
Akadēmiskās informācijas 
centra cenrādis 

novērtēšanas procedūrām

Rīga, 2019.

Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Nr.8.2.4.0/15/I/001

Marina Mekša

Projekta vecākā eksperte



Normatīvais pamats

▪Studiju programmu licencēšana

MK 11.12.2018. noteikumi Nr.795 «Studiju programmu 
licencēšanas noteikumi»

▪Studiju virzienu akreditācija 

MK 11.12.2018. noteikumi Nr.793 «Studiju virzienu 
atvēršanas un akreditācijas noteikumi»

▪Augstskolu un koledžu akreditācija

MK 11.12.2018. noteikumi Nr.794 «Augstskolu un koledžu 
akreditācijas noteikumi»



Normatīvais pamats

▪ Līdz 2019.gada 1.janvārim visu novērtēšanas procedūru cenas 
noteica MK 14.07.2015. noteikumi Nr.409 «Nodibinājuma 
«Akadēmiskās informācijas centrs» maksas pakalpojumu cenrādis»

▪ 2018.gada beigās AIC kā Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes 
aģentūra ir iekļauta starptautiskajā Eiropas augstākās izglītības 
kvalitātes nodrošināšanas reģistrā EQAR

▪AL 55.3 panta trešā daļa – studiju virziena akreditācijas procesa 
ietvaros studiju virziena novērtēšanu veic Akadēmiskās informācijas 
centrs vai Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 
reģistrā iekļauta kvalitātes nodrošināšanas aģentūra pēc augstskolas 
vai koledžas izvēles.



MK 11.12.2018. noteikumi Nr.778 «Nodibinājuma 
«Akadēmiskās informācijas centrs» maksas pakalpojumu 
cenrādis»
https://likumi.lv/ta/id/275564-nodibinajuma-akademiskas-informacijas-centrs-maksas-pakalpojumu-
cenradis

▪Studiju programmu licencēšana

▪Augstskolu un koledžu akreditācija

Divi cenrāži

1. Licencēšana, augstskolu un 
koledžu akreditācija – MK noteikumi 

https://likumi.lv/ta/id/275564-nodibinajuma-akademiskas-informacijas-centrs-maksas-pakalpojumu-cenradis


Divi cenrāži

▪ AIC dokuments «Nodibinājuma «Akadēmiskās informācijas centrs» 
maksas pakalpojumu cenrādis»

https://www.aika.lv/wp-
content/uploads/2019/03/Nodibinajuma_Akademiskas-informacijas-
centrs_maksas-pakalpojumu-cenradis.pdf

▪ AIC cenrādis satur:

▪ Studiju virzienu novērtēšanas cenas

▪ Izmaiņu studiju virzienā novērtēšana cenu 

▪ Pagaidām cenrādis nesatur licencētas studiju programmas 
iekļaušanas akreditētā studiju virzienā novērtēšanas cenu

2. Studiju virzienu novērtēšanas cenrādis – AIC 
dokuments 

https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/03/Nodibinajuma_Akademiskas-informacijas-centrs_maksas-pakalpojumu-cenradis.pdf


Aprēķina principi 

▪Pamatā saglabātas «vecās» studiju virzienu un izmaiņu studiju 
virzienā novērtēšanas izmaksu aprēķina formulas

▪Cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN 
nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta 
astoto daļu

▪ Jaunums – ja studiju virziens tiek īstenots arī filiālēs:
▪ vizītei viena papildu diena, ja filiāļu skaits ir no 1 līdz 5 (ieskaitot) 

▪ vizītei divas papildu dienas, ja filiāļu skaits ir 6 un vairāk

▪ Jaunums – ja studiju virzienā ir programmas no dažādām izglītības 
tematiskajām jomām un izglītības programmu grupām, aģentūra var 
apstiprināt vairāk kā 5 ekspertus   



Izmaiņu studiju virzienā novērtēšanas 
izmaksas – 771 euro

I = K*C*E*(Hg + He), kur 

K – koeficients izmaiņu studiju virzienā novērtēšanas procesa 
administratīvā darba nodrošināšanai – 1,3;

C – eksperta vienas stundas darba samaksa pirms nodokļu nomaksas –
49,44 euro;

E – ekspertu skaits, kas piedalās novērtēšanā – 1; 

Hg – eksperta darba laiks pirms vizītes augstskolā vai koledžā (iesniegto 
dokumentu priekšizpēte) – 4 stundas;

He – eksperta darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, 
atzinuma un rekomendāciju sagatavošanā – 8 stundas.



