augstākās izglītības programma, profesionālā bakalaura studiju
programma u.tml.

• Pēc izglītības tematiskās grupas, piemēram, arhitektūra, dizains,
farmācija

• Pēc augstskolas vai koledžas, kurā studiju programma tiek
īstenota

• Pēc īstenošanas vietas, piemēram, Alūksne, Cēsis, Rīga u.tml.



Studiju virzienu reģistrā ir izveidotas 2 atsevišķas 
sadaļas:

• Kopīgās studiju programmas ar Latvijas augstskolām. Studiju
programmas, kas kopīgi tiek īstenotas 2 vai vairākās Latvijas
augstskolās vai koledžās

• Kopīgās studiju programmas ar ārvalstu augstskolām. Studiju
programmas, kas kopīgi tiek īstenotas kādā Latvijas augstskolā
vai koledžā ar citu valstu augstskolām

Šāda tipa studiju programmas tiek licencētas un akreditētas atbilstoši
Augstskolu likuma 55.1 pantam



Studiju virzienu reģistrā ir izveidota sadaļa – studiju 
virzienu akreditācija, kurā datus var aplūkot:

• Pēc studiju virziena

• Pēc augstskolas vai koledžas



Studiju virzienu reģistra sadaļā Augstskolas un 
koledžas atrodamā informācija

• Pamatinformācija par augstskolām/koledžām – juridiskais
statuss, rektora vārds, uzvārds, augstskolas kontakti, mājas lapas
adrese

• Informācija par augstskolas/koledžas reģistrāciju un akreditāciju

• Informāciju par akreditētajiem studiju virzieniem un tajos
ietilpstošajām studiju programmām (akreditācijas lapas Nr.,
akreditācijas lapas datums, akreditācijas datums, akreditācijas
periods, datums, līdz kuram studiju virziens ir akreditēts
augstskolā, koledžā)



Studiju virzienu reģistra sadaļā Augstskolas un 
koledžas atrodamā informācija

• Informāciju par augstskolas/koledžas filiālēm

• Informāciju par akreditētām, licencētām vai likvidētām studiju
programmām konkrētajā augstskolā/koledžā

• Iesniegtos pašnovērtējuma ziņojumus, ekspertu ziņojumus un
informāciju par veiktajām izmaiņām augstskolā vai koledžā*

* Šī informācija tiek ievietota tikai no 2015.gada 1.jūlija, kad augstskolu un
studiju virzienu akreditācijas procesu un studiju programmu licencēšanas
procesu sāk organizēt AIKA



Studiju virzienu reģistra sadaļā Augstskolas un 
koledžas atrodamā informācija



Studiju virzienu reģistra sadaļā Studiju programmas 
atrodamā informācija

• Pamatinformācija par studiju programmu, piemēram, programmas
nosaukums, apjoms, kods, u.tml.

• Informāciju par studiju programmas akreditāciju – izsniegtās
akreditācijas lapas vai licences Nr., datums, akreditācijas periods;

• Informāciju par studiju programmā sasniedzamajiem rezultātiem (uz
šo brīdi pieejama tikai dažām programmām, jo informācija vēl tiek
ievadīta SVR)



Studiju virzienu reģistra sadaļā Studiju programmas 
atrodamā informācija

• Studiju programmas īstenošanas vietas

• Sadaļā dokumenti – studiju virzienu vai studiju programmu
pašnovērtējuma ziņojumi, ekspertu ziņojumi, iesniegumi izmaiņām
studiju programmā*

• Sadaļā vēsturiskā informācija – aprakstītas izmaiņas, kas veiktas
konkrētā studiju programmā*

* Šī informācija tiek ievietota tikai no 2015.gada 1.jūlija, kad augstskolu un studiju virzienu
akreditācijas un augstākās izglītības programmu licencēšanas procesu sāk organizēt AIKA



Ja Studiju virzienu reģistra sadaļā Studiju programmas
informācija ir iezīmēta pelēkā krāsā, tad studiju programma ir
licencēta neakreditētā studiju virzienā



Ja Studiju virzienu reģistra sadaļā Studiju programmas
informācija ir iezīmēta sarkanā krāsā, tad studiju virziena
akreditācijas termiņš ir beidzies



Studiju virzienu reģistra datu uzturēšana un 
aktualizēšana

• Visi Studiju virzienu reģistrā norādītie dati par studiju
programmām tiek aktualizēti regulāri saskaņā ar Studiju
akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas
komisijas pieņemtajiem lēmumiem

• Dati par augstskolām tiek aktualizēti saskaņā ar Augstākās
izglītības padomes pieņemtajiem lēmumiem vai Saeimas
pieņemtajiem grozījumiem augstskolu Satversmēs vai Ministru
kabineta pieņemtajiem grozījumiem koledžu nolikumos



Studiju virzienu reģistra izaicinājumi un nākotnes 
uzdevumi

• E-platformas izveide

• Studiju virzienu reģistra datu eksports uz e-platformu un
savietojamība ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS)



Paldies par uzmanību !


