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Neatkarīgi no izmantojamajiem līdzekļiem nevienu daļu no šī dokumenta nedrīkst reproducēt, pārraidīt, pārrakstīt, 
uzglabāt elektroniskā meklēšanas sistēmā vai tulkot kādā citā valodā bez iepriekš saņemtas AS “RixTechnologies” 
atļaujas. 

 

Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai šo dokumentu atļauts lietot bez ierobežojumiem Latvijas 
valsts varas un pārvaldes institūcijās. 

 
 
 
AS “RixTechnolgies” 
Blaumaņa iela 5a 
Rīga, LV 1011 
Tālr.: +371 67142990 
Fakss: +371 67142991 
E-pasts: support@rixtech.lv 
WWW: www.rixtech.lv 
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Dokumenta izmaiņu vēsture 
 

VERSIJA DATUMS AUTORS APRAKSTS 

1.0 07.12.2015 U. Bekmanis Sākotnējās pielikuma versijas izveide. 

1.1 10.12.2015 U. Bekmanis VIIS3-IP01 iestrāde. 
Izglītības dokumentu CSV papildināts ar doktora 
darba datu laukiem. 

1.2. 06.11.2017 G. Plivna Papildināts “Studējošo personu datu augšupielādes 
CSV struktūra” apraksts 

1.3. 27.11.2017 G. Plivna Koriģēti lauku obligātumi sadaļās “Studējošo personu 
datu augšupielādes CSV struktūra”, “Semestru datu 
augšupielādes CSV struktūra” 

1.4. 29.11.2017 G. Plivna Izmaiņas atbilstoši pasūtītāja komentāriem. 

1.5. 20.12.2017 G. Plivna Koriģēti lauku apraksti sadaļās “Studējošo personu 
datu augšupielādes CSV struktūra”, “Semestru datu 
augšupielādes CSV struktūra” 

1.6. 26.03.2018 G. Plivna Precizēti lauku apraksti visās sadaļās. Sadaļā 
“Studējošo personu datu augšupielādes CSV 
struktūra” pievienots lauks Imatrikulācijas datums  

1.7. 17.04.2018 G. Plivna Pievienota sadaļa Zinātnes nozaru kodi 
(PositionScienceBranches) 
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CSV datņu uzbūves pamatprincipi: 
1. Datne veidota UTF-8 kodējumā. 
2. Rindas elementu vērtības savā starpā tiek atdalītas izmantojot  semikolu “;”. 
3. Katrs ieraksts (rinda) CSV datnē tiek noslēgts ar /n (atrodas jaunā rindā). 
4. Teksta tipa elementu vērtības ir obligāti jāiekļauj apostrofos (U+0027), ja teksta vērtībā ir 

semikols. Piemēram 'Datorzinātnes; Bakalauri'. 
5. Skaitļa tipa elementu vērtības glabātas bez papildus simbolu elementiem. 

Semestru dati. 
Šajā CSV datnē tiek uzskaitīta informācija par augstākās izglītības iestādes mācību semestriem.   

Datnes nosaukumā pirmajam burtam ir obligāti jābūt “S”. 
Piemēram, “S2015_2016.csv”. 

Semestru datu augšupielādes CSV struktūra: 
Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

1.  
Izglītības iestādes vai tās filiāles, kurai 
saistīts izglītības programmas 
semestris, reģistrācijas numurs.  

X  Teksts (11)  

2.  Semestra nosaukums. Piemēram: 
“Datorzinātnes.Bakalauri. I.semestris”.  

Teksts (50). Ja nosaukums 
nav aizpildīts, tad sistēma to 
uzģenerē automātiski 

3.  Semestra numurs. X 

Teksts (31) 
Skaitlis no 1-12, kam 
neobligāti seko paralēles 
apzīmējums, kam jāsākas ar 
burtu. Piemēram, 1, 7ab1 

4.  Semestra sākuma datums. X 

Teksts (10). 
Šablons: dd.mm.gggg 
Nedrīkst būt agrāks, kā 
attiecīgā mācību gada 01.09 
(1. septembris). 
Piemēram: 01.09.2015 