Studiju virziens tiek īstenots tikai 
augstskolā vai koledžā

S = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*8*Ek)+Ts, kur
K - koeficients studiju virziena novērtēšanas procesa administratīvā darba nodrošināšanai – 1,3;

C – eksperta vienas stundas darba samaksa pirms nodokļu nomaksas – 49,44 euro;

E – ekspertu skaits, kas piedalās novērtēšanā – 5 vai vairāk, ņemot vērā studiju programmu skaitu, izglītības tematiskās 
jomas un izglītības programmu grupas studiju virziena ietvaros;

Hg – ekspertu darba laiks pirms vizītes augstskolā vai koledžā (iesniegto dokumentu priekšizpēte) - 8 stundas;

Ek – koeficients, kas ierēķina eksperta darba laiku, atkarībā no darba apjoma studiju virziena novērtēšanā: minimāli 1, 
maksimāli 3. Koeficients atkarīgs no studiju programmu skaita studiju virzienā;

Hv – komisijas vadītāja darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, atzinuma un rekomendāciju sagatavošana 
studiju virziena novērtēšanā – 16 stundas;

Hs – komisijas sekretāra darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, atzinuma un rekomendāciju 
sagatavošana studiju virziena novērtēšanā – 16 stundas;

He – komisijas eksperta darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, dalību atzinuma un rekomendāciju 
sagatavošanā – 8 stundas;

Ts – ekspertu atzinuma tulkošanas izmaksas no angļu uz latviešu valodu vai otrādi – 190 euro



Studiju virziens tiek īstenots gan augstskolā 
vai koledžā, gan filiālē/filiālēs

Sf = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*Hf+E*8*Ek)+Ts, kur
K - koeficients studiju virziena novērtēšanas procesa administratīvā darba nodrošināšanai – 1,3;

C – eksperta vienas stundas darba samaksa pirms nodokļu nomaksas – 49,44 euro;

E – ekspertu skaits, kas piedalās novērtēšanā – 5 vai vairāk, ņemot vērā studiju programmu skaitu, izglītības tematiskās jomas un 
izglītības programmu grupas studiju virziena ietvaros;

Hg – ekspertu darba laiks pirms vizītes augstskolā vai koledžā (iesniegto dokumentu priekšizpēte) - 8 stundas;

Ek – koeficients, kas ierēķina eksperta darba laiku, atkarībā no darba apjoma studiju virziena novērtēšanā: minimāli 1, maksimāli 3. 
Koeficients atkarīgs no studiju programmu skaita studiju virzienā;

Hv – komisijas vadītāja darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, atzinuma un rekomendāciju sagatavošana studiju virziena 
novērtēšanā – 16 stundas;

Hs – komisijas sekretāra darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, atzinuma un rekomendāciju sagatavošana studiju virziena 
novērtēšanā – 16 stundas;

He – komisijas eksperta darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, dalību atzinuma un rekomendāciju sagatavošanā – 8 
stundas;

Hf – komisijas eksperta darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolas vai koledžas filiālē/filiālēs:
• 8 stundas – ja filiāļu skaits ir no 1 līdz 5 (ieskaitot);

• 16 stundas – ja filiāļu skaits ir 6 un vairāk;

Ts – ekspertu atzinuma tulkošanas izmaksas no angļu uz latviešu valodu vai otrādi – 190 euro



Papildu izdevumi 

Papildus cenai augstskola vai koledža ekspertam kompensē 
ekonomiski izdevīgākos faktiskos ceļa izdevumus ne vairāk kā 
711,44 euro apmērā un viesnīcas izdevumus, nepārsniedzot 
106,72 euro par nakti. Ja eksperta faktiskie ceļa izdevumi 
pārsniedz 711,44 euro vai viesnīcas izdevumi pārsniedz 
106,72 euro par nakti, Centrs saskaņo šādas izmaksas ar 
augstskolu vai koledžu.



