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Ievads 
 

Pārskatā par Aģentūras veiktajām aktivitātēm 2015. gadā ir sniegta informācija 

par Aģentūras sagatavošanas darbiem un 2015. gadā paveikto, lai nodrošinātu 

Augstskolu likuma un attiecīgo Ministru kabineta noteikumu izpildi, kas noteica, ka ar 

2015. gada 1. jūliju nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” organizē studiju 

programmu licencēšanu, studiju virzienu un augstskolu un koledžu akreditāciju. 

 

 Pārskatā lietotie saīsinājumi 
 

AIC – nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” 

Aģentūra – AIC Akreditācijas departaments “Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra” 

AIKNP – Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome 

AIP – Augstākās izglītības padome 

Augstskolas/ koledžas – visas augstākās izglītības institūcijas Augstskolu likuma 

izpratnē 

ENQA – Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā, angļu: 

European Network for Quality Assurance in Higher Education; 

EQAR – Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrs, 

angļu: European Quality Assurance Register for Higher Education; 

ESG – Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības 

telpā, angļu: Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher 

Education Area; 

INQAAHE – Starptautiskais augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūru 

tīkls, angļu: International Network for Quality Assurance Agencies in Higher 

Education; 

SAK – Studiju akreditācijas komisija 

SPLK – Studiju programmu licencēšanas komisija 
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Dibināšana un normatīvais regulējums 
 

Ar Ministru kabineta 2014. gada 3. novembra rīkojuma Nr. 640 “Par koncepciju 

“Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide” 1. 

punktu tika atbalstīts koncepcijā “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas pilnveide” ietvertais risinājums - akreditācijas un licencēšanas 

organizēšanas funkciju nodot nodibinājumam “Akadēmiskās informācijas centrs”, kas 

faktiski pilda nacionālās kvalitātes nodrošināšanas aģentūras funkcijas atbilstoši 

Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā. 

 

AIC ir nodibinājums, kas dibināts 1994. gada 27. decembrī un darbojas saskaņā 

ar tā statūtiem. AIC juridiskā adrese ir Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija, biroja 

adrese – Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija, tīmekļa vietne: www.aic.lv. AIC 

darbojas saskaņā ar “Biedrību un nodibinājumu likumu” un citiem Latvijas 

normatīvajiem aktiem, AIC statūtiem un dibinātāju lēmumiem. 

 

    Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā (Latvijas Vēstnesis 257 

(5317)) un Ministru kabineta noteikumu Nr. 407, 408 un 409 (14.07.2015.) stāšanos 

spēkā AIC organizē augstskolu/ koledžu un studiju virzienu akreditāciju, kā arī studiju 

programmu licencēšanu. Savukārt AIC, lai nodrošinātu minēto funkciju izpildi, ir 

izveidojis departamentu, kura kompetencē ir augstskolu un studiju virzienu akreditācijas 

un studiju programmu licencēšanas organizēšana, kā arī citi ar augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanu saistītie uzdevumi. Lai vērstu uzmanību uz kvalitātes 

nodrošināšanas funkciju AIC, izveidotā departamenta nosaukums ir “Augstākās 

izglītības kvalitātes aģentūra”. 

Galvenie Aģentūras darbību reglamentējošie normatīvie akti ir:  

 Augstskolu likums, pieņemts 1995. gada 17. novembrī;  

 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.407 “Augstskolu, 

koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”; 

 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.408 “Studiju 

programmu licencēšanas noteikumi”; 

 2015. gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.409 “Nodibinājuma 

“Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”;  

 Ar 2014. gada 3. novembra Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojumu 

Nr.640 pieņemtā koncepcija “Latvijas augstākās izglītības ārējās kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmas pilnveide”. 

 

Atbilstoši AIC nodibinājuma statusam, Aģentūra ir neatkarīga un saskaņā ar 

Latvijas normatīvajiem aktiem ir atzīta kā augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas institūcija.  

