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Izmaiņas normatīvajā regulējumā

• Grozījumi Augstskolu likumā

• Ministru kabineta noteikumi
• Studiju programmu licencēšana – MK 11.12.2018. noteikumi Nr.795

• Studiju virzienu akreditācija – MK 11.12.2018. noteikumi Nr.793

• Augstskolu/koledžu akreditācija – MK 11.12.2018. noteikumi Nr.794





Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome
2015.-2018. Sākot ar 2019.gadu

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs, AIC direktors, 
Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs, Rektoru padomes 
priekšsēdētājs, Latvijas Koledžu asociācijas priekšsēdētājs, Latvijas 
Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, Latvijas Studentu 
apvienības prezidents, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības priekšsēdētājs, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas 
pārstāvis, Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, Lauksaimnieku 
organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs, 
Tautsaimniecības padomes pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs, Latvijas Ārstu biedrības 
prezidents, Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
reģistrā reģistrētas ārvalstu akreditācijas aģentūras pārstāvis.

Viens pārstāvis no AIC, Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Darba
devēju konfederācijas, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas
Studentu apvienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kameras un Rektoru padomes

✓ veic stratēģisku vadību un plānošanu
✓ apstiprina studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas 

komisijas locekļu atlases kritērijus
✓ apstiprina abu komisiju sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku
✓ apstiprina abu komisiju reglamentus

✓ apstiprina studiju kvalitātes komisijas sastāvu,
priekšsēdētāju un vietnieku

✓ apstiprina studiju kvalitātes komisijas nolikumu
✓ apstiprina apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju

un vietnieku.

Darbības laiks 5 gadi Termiņš nav noteikts



Lēmuma pieņemšana (I)

Studiju 
akreditācijas 

komisija

Studiju 
programmu 
licencēšanas 

komisija

Studiju 
kvalitātes 
komisija

Apelācijas 
komisija

✓ Studiju programmu licencēšana
✓ Studiju virzienu akreditācija
✓ Izmaiņu apstiprināšana
✓ Licencēto studiju programmu iekļaušana 

studiju virziena akreditācijas lapā
✓ Paraksta licences un akreditācijas lapas



Lēmuma pieņemšana (II)

Studiju kvalitātes komisija Apelācijas komisija

Prasības noteiktas MK noteikumos un Augstskolu likumā

Atlasi organizē AIC/AIKA

Apstiprina AIKNP, plānots apstiprināt š.g. aprīlī

7 eksperti 4 eksperti

Darbības termiņš – 5 gadi Darbības termiņš – nav noteikts



Izmaiņas visās novērtēšanās

• LSA un LIZDA novērotāji piedalās un sagatavo novērtēšanas protokolu

• Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators sniedz viedokli un 
piedalās studiju kvalitātes komisijas sēdē (studiju programmas reglamentēto 
profesiju jomā)

