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Spēkā esošie Ministru kabineta (MK) noteikumi

• Studiju programmas (SP) licencēšanas procedūru regulē 11.12.2018. MK
noteikumi Nr. 795 Studiju programmu licencēšanas noteikumi

• Spēkā ar 01.01.2019.

• Nosaka licencēšanas kārtību, licences paraugu, Studiju kvalitātes komisijas
(SKK) izveides nosacījumus, kārtību, tiesības un pienākumus SP licencēšanā

• Nosaka Apelācijas komisijas izveidošanas nosacījumus, kārtību, tiesības un
pienākumus SP licencēšanā



Galveno izmaiņu salīdzinājums
MK noteikumi Nr. 408 Galvenās izmaiņas kopš 01.01.2019. - MK noteikumi 

Nr. 795

Novērtēšanā bez balsstiesībām var piedalīties 
LSA un LIZDA deleģēti novērotāji

Novērtēšanas procedūrā bez balsstiesībām piedalās LSA un LIZDA
deleģēti novērotāji

Dokumenti tiek iesniegti papīra un 
elektroniskā formā

Dokumenti tiek iesniegti elektroniskā formā

Studiju programmas vērtēšanas kritēriji Vērtēšanas kritēriji un prasības – kritēriji tiek novērtēti ar ‘izcili’, 
‘labi’, ‘viduvēji’, ‘neapmierinoši’, UN prasība tiek novērtēta ar ‘atbilst’, 
‘daļēji atbilst’ vai ‘neatbilst’

Lēmumu par studiju programmas licencēšanu 
pieņem Studiju programmu licencēšanas 
komisija, un licenci paraksta Izglītības un 
zinātnes ministrs

Lēmumu par studiju programmas licencēšanu pieņem Studiju 
kvalitātes komisija un licenci paraksta Studiju kvalitātes komisijas 
priekšsēdētājs



Studiju programmas novērtēšana [1]

Novērtēšanas procedūras dalībnieki un to galvenie uzdevumi

Studiju kvalitātes komisija - pilnvaru termiņš ir 5 gadi, un tā:

• novērtē licencējamo SP

• pieņem lēmumu par SP licencēšanu vai atteikumu licencēt SP

• pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu SP licencē

• var pieņemt lēmumu par studiju programmas licences atņemšanu SP

• SKK priekšsēdētājs paraksta SP licenci



Studiju programmas novērtēšana [2]

Eksperti:

• izskata augstskolas/ koledžas iesniegto informāciju

• piedalās AIC organizētajās apmācībās

• apmeklē augstskolas/ koledžas, ieskaitot filiāles, ja nepieciešams

• izvērtē SP

• iesniedz AIC kopīgo atzinumu

SP novērtēšanas eksperti: viens ir Latvijas Studentu apvienības (LSA) deleģētais pārstāvis, viens -
nozares ekspertu padomes deleģētais pārstāvis, ja licencēšanai iesniegta profesionālā SP un ir 
izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome, vai Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) 
deleģētais pārstāvis, ja nav izveidota atbilstoša nozares ekspertu padome vai licencēšanai iesniegta 
akadēmiskā SP, un viens tās jomas eksperts, kurā pieteikta SP licencēšana

LSA un LIZDA deleģētie novērotāji



Studiju programmas novērtēšana [3]

Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinators:

• piedalās SKK sēdēs kā novērotājs, ja SP ir saistīta ar reglamentēto 
profesiju

• sniedz viedokli par SP reglamentētajā profesijā viena mēneša laikā no 
AIC pieprasījuma saņemšanas dienas



Studiju programmas novērtēšana [4]

Nozares ekspertu padome:

AIC var lūgt licencējamai SP atbilstošajai nozares ekspertu padomei, 
profesionālajai nozaru organizācijai vai nozares ministrijai, kuras 
pārraudzībā ir attiecīgā joma, ja nav izveidota atbilstoša nozares 
ekspertu padome, 10 darbdienu laikā sniegt atzinumu par licencēšanai 
iesniegtās SP atbilstību nozares attīstības vajadzībām un par 
licencējamās SP īstenošanā sagatavoto speciālistu nodarbinātības 
prognozēm



Studiju programmas raksturojuma izstrādes 
vadlīnijas

• Izstrādātas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 795 2.3. apakšpunktu

• Saistošas visām augstskolām/ koledžām, kas plāno licencēt studiju programmu

• Mērķis ir sniegt strukturētu ietvaru SP iesnieguma un raksturojuma izstrādei, lai licencētu SP

• Nosaka SP raksturojumā iekļaujamo informāciju, tās struktūru un formu

• SP raksturojuma sagatavošanā augstskolas/ koledžas sniedz informāciju atbilstoši vadlīnijās
norādītajām prasībām un kritērijiem

• Augstskolas/ koledžas raksturo novērtējamās SP atbilstību septiņām prasībām un saistošajiem 15
kritērijiem

• Pievienotajiem PARAUGIEM ir ieteikuma raksturs

• SP atbilstība normatīvo aktu prasībām – 13 punkti, 12. pielikums

Veicot SP novērtēšanu, vērā jāņem ESG 1. daļa



Vērtēšanas kritēriji [1]

Kritēriji Augstskolu likuma (AL) 55.² panta piektajā daļā noteikto 
prasību novērtēšanai (kritēriji) ir izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 
2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu 
licencēšanas noteikumi” 2.2. apakšpunktu

SP vērtēšana notiek atbilstoši AL 55.² panta piektajā daļā noteiktām 
prasībām



Vērtēšanas kritēriji [2]
PRASĪBA

Vērtējums Vērtējuma skaidrojums

Atbilst Prasībai atbilstošajiem kritērijiem sniegtais novērtējums ir “izcili” vai “labi”

Daļēji atbilst Prasībai atbilstošajiem kritērijiem sniegtais novērtējums ir “viduvēji”

Neatbilst Vismaz vienam prasībai atbilstošajam kritērijam sniegtais novērtējums ir 
“neapmierinoši”.