Aģentūra tika izveidota ar mērķi pilnveidot Latvijas augstākās izglītības 

ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas darbotos atbilstoši ESG un veicinātu 

Latvijas augstākās izglītības kvalitāti, atpazīstamību un starptautisku atzīšanu.  

http://www.aic.lv/
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Organizatoriskā struktūra 
 

Aģentūrai ir vadītājs, kura pienākumus viņa prombūtnes laikā pilda un Aģentūras 

darbu organizē Aģentūras vadītāja vietnieks. Aģentūras darbinieki ir tieši padoti 

Aģentūras vadītāja vietniekam. Katra darbinieka amata pienākumi ir noteikti amata 

aprakstā. Aģentūras darbinieku (novērtēšanas koordinatoru) pamatuzdevumi ir 

organizēt kvalitātes novērtēšanas procedūras (studiju programmu licencēšana, studiju 

virzienu akreditācija, augstskolu/ koledžu akreditācija un izmaiņu izskatīšana studiju 

virzienos), informēt augstskolas/ koledžas un sabiedrību kopumā par jautājumiem, kas 

saistīti ar kvalitātes nodrošināšanu, organizēt SPLK, SAK un AIKNP darbu, organizēt 

ekspertu mācības un seminārus iesaistītajām pusēm. Aģentūras atbilstību ārējo 

normatīvo aktu prasībām, kā arī pamatprocesu īstenošanā iesaistās arī Aģentūras jurists 

un padomnieks. Atbalsta un vadības procesu īstenošanu Aģentūra saskaņo ar AIC valdes 

priekšsēdētāju, kurš Aģentūras darba atbalstam piesaista citus AIC departamentus.  

 

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai Aģentūra organizē AIKNP, SAK 

un SPLK darbu, kā arī sadarbojas ar AIP.  

AIKNP sastāvs ir noteikts MK noteikumos Nr.407 un Nr.408 un tajā ir:  

 AIC direktors,  

 AIP priekšsēdētājs,  

 Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas 

ārvalstu akreditācijas aģentūras pārstāvis, 

 Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs,  

 Latvijas Ārstu biedrības prezidents,  

 Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors, 

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs, 

 Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis, 

 Latvijas Studentu apvienības prezidents, 

 Rektoru padomes priekšsēdētājs,  

 Latvijas Koledžu asociācijas priekšsēdētājs,  

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs,  

 Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,  

 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs,  

 Tautsaimniecības padomes pārstāvis.  

 

AIKNP īsteno šādas funkcijas: 

 veic stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas 

organizēšanai un studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai, kā arī 

studiju programmu licencēšanai AIC; 

 apstiprina SAK un SPLK locekļu atlases kritērijus; 

 apstiprina SAK un SPLK sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku; 

 apstiprina SAK un SPLK reglamentu. 
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Aģentūras darbības nodrošināšanai Aģentūra ir izstrādājusi un AIKNP ir 

apstiprinājusi šādus dokumentus: 

 AIKNP reglaments; 

 Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu 

atlases kritēriji; 

 Studiju akreditācijas komisijas reglaments; 

 Studiju programmu licencēšanas komisijas reglaments. 

 

2015. gada 10. novembrī AIKNP apstiprināja studiju akreditācijas un studiju 

programmu licencēšanas komisijas sastāvu, kā arī tās priekšsēdētāju un priekšsēdētāja 

vietnieku: 

 

Komisijas priekšsēdētāja Dr.oec. Tatjana Volkova 

Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Dr.phys. Ivars Lācis 

Komisijas locekļi: Dr.med. Ilze Akota 

 Dr.sc.ing. Elmārs Beķeris 

 Mg.paed. Gunta Brūmane 

 Mg.oec. Mikus Dubickis 

 Mg.art. Atis Kampars 

 