• Mainīti vērtēšanas kritēriji un vērtējumi

• Noteiktas prasības Augstskolu likumā un MK noteikumos

• Dokumenti iesniedzami elektroniski



Novērtēšanas procedūras
Procedūra

Novērtēšanu 
organizē

Eksperti Lēmumu pieņem
Lēmumu var 
apstrīdēt

Studiju programmu 
licencēšana

AIC/AIKA 3 eksperti 
Studiju kvalitātes 
komisija

Apelācijas komisija

Studiju virziena 
akreditācija

AIC/AIKA

vismaz 5 eksperti 
Studiju kvalitātes 
komisija

Apelācijas komisijaCita EQAR aģentūra

AIC/AIKA + cita 
EQAR aģentūra

Izmaiņas studiju 
virzienā

AIC/AIKA 1 eksperts
Studiju kvalitātes 
komisija

Apelācijas komisija

Licencētās studiju 
programmas 
iekļaušana 

AIC/AIKA
2 eksperti Studiju kvalitātes

komisija
Apelācijas komisija

Augstskolas/koledžas 
akreditācija

AIC/AIKA 7 eksperti
Augstākās izglītības 
padome

Izglītības un zinātnes 
ministrija



Studiju programmu licencēšana –
organizē AIC/AIKA

Studiju kvalitātes komisijas lēmums

Ekspertu novērtējums 

Vizīte un ekspertu atzinums

MK noteikumu cenrādis

Iesniegums un studiju programmas raksturojums

4
 m

ēn
eši



Studiju virziena novērtēšana

Augstskola 
izvēlas AIC/AIKA

Līguma 
slēgšana

Novērtēšana

Augstskola 
izvēlas citu 

EQAR aģentūru

Jāinformē 
AIC/AIKA

Vienošanās 
ar citu EQAR 

aģentūru
Novērtēšana

Augstskola 
izvēlas AIC/AIKA 

+ citu EQAR 
aģentūru

Trīspusēja 
līguma 

slēgšana
Novērtēšana

Lēmuma 
pieņemša

na –
Studiju 

kvalitātes 
komisija

6 mēneši 4 mēneši



Studiju virzienu akreditācijas grafiks (I)

Līdz 2020. gada 31. decembrim Līdz 2021. gada 31. decembrim

“Psiholoģija”,
“Tiesību zinātne”,
“Ekonomika”,
“Informācijas un komunikācijas zinātnes”,
“Vadība, administrēšana un nekustamo 
īpašumu pārvaldība”.

“Mehānika un metālapstrāde, 
siltumenerģētika, siltumtehnika un 
mašīnzinības”,
“Enerģētika, elektrotehnika un 
elektrotehnoloģijas”,
“Ražošana un pārstrāde”,
“Arhitektūra un būvniecība”,
“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, 
zivsaimniecība, veterinārmedicīna un pārtikas 
higiēna”,
“Veselības aprūpe”,
“Sociālā labklājība”.

66 novērtēšanas 51 novērtēšana



Studiju virzienu akreditācijas grafiks (II)
Līdz 2022. gada 31. decembrim Līdz 2023. gada 31. decembrim

“Mākslas”,
“Reliģija un teoloģija”,
“Vēsture un filozofija”,
“Ģeogrāfijas un zemes zinātnes”,
“Dzīvās dabas zinātnes”,
“Ķīmija, ķīmijas tehnoloģijas un 
biotehnoloģija”,
“Fizika, materiālzinātne, matemātika un 
statistika”
“Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 
elektronika, telekomunikācijas, datorvadība 
un datorzinātne”

“Izglītība, pedagoģija un sports”,
“Valodu un kultūras studijas, dzimtās 
valodas studijas un valodu programmas”,
“Tulkošana”,
“Socioloģija, politoloģija un antropoloģija”,
“Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un 
atpūtas organizācija”,
“Transporta pakalpojumi”,
“Vides aizsardzība”,
“Iekšējā drošība un civilā aizsardzība”,
“Militārā aizsardzība”

42 novērtēšanas 66 novērtēšanas



Studiju virziena akreditācijas organizēšana
• Apzināt augstskolas/koledžas un to studiju virzienus, kuru 

novērtēšanu organizēs AIC/AIKA

• Izstrādāt novērtēšanu grafiku

• Izrunāt novērtēšanu grafiku ar augstskolām/koledžām

• Konsultācijas augstskolām/koledžām

• Augstskolas/koledžas iesniedz iesniegumu studiju virzienu 
novērtēšanai

• Līgumu noslēgšana

• Augstskolas/koledžas iesniedz studiju virziena pašnovērtējuma 
ziņojumus



Paldies!
Jautājumi?

jolanta.silka@aic.lv

aika@aic.lv

www.aika.lv

www.svr.aic.lv

mailto:jolanta.silka@aic.lv
mailto:aika@aic.lv
http://www.aika.lv/
http://www.svr.aic.lv/