KRITĒRIJS

Vērtējums Vērtējuma skaidrojums

Izcili Nav konstatēti trūkumi norādīto kritēriju izpildē

Labi Nav konstatēti būtiski trūkumi norādīto kritēriju izpildē

Viduvēji Ir konstatēti tādi trūkumi kritērija izpildē, kurus var novērst līdz Studiju 
kvalitātes komisijas (turpmāk – SKK) sēdei, kurā tiks skatīts iesniegums par 
studiju programmas licencēšanu

Neapmierinoši Ir konstatēti būtiski trūkumi un tādi trūkumi, kurus nevar novērst līdz SKK 
sēdei, kurā tiks skatīts iesniegums par studiju programmas licencēšanu



Vērtēšanas kritēriji [3]
PRASĪBU UN KRITĒRIJU SASAISTE

PRASĪBA KRITĒRIJI

Prasība [1]: Studiju programma atbilst 
studiju virzienam, kurā to plānots iekļaut

1. Studiju programmas izveide ir pamatota un atbilst augstskolas/ 
koledžas stratēģijai, studiju programmas mērķis, uzdevumi un 
plānotie studiju rezultāti ir sasniedzami un savstarpēji saistīti. 
Studiju programmas izstrādes procesā tika iesaistīti ārējie 
eksperti, mācībspēki, studējošie, darba devēji u.c.

2. Studiju programmas izveides procesā ir analizēti un ņemti vērā 
augstskolas/ koledžas veiktspējas rādītāji, studējošo skaita 
dinamika un tendences u.c.

3. Studiju programma atbilst nozares tendencēm Eiropas 
Savienības valstīs un pasaulē, augstskola/ koledža ir sniegusi 
pamatojumu, kāpēc studiju programmas salīdzinājums ir veikts ar 
attiecīgo augstskolu/ koledžu studiju programmām, un norādīti 
galvenie secinājumi

4. Studiju programmas attīstības perspektīvas ir analizētas un 
pamatotas

…



Studiju programmas raksturojuma un ekspertu 
kopīgā atzinuma izstrādes vadlīniju sasaiste

Studiju programmas raksturojums

I. Studiju programmas atbilstība studiju virzienam

1.1. Studiju programmas izveides pamatojums un 
atbilstība augstskolas/ koledžas stratēģijai un studiju 
virzienam. Norādīt studiju programmas mērķus, 
uzdevumus, plānotos studiju rezultātus un novērtēt to 
sasniedzamību un savstarpējo sasaisti
Pievienot elektronisko saiti uz augstskolas/ koledžas stratēģiju

1.2. Studiju programmas izstrādes procesu raksturojums, 
analizējot programmas izveides procesā izmantotos 
datus, norādīt studiju programmas izstrādē iesaistītās 
puses (piemēram, ārējie eksperti, mācībspēki, darba 
devēji, studējošie u.c.) un iesaistes veidu

1.3. utt. 

Ekspertu kopīgais atzinums

I. Studiju programmas atbilstība studiju virzienam

Prasība [1] Studiju programma atbilst studiju virzienam, 
kurā to plānots iekļaut

Kritēriji:

1. Studiju programmas izveide ir pamatota un atbilst 
augstskolas/ koledžas stratēģijai, studiju programmas 
mērķis, uzdevumi un plānotie studiju rezultāti ir 
sasniedzami un savstarpēji saistīti. Studiju programmas 
izstrādes procesā tika iesaistīti ārējie eksperti, 
mācībspēki, studējošie, darba devēji u.c. 



Studiju programmas licencēšana [1]



Studiju programmas licencēšana [2]



Kopīgās studiju programmas licencēšana

1) Ja tiek licencēta kopīgā SP, augstskola/ koledža iesniedz AIC MK 
noteikumu Nr. 795  14. punkta apakšpunktos norādīto 
informāciju

2) Ja SKK ir pieņēmusi lēmumu licencēt kopīgu SP, AIC sagatavo SP 
licenci katrai kopīgo studiju programmu īstenotājai augstskolai/ 
koledžai un reģistrē šādu SP licenci ar vienu numuru

3) SP licencēm tiek piešķirts viens numurs



Lēmuma pieņemšana par studiju programmas 
licencēšanu

• SKK atbilstoši AL 55.² panta trešajai un ceturtajai daļai pieņem lēmumu 
par SP licencēšanu vai atteikumu licencēt studiju programmu

• SKK ņem vērā augstskolas/ koledžas iesniegumu, tam pievienotos 
dokumentus, novērtēšanas ekspertu kopīgo atzinumu un citu tās rīcībā 
esošo informāciju



Paldies par uzmanību!

vineta.sondore@aic.lv

Detalizēta informācija www.aika.lv (AIKA – normatīvie akti) 

mailto:Ilvineta.sondore@aic.lv
http://www.aika.lv/