SAK un SPLK veic šādas funkcijas:  

 izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu par studiju virziena 

akreditāciju; 

 pieņem lēmumu par attiecīgā studiju virziena akreditāciju vai par 

atteikumu akreditēt attiecīgo studiju virzienu; 

 apstiprina Aģentūras izstrādāto studiju virzienu novērtēšanas metodiku; 

 izskata augstskolas vai koledžas iesniegumu studiju programmas 

licencēšanai; 

 lemj par izmaiņu izdarīšanu licencē, ja ir mainīts augstskolas vai koledžas 

nosaukums, studiju programmas nosaukums, kods, īstenošanas vieta, 

veids un forma, kā arī studiju programmas īstenošanas valoda; 

 lemj par studiju programmu licencēšanu vai licences anulēšanu, studiju 

virzienu akreditāciju vai atteikumu to akreditēt; 

 pēc augstskolu/ koledžu lūguma SAK un SPLK lemj par iz-maiņu 

izdarīšanu studiju virzienā vai tā akreditācijas lapā MK noteikumos 

Nr.407 noteiktajos gadījumos; 

 apstiprina ekspertus akreditācijas, licencēšanas un izmaiņu novērtēšanas 

gadījumos. 
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2015. gada decembrī darbu uzsāka studiju akreditācijas un studiju programmu 

licencēšanas komisija, kuras sēdi organizēja Aģentūra, sniedzot informāciju par 

akreditācijas un licencēšanas procesiem, par komisijas pienākumiem un tiesībām, kā arī 

augstskolu iesniegumiem. 
 

 

Ekspertu piesaiste 

 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procedūru īstenošanai Aģentūra 

piesaista, novērtē, izvirza un apmāca novērtēšanas ekspertus, kuru darbs tiek organizēts 

novērtēšanas komisijās (ekspertu grupās). Katram kvalitātes novērtēšanas veidam ir 

atšķirīgs ekspertu skaits un ekspertiem noteiktās prasības.  

Aģentūra ir pārņēmusi ekspertu datu bāzi no Izglītības un zinātnes ministrijas, kā 

arī pārveidoja to un aktualizēja. Lai nodrošinātu kvalitātes novērtēšanas izskatīšanas 

procedūras, Aģentūra regulāri papildina datu bāzi ar jauniem ekspertiem, kā arī tiek 

atjaunota informācija par esošajiem ekspertiem. Aģentūra ir organizējusi ārvalstu 

kvalitātes novērtēšanas ekspertu piesaisti, publicējot aicinājumu pieteikties ENQA 

mājas lapā, kā arī Latvijas ekspertu piesaisti, publicējot informāciju centra mājas lapā. 

Aģentūra ir izstrādājusi ekspertu apmācību plānu 2015. gadam, kā arī nodrošina 

ekspertu apmācību pirms katras novērtēšanas procedūras. 

 

Laika posmā no 2015.gada 1.jūlija līdz 2015.gada 31.decembrim centrs organizēja 

šādas apmācības un seminārus: 

 2015.gada 14. oktobris –  seminārs augstskolām un koledžām par izmaiņām 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmā augstākajā izglītībā. Tēmas: jaunie 

akreditācijas un licencēšanas noteikumi; Eiropas standarti un vadlīnijas kvalitātes 

nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā un to piemērošana (62 

dalībnieki no 21 augstskolas un 17 koledžām); 

 

 2015.gada 30. novembris – konference - seminārs "Eiropas augstākās 

izglītības telpas attīstība 2015.-2018. gadā un kvalitātes nodrošināšana tajā" 

(105 dalībnieki); 

 

 2015.gada 1. decembris – Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

padomes, Studiju akreditācijas komisijas un Aģentūras darbinieku tikšanās ar 

ENQA prezidentu (17 dalībnieki); 
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Starptautiskā darbība 
 

Lai nodrošinātu Aģentūras integrāciju Eiropas augstākās izglītības telpas 

kvalitātes nodrošināšanas tīklā, dibinot partnerību, piedaloties aktivitātēs un 

organizētajos pasākumos, organizējot darbinieku kapacitātes celšanu, Aģentūras 

darbinieki ir organizējuši un piedalījušies šādos pasākumos: 

 Organizēta ikgadējā Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru sanāksme, 

kurā tika apspriestas kvalitātes nodrošināšanas jomas aktualitātes Latvijā, 

Igaunijā un Lietuvā; 

