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PALĪGMATERIĀLS PAR IZGLĪTĪBU PAMATOJOŠAJIEM DOKUMENTIEM MĀJOKĻU GARANTIJU PROGRAMMĀ 

 

Mājokļu garantijas VAR piešķirt personām, kuras ieguvušas izglītību, ar kuru iegūts vismaz 3.profesionālās 

kvalifikācijas līmenis vai bakalaura, maģistra, vai doktora grāds:  

Izglītības dokumenta nosaukums 
Programmas, kurās šāds izglītības dokuments ir iegūstams un 

iegūstamais grāds vai kvalifikācija 

LATVIJĀ IEGŪTA PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība 

Atestāts par iegūto vidējo izglītību 

Profesionālā tālākizglītība pēc vispārējās vidējās izglītība 

(3. prof. kvalifikācijas līmenis) 

Diploms par profesionālo vidējo izglītību  

Profesionālā vidējā izglītība  

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības 

(3. prof. kvalifikācijas līmenis) 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms 

(2.pielikums) vai kopīgais diploms1  

1. līmeņa profesionālā studijas (koledžas programmas) 

(4. prof. kvalifikācijas līmenis) 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās 

profesionālās kvalifikācijas diploms  vai kopīgais diploms  

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

(5. prof. kvalifikācijas līmenis) 

Profesionālā bakalaura vai maģistra diploms un augstākās 

profesionālās kvalifikācijas diploms vai kopīgais diploms 

Profesionālā bakalaura vai maģistra studiju programma 

(5. prof. kvalifikācijas līmenis) 

LATVIJĀ IEGŪTA AKADĒMISKĀ IZGLĪTĪBA 

Bakalaura vai maģistra diploms (5.pielikums) vai kopīgais 

diploms 

Bakalaura vai maģistra studiju programma 

(bakalaura vai maģistra grāds) 

Doktora diploms vai kopīgais diploms  
Doktora studiju programma 

(doktora zinātniskais grāds) 

ĀRVALSTĪS IEGŪTA IZGLĪTĪBA 

Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopija par ārvalstīs 

iegūtas izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu 

3.,4.,5. profesionālās kvalifikācijas līmenis vai bakalaura, maģistra 

vai doktora grāds 

 

Mājokļu garantiju NEVAR piešķirt personām, kuras ieguvušas šādu izglītību, iegūstot 1. vai 2. profesionālās 

kvalifikācijas līmeni: 

Izglītības dokumenta nosaukums 
Prof. kvalif. 

līmenis 

Programmas, kurās šāds izglītības dokuments 

ir iegūstams 

LATVIJĀ IEGŪTA PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 

Apliecība par profesionālo pamatizglītību  1 Profesionālā pamatizglītība 

Atestāts par arodizglītību  2 Arodizglītība 

Profesionālās kvalifikācijas apliecība  1,2 Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības vai 

pēc pamatizglītības un no 18 gadu vecuma 

ĀRVALSTĪS IEGŪTA IZGLĪTĪBA 

Akadēmiskās informācijas centra izziņas kopija par ārvalstīs 

iegūtas izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu 
1,2  

 

Papildu informācija pieejama Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts 

atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus” 

https://likumi.lv/ta/id/256157-kartiba-kada-izsniedz-valsts-atzitus-augstako-izglitibu-apliecinosus-dokumentus  

 

 
1 Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumu Nr.202 “Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus 

dokumentus” 8.punkts nosaka, ka šo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunktā minētos diplomus Latvijas augstskolas un 

koledžas ir tiesīgas izsniegt kā kopīgus diplomus par kopīgu studiju programmu apguvi. 

Valsts atbalsta programma dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai 

 

https://likumi.lv/ta/id/256157-kartiba-kada-izsniedz-valsts-atzitus-augstako-izglitibu-apliecinosus-dokumentus