5.  Semestra beigu datums. X 

Teksts (10). 
Šablons: dd.mm.gggg 
Nedrīkst būt vēlāks, kā 
attiecīgā mācību gada 31.08 
(31. augusts), jābūt lielākam 
kā sākuma datumam. 
Piemēram: 31.12.2015 

6.  Semestrim saistītās studiju programmas 
licences numurs. X Teksts (25) 

7.  Semestrim saistītās studiju programmas 
licences specializācijas kods.  Teksts (3) 

8.  Mācību valoda. X Teksts (50). 
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Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

Kods no valodu klasifikatora, 
populārākās vērtības: 
LV – latviešu valodā; 
EN – angļu valodā; 
RU – krievu valodā; 
DE – vācu valodā; 
FR – franču valodā; 
BL – bilingvāli (ja studiju 
programmu īsteno divās 
valodās); 
ML – multilingvāli (ja 
studiju programmu īsteno 
vairāk kā divās valodās). 
Valodai jābūt no mācību 
iestādes uzstādījumos 
norādītajām valodām. 

9.  Akadēmiskais mācību gads. X 

Teksts (9). Šablons: 
9999/9999 
Piemēram: 2015/2016 
Akadēmiskajam gadam jābūt 
definētam VIIS klasifikatorā. 

 

Datnes satura piemērs: 

'0001254838'; 'Bakalauri.Datorzinātnes.I.semestris';1; '01.09.2015'; '31.01.2016'; 'AA2015001486'; 
'001'; '’LV'; '2015/2016'; 

'0001254838'; 'Bakalauri.Datorzinātnes.II.semestris';2; '01.02.2016'; '31.08.2016'; 'AA2015001486';; 
'EN '; '2015/2016'; 
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Studējošo personu datu augšupielādes CSV struktūra: 
Šajā CSV datnē tiek uzskaitīta informācija par augstākās izglītības iestādē studējošajām personām: 
- personas dati; 

- personas piederības1 augstākās izglītības iestādei; 

- personas piederības mācību semestrim.   

Datnes nosaukumā pirmajam burtam ir obligāti jābūt “P”. 
Piemēram, “P2015_2016.csv”. 

Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

1.  Persona. LR personas kods vai 
nerezidenta identifikācijas kods. X 

Teksts (50). 
LR rezidenta gadījumā personas 
kodam jāatbilst šablonam: 
999999-99999 

2.  Augstskolas piešķirtais personas 
identifikators. X Teksts (50). 

3.  Persona. Personas vārds un citi 
vārdi (ja tādi ir).   

Teksts (34). Ja personas vārds ir 
garāks, tad ievada 34 vai mazāk 
simbolus (visus vārdus nenorādot) 

4.  Persona. Personas uzvārds.   

Teksts (34). Ja personas uzvārds ir 
garāks, tad ievada 34 vai mazāk 
simbolus (visus uzvārdus 
nenorādot). 

5.  
Persona. Personas dzimšanas 
datums. Aizpildāms tikai 
personām bez LR personas koda. 

 Teksts (10). Šablons: dd.mm.gggg 
Piemēram: 10.02.1995 

6.  
Persona. Dzimums. Aizpildāms 
tikai personām bez LR personas 
koda. 

 

Teksts (1). 
Pieļaujamās vērtības: 
V – vīrietis; 
S – sieviete. 

7.  
Persona. Pases izdevējvalsts. 
Aizpildāms tikai personām bez LR 
personas koda. 

 

Teksts (2).  
Starptautiski izmantotais 2 
simbolu valsts kods (LV,  LT, EE, 
u.t.l.). ISO 3166-1 (Alpha-2 
code). 

8.  Personas piederība semestrim. 
Mācību valoda. X 

Teksts (50). 
Kods no valodu klasifikatora, 
norādītajai valodai ir jāatbilst 
semestra mācību valodai. 