 Dalība ES eksperta kapacitātē Ukrainas konferencē “Developing Quality 

Assurance system in  Ukraine in line with Bologna process” (20.-21. oktobris, 

Kijeva); 

 Dalība ENQA Ģenerālajā asamblejā (22. - 23. novembris, Dublina); 

 Dalība eksperta statusā Igaunijas kvalitātes aģentūras (Estonian Quality Agency 

for Higher and Vocational Education - EKKA) organizētajā studiju virziena 

“Inženierzinātnes” novērtējumā (22.-27. novembris, Tallina); 

 Dalība mācību vizītē uz Slovēnijas nacionālo koordinācijas punktu EKI un 

nacionālo Europass centru (Institute of the Republic of Slovenia for Vocational 

Education and Training (CPI))  (10.-11. septembris, Slovenia); 

 Dalība Eiropas Akreditācijas konsorcija (European Consortium of Accreditation) 

mācībās par kopīgo studiju programmu novērtēšanu (21.-22. septembris, Ķelne); 

 Dalība un uzstāšanās paneļdiskusijā EQAR dalībnieku diskusijā, (26-27 

novembris, Sofija); 

 Dalība seminārā par studiju rezultātu novērtēšanu („Peer Learning Event 

"Assessment and Demonstration of Achieved Learning Outcomes"), kā arī 

komunikācija ar augstskolām un delegācijas sastādīšana (29.-30. oktobris, Hāga); 

 Dalība ENQA organizētajā konferencē par pārrobežu augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanu (5.-6. novembris, Parīze); 

 Dalība ECA-NVAO organizētajā seminārā “Eiropas pieejas kvalitātes 

nodrošināšanai kopīgajās studiju programmās īstenošana valstīs” (ECA-NVAO 

Seminar “National Implementation of the European Approach for Quality 

Assurance of Joint Programmes”) (2.-4. decembris, Hāga); 

 Dalība ENQA seminārā par kvalitātes  nodrošināšanu e-studijās (workshop on e-

learning) (10.-11. decembris, Barselona); 

 

Aģentūra ir sagatavojusi un iesniegusi dalībai 10.Eiropas Kvalitātes 

nodrošināšanas forumā (10th European Quality Assurance Forum) (19. - 21. novembris, 

Londona) publikāciju par Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmas attīstību jauno Eiropas standartu un vadlīniju augstākās izglītības kvalitātes 
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novērtēšana kontekstā, kura tika apstiprināta, līdz ar to Aģentūra piedalījās un vadīja 

vienu no foruma diskusijām. 

Aģentūra ir uzņemta ENQA afiliētā biedra statusā no 2015. gada aprīļa. 

Aģentūra ir uzņemta INQAAHE pilntiesīga biedra statusā no 2015.gada 

decembra. 

 

 

Citas aktivitātes 
 

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību par akreditētajām augstskolām/ 

koledžām un studiju virzieniem ar tiem atbilstošajām studiju programmām, Aģentūra 

pārņēma studiju virzienu reģistru no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, ka arī 

aktualizēja tajā esošo informāciju (pieejams http://svr.aic.lv/).  

Vienlaikus Aģentūra centra mājas lapā ievietoja informāciju, kas pārņemta no 

Izglītības un zinātnes ministrijas (tabulas formā) par akreditētājiem studiju virzieniem, 

kas tika papildināta ar jaunākiem datiem. 

 

Aģentūra ir izstrādājusi Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts EQAR 

aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” iesniegumu un iesniedza to 2015.gada 6.novembrī 

saskaņā ar Centrālās un finanšu līgumu aģentūras uzaicinājumu. Projekta pieteikums 

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas 

perioda darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība”, kurā noteiktais specifiskā 

atbalsta mērķis 8.2.4 „Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”, 

paredz sniegt atbalstu nacionālās augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas 

aģentūras sākotnējās darbības kvalitātes atbalsta pasākumiem un personāla apmācībai 

 
 

http://svr.aic.lv/

