
Tālākizglītība 
Profesionālās izglītības kompetences centri: 

• Jelgavas tehnikums 
• Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 
• Ventspils tehnikums 
• Saldus tehnikums 
• Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums 
• Ogres tehnikums 
• Rīgas Stila un modes tehnikums 
• Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 
• Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” 
• Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 
• LJA Jūrskola 
• Rēzeknes tehnikums 
• Smiltenes tehnikums 
• Valmieras tehnikums 
• Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” 

Valsts universitātes: 

• Daugavpils Universitāte 
• Latvijas Lauksaimniecības Universitāte 
• Latvijas Universitāte 
• Liepājas Universitāte 
• Rīgas Stradiņa universitāte 
• Rīgas Tehniskā universitāte 

Valsts augstskolas: 

• Banku augstskola 
• Ekonomikas un Kultūras augstskola 
• Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija 
• Latvijas Jūras akadēmija 
• Latvijas Kultūras akadēmija 
• Latvijas Mākslas akadēmija 
• Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija 
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 
• Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 
• Rīgas Juridiskā augstskola 
• Ventspils Augstskola 
• Vidzemes Augstskola 

Juridisko personu dibinātās augstskolas: 

http://www.jelgavastehnikums.lv/
http://www.kandavastehnikums.lv/
https://www.ventspilstehnikums.lv/
https://www.saldustehnikums.lv/
http://www.kuldigastehnikums.lv/
http://www.ovt.lv/
http://www.rsmt.lv/lv/
http://rmmt.lv/
https://www.lvt.lv/
https://www.rvt.lv/
http://jurskola.latja.lv/
http://www.apv.lv/
https://www.smiltenestehnikums.lv/
https://www.valmierastehnikums.lv/lv/
https://www.rtrit.lv/
http://www.du.lv/
http://www.llu.lv/
http://www.lu.lv/
http://www.liepu.lv/
http://www.rsu.lv/
http://www.rtu.lv/
http://www.ba.lv/
http://www.augstskola.lv/
http://www.jvlma.lv/
http://www.latja.lv/
http://www.lka.edu.lv/
http://www.lma.lv/
http://www.naa.mil.lv/
http://www.lspa.lv/
http://www.ru.lv/
http://www.rgsl.edu.lv/
http://www.venta.lv/
http://www.va.lv/


• Baltijas Starptautiskā akadēmija 
• Ekonomikas un kultūras augstskola 
• Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola 
• Latvijas Kristīgā akadēmija 
• Rīgas Aeronavigācijas institūts 
• Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskola 
• Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 
• SIA “Biznesa augstskola Turība” 
• Sociālo tehnoloģiju augstskola 
• Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola 
• Transporta un sakaru institūts 

Valsts koledžas: 

• Daugavpils medicīnas koledža 
• Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
• Latvijas Kultūras koledža 
• LU P. Stradiņa medicīna koledža 
• Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža 
• Liepājas Jūrniecības koledža 
• Malnavas koledža 
• Olaines tehnoloģiju koledža 
• Rīgas 1.medicīnas koledža 
• Rīgas Celtniecības koledža 
• Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža 
• Rīgas Tehniskā koledža 
• Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
• Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 
• Valsts policijas koledža 
• Valsts robežsardzes koledža 

Juridisko personu dibinātās koledžas: 

• Alberta koledža 
• Grāmatvedības un finanšu koledža 
• Juridiskā koledža 
• Kristīgās vadības koledža 
• SIA “Biznesa vadības koledža” 
• Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 
• SIA “Latvijas Biznesa koledža” 

 

http://www.bsa.edu.lv/
http://www.eka.edu.lv/
http://www.isma.lv/
http://www.kra.lv/
http://www.rai.lv/
http://www.sseriga.edu/
http://www.riseba.lv/
http://www.turiba.lv/
http://www.sta-edu.lv/
http://www.sppa.lv/
http://www.tsi.lv/
http://dmk.lv/
http://www.jak.lv/
http://www.kulturaskoledza.lv/
http://www.psk.lu.lv/
http://www.rmkoledza.lv/
http://www.ljk.lv/
http://www.malnava.lv/
http://www.omtk.lv/
http://www.rmk1.lv/
http://www.rck.lv/
http://www.rsuskmk.lv/
http://www.rtk.lv/
http://www.siva.gov.lv/
http://www.ucak.vugd.gov.lv/
http://www.policijas.koledza.gov.lv/
http://www.vrk.rs.gov.lv/
http://www.alberta-koledza.lv/
http://www.koledza.lv/
http://www.jk.lv/
http://www.kvk.lv/
http://www.bvk.lv/
http://skk.lv/
http://www.biznesakoledza.lv/