                                                      
1 VIIS dokumentācijā ar jēdzienu “piederība” apzīmēta situācija, kad persona ir piesaistīta konkrētai iestādei, 
mācību gadam vai semestrim. Ja personai ir aktīva piederība, tad persona šajā iestādē mācās, studē, strādā kā 
akadēmiskais personāls vai citādi ir saistīta ar iestādi. Piederībām ir dažādi veidi. Augstākās izglītības iestādes 
izmanto piederības veidu “studējošais”, kas nozīmē, ka persona studē attiecīgajā augstākās izglītības iestādē vai 
piederības veidu “akadēmiskais personāls”, kas nozīmē, ka persona iestādē strādā kā akadēmiskais personāls. 
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Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

9.  

Personas piederība iestādei. 
Augstākās izglītības iestādes vai 
tās filiāles, kurā persona studē, 
reģistrācijas numurs. 

X Teksts (10) 

10.  

Personas piederība iestādei. 
Pazīme vai persona ir apmaiņas 
programmas students no ārvalstu 
sadarbības augstskolas. 

X 

Teksts (1). 
Pieļaujamās vērtības:  
J  - persona ir apmaiņas 
programmas students; 
N – persona nav apmaiņas 
programmas  students. 

11.  

Personas piederība iestādei. Ja 
students ir apmaiņas students no 
ārvalstu sadarbības augstskolas, 
tad šajā laukā norādīta sadarbības 
augstskolas valsts. 

 

Teksts (2).  
Starptautiski izmantotais 2 
simbolu valsts kods (LV, LT, EE 
u.t.l.). ISO 3166-1 (Alpha-2 
code). 

12.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Semestra kārtas numurs studiju 
programmas ietvaros. 

X 

Teksts (31) 
Skaitlis no 1-12, kam neobligāti 
seko paralēles apzīmējums, kam 
jāsākas ar burtu. Piemēram, 1, 
7ab1 

13.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Semestrim saistītās programmas 
licences numurs. 

X Teksts (25) 

14.  

Semestris, kuram saistīta persona. 
Semestrim saistītās studiju 
programmas licences 
specializācijas kods.  

 Teksts (3) 

15.  Semestris, kuram saistīta persona. 
Akadēmiskais mācību gads. X 

Teksts (9).  
Šablons: 9999/9999 
Piemēram: 2015/2016 

16.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim  
sākuma datums. 

X 

Teksts (10).  
Šablons: dd.mm.gggg 
Nedrīkst būt agrāks par semestra 
sākuma datumu. 
Piemēram: 01.09.2015 
Ja nav norādīts imatrikulācijas 
datums, un persona VIIS kā 
studējošais tiek ievadīta pirmo 
reizi, tad no šī datuma izveidojas 
piederība iestādei, t.i., šis datums 
tiek uzskatīts par piederības 
sākuma datumu. 



VIIS.AUG.ALR.PIEL.003.1.7  Valsts Izglītības informācijas sistēmas funkcionalitātes 
papildinājumu izstrāde un ieviešana 

 

LR Izglītības un zinātnes ministrija 

AS Rix Technologies 
10(18) 

 

 

Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

17.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim  
beigu datums. 

 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Jābūt lielākam kā sākuma 
datumam. Nedrīkst būt vēlāks kā 
semestra beigu datums. 
Piemēram: 31.01.2016 
Ja nav norādīts, tad piederība 
semestrim tiek izveidota līdz 
semestra beigām. 

18.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim 
atribūts – finansējuma veids. 

X 

Teksts(1). 
Pieļaujamās vērtības: 
V - Valsts budžeta 
M - Maksas 

19.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim 
atribūts – studiju veids. 

X 

Teksts(1). 
Pieļaujamās vērtības: 
P - Pilna laika 
N - Nepilna laika 

20.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim 
atribūts – Izglītības ieguves forma. 