Novērtēšanu veic 5 eksperti

Studiju 

programmu 

skaits studiju 

virzienā

Studiju virziens 

tiek īstenots 

tikai augstskolā 

vai koledžā

Studiju virziens tiek īstenots arī filiālēs Latvijas 

teritorijā

filiāļu skaits – no 1 līdz 5 

(ieskaitot)
filiāļu skaits - 6 un vairāk

1 11 502,00 14 073,00 16 644,00

2 12 479,00 15 050,00 17 621,00

3 13 250,00 15 821,00 18 392,00

Piemēri



Studiju virziena novērtēšanai 
nepieciešami vairāk kā 5 eksperti

S = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*8*Ek)+Ts

vai 

Sf = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*Hf+E*8*Ek)+Ts



1. piemērs 

RSU studiju virziens 
«Veselības aprūpe» 
6 izglītības programmu 
grupas, tai skaitā Ārstniecība, 
Medicīniskie pakalpojumi, 
Māszinības, Zobārstniecība, 
Farmācija, Sabiedrības 
veselība
31 programma, 2 filiāles 

Apstiprina papildu 2 
ekspertus – kopā 7

Veic aprēķinus, ņemot vērā 
filiāļu skaitu

Indikatīvi - novērtēšanas 
cena, ņemot vērā papildu 
ekspertus un filiāles – 32583 
euro («vecā» cena – 21785 
euro)

AIC/AIKA



2. piemērs 

LLU studiju virziens 
«Arhitektūra un būvniecība» 
2 izglītības programmu 
grupas, tai skaitā Arhitektūra 
un pilsētu plānošana, 
Būvniecība un civilā 
celtniecība
15 programmas, filiāļu nav 

Apstiprina papildu 1 
ekspertu – kopā 6

Veic aprēķinus

Indikatīvi - novērtēšanas 
cena, ņemot vērā papildu 
ekspertu – 21456 euro
(«vecā» cena – 18083 euro)

AIC/AIKA



Jaunums – apvienotā novērtēšana

AIC/AIKA, vienojoties ar augstskolām un koledžām, var organizēt viena 
studiju virziena novērtēšanu vairākās augstskolās un koledžās kopā –
apvienoto novērtēšanu, izmantojot vienus un tos pašus AIC/AIKA 
apstiprinātus ekspertus. 

Organizējot apvienoto novērtēšanu, AIC/AIKA aprēķina studiju virziena 
novērtēšanas izmaksas visās iesaistītajās augstskolās un koledžās un cenu 
katrai no iesaistītajām augstskolām un koledžām, ņemot vērā studiju 
programmu skaitu studiju virzienā attiecīgajā augstskolā un koledžā un 
studiju virzienam atbilstošo studiju programmu īstenošanu augstskolas vai 
koledžas filiālēs, kā arī ekspertu skaitu.



Apvienotās novērtēšanas izmaksu 
aprēķins, 1.piemērs

Studiju virziens X:

Tiek īstenots 2 augstskolās

1.augstskola atrodas kādā no 
pilsētām ārpus Rīgas. Studiju 
virzienā ir 4 studiju 
programmas. 

2.augstskola atrodas Rīgā. 
Studiju virzienā ir 2 studiju 
programmas.

Nevienai no augstskolām nav 
filiāļu.

• Apstiprina 5 ekspertus

• Izveido laika grafiku – nepieciešamas 
papildu 2 dienas

• Par pamatu izvēlas studiju virziena, kurā ir 
6 (4+2) studiju programmas, cenu

• Cenu pārrēķina, ņemot vērā apvienotajai 
novērtēšanai noteikto ekspertu skaitu, kā 
arī papildu nepieciešamo laiku

• Cenu katrai augstskolai iegūst, sadalot 
iegūtās izmaksas studiju virziena X 
apvienotajai novērtēšanai abās 
augstskolās proporcionāli tām cenām, kas 
augstskolām būtu jāmaksā, ja katrs studiju 
virziens tiktu vērtēts atsevišķi

