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E-platformas mērķis un funkcijas

nodrošināt atbalstu AIC īstenoto kvalitātes novērtēšanas

procedūru veikšanai

atvieglot augstskolām/koledžām pašnovērtējuma ziņojumu

iesniegšanu un ekspertiem atzinumu sagatavošanu

nodrošināt publiskas informācijas pieejamību par studiju

virzieniem un augstskolām/ koledžām Latvijā



Ieguvumi augstskolām/ koledžām no 

e-platformas lietošanas (1)

 Iespēja novērtēšanas procesam nepieciešamos dokumentus 

iesniegt elektroniskā formā vienuviet/ darbības veikt 

attālināti

 Iespēja iesniegumu/ pašnovērtējuma ziņojumu sagatavot 

pakāpeniski un sekot līdzi sagatavošanas progresam

 Iespēja iesniegumam/pašnovērtējumam pievienot statistiku 

no VIIS un/vai NZDIS

 Iespēja sekot līdzi novērtēšanas procedūras soļiem/ 

termiņiem



Ieguvumi augstskolām/ koledžām no 

e-platformas lietošanas (2)

 Iespēja saņemt paziņojumus par e-platformā veicamajām 

darbībām

 Iespēja viegli uztveramā veidā saņemt informāciju par to, 

kas trūkst iesniegumā/ pašnovērtējuma ziņojumā

 Iespēja e-platformā piekļūt augstskolas/koledžas 

sagatavotajiem vēsturiskajiem datiem, priekšskatīt un 

izdrukāt tos

 Iespēja apkopotā veidā piekļūt ekspertu rekomendācijām



E-platformas izmantošana praktiski

 Līgums/vienošanās ar augstskolu/ koledžu par e-platformas 

izmantošanu

Augstskolas/ koledžas pārstāvim tiek piešķirtas e-platformas 

administratora tiesības 

Administratoram ir iespēja administrēt un piešķirt tiesības 

citiem šīs augstskolas/ koledžas lietotājiem

 Tiesības iesniegt iesniegumus procedūrām ir tikai augstskolas 

rektoram/ koledžas direktoram/ pilnvarotajai personai



E-platformas uzbūve/ lietotāji

 E-platformas sadaļas:

publiskā daļa (publiska datubāze, līdzīgi kā šobrīd Studiju virzienu reģistrs)

 reģistrēto lietotāju daļa (procesu vadības sistēma novērtēšanas

procedūru organizēšanai)

 Reģistrēto lietotāju daļā ir dažādi informācijas piekļuves līmeņi/sadaļas:

Akadēmiskās informācijas centrs – novērtēšanas procedūru

administrēšanai

Augstskolas/koledžas – iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu

iesniegšanai, rekomendāciju ieviešanas pārskatu iesniegšanai

Eksperti – datu aktualizēšanai, atzinumu sagatavošanai

Studiju kvalitātes komisija – materiālu izskatīšanai pirms komisijas sēdes



Eplatforma.aika.lv



E-platformas publiskā daļa







E-platformas reģistrēto lietotāju sadaļā 

veicamās darbības

 Iesnieguma iesniegšana/saņemšana

 Iesnieguma saturiskā pārbaude

 Papildinformācijas iesniegšana/saņemšana

 Ekspertu piesaiste

 Ekspertu vizītes darba kārtības saskaņošana

 Ekspertu atzinuma sagatavošana un iesniegšana

 Ekspertu rekomendāciju ieviešanas plāna iesniegšana (ja attiecināms)

 Pārskata par ekspertu rekomendāciju ieviešanu iesniegšana (ja 

attiecināms)



Ekspertu sadaļa

 Eksperta publiskā reģistrācija 

▪ Pieteikums iekļaušanai ekspertu datubāzē, lai tiktu iesaistīts 

novērtēšanas procedūrās

 Eksperta autorizētā sadaļa un funkcionalitāte 

▪ eksperts var apskatīt, pie kurām procedūrām piesaistīts, akceptēt 

dalību novērtēšanas procedūrās, sagatavot un iesniegt datus 

līgumam

 LDDK un LSA lietotāju autorizētā sadaļa 

▪ LSA un LDDK var deleģēt pārstāvjus novērtēšanas procedūrām





Augstskolu/ koledžu lietotāju autorizētā 

sadaļa

 Jaunu lietotāju izveide

 Procedūras

Studiju programmu licencēšana

Studiju virziena akreditācija

Augstskolas/ koledžas akreditācija

Izmaiņu novērtēšana akreditētā studiju virzienā

Studiju programas iekļaušana studiju virziena akreditācijas    
lapā



Iesnieguma iesniegšana e-platformā

 Autorizēšanās

 Iesniegums

 Pašnovērtējuma ziņojums/ raksturojums

Obligātie pielikumi

 Papildus pielikumi



Akadēmiskās informācijas centra sadaļa

 AIC lietotāju autorizētā sadaļa 

▪ Iesniegumu saņemšana;

▪ Iekšējo procedūru veikšana (iesniegumu un pašnovērtējuma ziņojumu 
pārbaude);

▪ Informācijas precizēšanas pieprasījumu nosūtīšana;

▪ Ekspertu saraksta sagatavošana;

▪ Ekspertu atzinuma pārskatīšana u.c.

 Administrācijas sadaļa

▪ e-platformas sadaļa, kas satur klasifikatorus, kuri nodrošina pārējo sadaļu darbību

Citas iespējas:

▪ Ekspertu datu bāze

▪ E-platformas sasaiste ar VIIS



E-platformas pilnveides darbības

 Sasaiste ar Nacionālo zinātniskās darbības informācijas sistēmu 

(NZDIS), lai automātiski iegūtu datus par akadēmisko personālu

 Universāla web servisa izstrāde, lai saņemtu informāciju no 

augstskolām/koledžām

 Sasaiste ar Eiropas kvalitātes nodrošināšanas reģistra datubāzi DEQAR 

(https://www.eqar.eu/qa-results/search/)

https://www.eqar.eu/qa-results/search/


Paldies par uzmanību!