X 

Teksts(1). 
Pieļaujamās vērtības: 
K - Klātiene 
N - Neklātiene 
T - Tālmācība 
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Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

21.  
Semestris, kuram saistīta persona. 
Personas piederības semestrim 
statuss. 

X 

Teksts(2). 
Pieļaujamās vērtības: 
ST        Studē –datu apkopošanas 
brīdī piederība programmai ir 
aktīva.  
Algoritms - studenta piederības 
beigu datums tiek ignorēts, 
students iekļauts semestrī līdz tā 
beigu datumam. 
EA Eksmatrikulēts ar 
diplomu/kvalifikāciju – laika 
periodā kopš iepriekšējās datu 
apkopošanas piederība 
programmai tikusi noslēgta.  
Algoritms - studenta piederība 
semestrim tiks pabeigta ar 
norādīto beigu datumu. Ja 
students nav iekļauts citās šīs 
pašas augstskolas mācību 
programmās, tad tiks pabeigta arī 
studenta piederība iestādei ar 
norādīto beigu datumu. 
EB Eksmatrikulēts bez 
diploma/kvalifikācijas – laika 
periodā kopš iepriekšējās datu 
apkopošanas piederība 
programmai tikusi noslēgta.  
Algoritms – tāds pats kā EA 
gadījumā. 
MP            Mainīta programma – 
laika periodā kopš iepriekšējās 
datu apkopošanas piederība 
programmai tikusi noslēgta. 
Algoritms - studenta piederība 
semestrim tiks pabeigta ar 
norādīto beigu datumu. 

22.  Pazīme, vai persona dzīvo 
dienesta viesnīcā  

Teksts (1). 
Pieļaujamās vērtības:  
J - persona dzīvo dienesta viesnīcā; 
N – persona nedzīvo dienesta 
viesnīcā. 
Pazīme J iespējama tikai tad, ja 
mācību iestādei norādīts, ka tai 
vispār ir dienesta viesnīca. 
Lauks ir neobligāts, to var 
neaizpildīt, bet tad pēc iepriekšējā 
lauka nedrīkst būt semikols. 
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Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

23.  Imatrikulācijas datums  

Teksts (10).  
Šablons: dd.mm.gggg 
Piemēram: 01.09.2015 
Ja šis datums norādīts, tad 
piederību iestādei statusā 
studējošais izveido ar attiecīgo 
datumu. Ja datums nav norādīts, 
tad piederību izveido ar piederības 
semestrim sākuma datumu.  
Jābūt agrākam vai vienādam par 
pirmo piederības datumu 
semestrim studiju programmā ar 
attiecīgu licences numuru (kas 
sistēmā ievadīts iepriekš). 

 

 Datnes satura piemērs: 

02039211497;4842;Janis;Kalns;01.01.2000;V;LT;LV;3347802926;J;LT;1;041030-
1;;2017/2018;01.08.2017;01.05.2018;V;P;K;ST;J;01.08.2017 

02039211497;4842;Janis;Kalns;01.01.2000;V;LT;LV;3347802926;J;LT;1;041030-
1;;2017/2018;01.08.2017;01.05.2018;V;P;K;ST 
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Akadēmisko atvaļinājumu datu augšupielādes CSV struktūra: 
Šajā CSV datnē tiek uzskaitīta informācija par augstākās izglītības iestādē studējošo personu 
akadēmiskajiem atvaļinājumiem. 

Datnes nosaukumā pirmajam burtam ir obligāti jābūt “A”. 
Piemēram, “A2015_2016.csv”. 

Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

1.  Persona. LR personas kods vai 
nerezidenta identifikācijas kods. X 

Teksts (50). 
LR rezidenta gadījumā 
personas kodam jāatbilst 
šablonam: 999999-99999 

2.  Augstskolas piešķirtais personas 
identifikators. X Teksts (50). 

3.  
Augstākās izglītības iestādes vai tās 
filiāles, kurā persona studē, 
reģistrācijas numurs. 

X Teksts (10) 

4.  Akadēmiskais atvaļinājums. 
Atvaļinājuma sākuma datums. X 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Piemēram: 10.11.2015 

5.  Akadēmiskais atvaļinājums. 
Atvaļinājuma beigu datums. X 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Jābūt lielākam kā sākuma 
datumam. 
Piemēram: 01.09.2016 

6.  Akadēmiskais atvaļinājums. Studiju 
programmas licences numurs. X Teksts (25) 

7.  
Akadēmiskais atvaļinājums. Studiju 
programmas licences specializācijas 
kods. 

 

Teksts (3) 
Gadījumā, ja šis ir lauks netiek 
aizpildīts, tad nepieciešams 
beigās pievienot apostrofus 
šādi ‘’ 

 

Datnes satura piemērs: 

'040594-12121'; '0001254838'; '01.10.2015'; '01.09.2016'; 'AA2015001486'; '001' 
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Apmaiņas programmu datu augšupielādes CSV struktūra: 
Šajā CSV datnē tiek uzskaitīta informācija par augstākās izglītības iestādē studējošo personu 
apmaiņas programmām. 