AIC/AIKA



Apvienotās novērtēšanas izmaksu aprēķins, 
1.piemērs

Studiju 

programmu 

skaits 

studiju 

virzienā 

Filiāļu 

skaits

Cena saskaņā ar 

Cenrādi, ja 

novērtētu katru 

studiju virzienu 

atsevišķi

Cena aprēķinot 

proporcionāli, ja 

veic apvienotu 

novērtēšanu 

divās augstskolās

Ietaupījums 

katrai 

augstskolai, 

euro

Ietaupījums katrai 

augstskolai, % no 

Cenrādī noteiktās 

cenas, ja vērtētu 

katru studiju 

virzienu atsevišķi

Studiju virzienu X 

novērtē katrā 

augstskolā atsevišķi
4+2 - 26346 -

Studiju virzienu X 

novērtē apvienoti 

divās augstskolās
6 - - 20037

1.augstskola 4 nav 13867 10546 3321 24%
2.augstskola 2 nav 12479 9491 2988 24%

Kopā 6 nav 26346 20037 6309 24%



Apvienotās novērtēšanas izmaksu 
aprēķins, 2.piemērs

Studiju virziens Y:

Tiek īstenots 2 augstskolās

1.augstskola atrodas kādā no 
pilsētām ārpus Rīgas. Studiju 
virzienā ir 4 studiju 
programmas. 

2.augstskola atrodas Rīgā. 
Studiju virzienā ir 2 studiju 
programmas, kā arī 4 filiāles 
ārpus Rīgas, turklāt viena no 
filiālēm atrodas tajā pašā 
pilsētā, kur 1.augstskola.

• Apstiprina 5 ekspertus

• Izveido laika grafiku – nepieciešamas 
papildu 4 dienas

• Par pamatu izvēlas studiju virziena, kurā ir 
6 (4+2) studiju programmas, cenu

• Cenu pārrēķina, ņemot vērā apvienotajai 
novērtēšanai noteikto ekspertu skaitu, kā 
arī papildu nepieciešamo laiku

• Cenu katrai augstskolai iegūst, sadalot 
iegūtās izmaksas studiju virziena Y 
apvienotajai novērtēšanai abās 
augstskolās proporcionāli tām cenām, kas 
augstskolām būtu jāmaksā, ja katrs studiju 
virziens tiktu vērtēts atsevišķi

AIC/AIKA



Apvienotās novērtēšanas izmaksu 
aprēķins, 2.piemērs

Studiju 

programmu 

skaits studiju 

virzienā 

Filiāļu 

skaits

Cena saskaņā ar 

Cenrādi, ja 

novērtētu katru 

studiju virzienu 

atsevišķi

Cena aprēķinot 

proporcionāli, ja 

veic apvienotu 

novērtēšanu 

divās augstskolās

Ietaupījum

s katrai 

augstskolai, 

euro

Ietaupījums katrai 

augstskolai, % no 

Cenrādī noteiktās 

cenas, ja vērtētu katru 

studiju virzienu 

atsevišķi

Studiju virzienu Y 

novērtē katrā 

augstskolā 

atsevišķi

4+2 - 28917 -

Studiju virzienu Y 

novērtē 

apvienoti divās 

augstskolās

6 - - 25179

1.augstskola 4 nav 13867 12074 1793 13%
2.augstskola 2 4 15050 13104 1945 13%

Kopā 6 4 28917 25179 3738 13%



Apvienotā novērtēšana – kādos 
gadījumos izvēlēties, ko iegūst

• Izdevīgi gadījumos, ja studiju virzienos neliels programmu skaits, nav filiāļu

• Notiek brīvprātīgi 

• Apvienoti varētu novērtēt vienu studiju virzienu maksimāli 3 augstskolās un 
koledžās - pagarinās vizītes laiks, ekspertus sarežģīti noturēt klātienē vairāk kā 
nedēļu

• Ko iegūst:

• Katra no iesaistītajām augstskolām un koledžām maksā mazāk par studiju 
virziena novērtēšanas procedūru, nekā maksātu atsevišķi

• Ekspertu ceļa un viesnīcas izdevumi tiek sadalīti starp iesaistītajām 
augstskolām un koledžām



Paldies par uzmanību!

Lūdzu, jautājiet!