Datnes nosaukumā pirmajam burtam ir obligāti jābūt “E”. 
Piemēram, “E2015_2016.csv”. 

Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

1.  Persona. LR personas kods vai 
nerezidenta identifikācijas kods. X 

Teksts (50). 
LR rezidenta gadījumā personas 
kodam jāatbilst šablonam: 999999-
99999. 

2.  Augstskolas piešķirtais personas 
identifikators. X Teksts (50). 

3.  
Augstākās izglītības iestādes vai 
tās filiāles, kurā persona studē, 
reģistrācijas numurs. 

X Teksts (10) 

4.  Apmaiņas programma. Studiju 
programmas licences numurs. X Teksts (25) 

5.  
Apmaiņas programma. Studiju 
programmas licences 
specializācijas kods. 

 Teksts (3) 

6.  Apmaiņas programma. Apmaiņas 
programmas sākuma datums. X 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Piemēram: 10.11.2015 

7.  Apmaiņas programma. Apmaiņas 
programmas beigu datums. X 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Jābūt lielākam kā sākuma datumam. 
Piemēram: 01.09.2016 

8.  
Apmaiņas programma. Valsts uz 
kuru students devies apmaiņas 
programmā.  

X 

Teksts (2).  
Starptautiski izmantotais 2 simbolu 
valsts kods (LV, LT, EE u.t.l.). ISO 
3166-1 (Alpha-2 code). 

9.  Apmaiņas programma. Mobilitātes 
programmas veids. X 

Teksts (1). 
E – kredītpunktu mobilitātes ES 
programmu ietvaros (ERASMUS vai 
citas ES programmas) 
S – kredīt punktu mobilitāte citu 
starptautisku/valstu programmu 
ietvaros 
C – kredītpunktu mobilitāte citu 
programmu ietvaros 

10.  Apmaiņas programma. Mobilitātes 
veids. X S – studiju periods 

P - prakse 
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Datnes satura piemērs: 

'191095-10222'; '0001254838'; 'AA2015001486';'001';'01.09.2015'; '31.12.2015'; 'SE'; 'E'; 'S' 
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Izsniegto izglītības dokumentu datu augšupielādes CSV struktūra: 
Šajā CSV datnē tiek uzskaitīta informācija par augstākās izglītības iestādē izsniegtajiem izglītības 
dokumentiem. 

Datnes nosaukumā pirmajam burtam ir obligāti jābūt “D”. 
Piemēram, “D2015_2016.csv”. 

Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

1.  
Personas, kurai izsniegts izglītības 
dokument,  LR personas kods vai 
nerezidenta identifikācijas kods. 

X 

Teksts (50). 
LR rezidenta gadījumā personas 
kodam jāatbilst šablonam: 
999999-99999 

2.  Augstskolas piešķirtais personas 
identifikators. X Teksts (50). 

3.  
Augstākās izglītības iestādes vai 
tās filiāles, kura izsniedza 
dokumentu, reģistrācijas numurs. 

X Teksts (10) 

4.  Izglītības dokuments. Sērijas kods. X Teksts (25)   

5.  Izglītības dokuments. Sērijas 
numurs. X Teksts (25)  

6.  Izglītības dokuments. Izsniegšanas 
datums. X 

Teksts (10).   
Šablons: dd.mm.gggg 
Piemēram: 01.09.2016 

7.  Izglītības veids. X 

Teksts (1) 
Izglītības dokumentā norādītais 
iegūtās izglītības veids: 
1 Pirmā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
2 Otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība 
3 Profesionālais bakalaurs 
4 Profesionālais maģistrs 
5 Akadēmiskais bakalaurs 
6 Akadēmiskais maģistrs 
7 Doktors 

8.  Izglītības dokuments. Studiju 
programmas licences numurs. X Teksts (25) 

9.  
Izglītības dokuments. Studiju 
programmas licences 
specializācijas kods. 

 Teksts (3) 

10.  Darbība ar izglītības dokumentu. X 

Teksts(1). 
 
I – izsniegts 
D – izsniegts dublikāts 
A - anulēts 

11.  Doktora darba dati. Zinātnes 
nozare. 

Par doktora 
darbu 

obligāti 

Teksts (6) 
Kods no klasifikatora Zinātnes 
nozares 
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Ieraksta 
elementu 

secība 
Elementa apraksts Elementa 

obligātums Formāts 

12.  Doktora darba tēma.  Teksts(500). 
13.  Doktora darba vadītāja vārds.  Teksts(300). 
14.  Doktora darba vadītāja uzvārds.  Teksts(300). 

15.  Doktora darba vadītāja personas 
kods.  

Teksts(100). 
Gadījumā, ja šis ir lauks netiek 
aizpildīts, tad nepieciešams beigās 
pievienot pēdiņas lūk šādi ‘’ 

Datnes satura piemērs: 

'040594-12121'; '0001254838'; 'RT'; '2015001254'; '12.07.2015';‘1’;'AA2015001486';;'I';;;;;; 

'201193-13133'; '0001254838'; 'RT'; '2015000015'; '12.07.2015';‘7’;'AA2015001486'; 
'001';'I''DAB';'4';'Tarakānu indes destruktīvās ietekmes mazināšana';'Jurģis';'Grosmanis';'151168-
14154' 

 

Zinātnes nozaru kodi (PositionScienceBranches) 
Id Nosaukums Kods 

1000 Dabaszinātnes 1 
1001 Matemātika 1.1 
1002 Datorzinātne un informātika 1.2 
1003 Fizika un astronomija 1.3 
1004 Ķīmija 1.4 
1005 Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes 1.5 
1006 Bioloģija 1.6 
1007 Citas dabaszinātnes 1.7 
1008 Inženierzinātnes un tehnoloģijas 2 
1047 Būvniecības un transporta inženierzinātnes 2.1 
1009 Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 2.2 
1010 Mašīnbūve un mehānika 2.3 
1011 Ķīmijas inženierzinātne 2.4 
1012 Materiālzinātne 2.5 
1013 Medicīniskā inženierija 2.6 
1014 Vides inženierija un enerģētika 2.7 
1015 Vides biotehnoloģija 2.8 
1046 Rūpnieciskā biotehnoloģija 2.9 
1016 Nanotehnoloģija 2.10 

1017 
Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu 
tehnoloģijas. 2.11 

1018 Medicīnas un veselības zinātnes 3 
1019 Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija 3.1 
1020 Klīniskā medicīna 3.2 
1021 Veselības un sporta zinātnes 3.3 
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1022 Medicīniskā biotehnoloģija 3.4 
1023 Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze 3.5 
1024 Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes 4 
1025 Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne 4.1 
1026 Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne 4.2 
1027 Veterinārmedicīnas zinātne 4.3 
1028 Lauksaimniecības biotehnoloģija 4.4 
1029 Citas lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozaru zinātnes 4.5 
1030 Sociālās zinātnes 5 
1031 Psiholoģija 5.1 
1032 Ekonomika un uzņēmējdarbība 5.2 
1033 Izglītības zinātnes 5.3 
1034 Socioloģija un sociālais darbs 5.4 
1035 Tiesību zinātne 5.5 
1036 Politikas zinātne 5.6 
1037 Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija 5.7 
1038 Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija 5.8 
1039 Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne 5.9 
1040 Humanitārās un mākslas zinātnes 6 
1041 Vēsture un arheoloģija 6.1 
1042 Valodniecība un literatūrzinātne 6.2 
1043 Filozofija, ētika un reliģija 6.3 
1044 Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra 6.4 
1045 Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes 6.5 

 
 


