
APSTIPRINU 

nodibinājuma ,,Akadēmiskās informācijas centrs” 

valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa 

 

______________________ 

Rīga, 2019. gada 26. februārī 

 

 

 

 
 

Studiju kvalitātes komisijas ekspertu un Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīnijas 

 

1. Studiju kvalitātes komisijas un Apelācijas komisijas ekspertu atlases vadlīnijas ir 

izstrādātas, ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra noteikumus Nr. 795 

“Studiju programmu licencēšanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795). 

 

2. MK noteikumu Nr. 795 3. punkts nosaka, ka Studiju kvalitātes komisijas un Apelācijas 

komisijas ekspertu kandidātus atlasa Akadēmiskās informācijas centrs (turpmāk- 

centrs).  

 

3. Centrs publicē Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumus (1. pielikums) 

un Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumus (2. pielikums) mājaslapā 

www.aika.lv. Kandidātu pieteikšanās laiks ir divas nedēļas no šo vadlīniju publicēšanas 

dienas. 

 

4. Centrs veic Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlasi, ievērojot Studiju kvalitātes 

komisijas ekspertu atlases nosacījumus un veicot izvērtējumu saskaņā ar šo vadlīniju 3. 

pielikumu, kā arī veic Apelācijas komisijas ekspertu atlasi, ievērojot Apelācijas 

komisijas ekspertu atlases nosacījumus un veicot izvērtējumu saskaņā ar šo vadlīniju 4. 

pielikumu. 

 

5. Centrs sniedz Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomei priekšlikumu 

Studiju kvalitātes komisijas un Apelācijas komisijas sastāvam, priekšsēdētāja un 

vietnieka kandidātam. 

 

6. Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome apstiprina Studiju kvalitātes 

komisijas un Apelācijas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku atbilstoši MK 

noteikumu Nr. 795 10.punktam. 

 

7. Centrs paziņo par atlases rezultātiem mājaslapā www.aika.lv.  

 

 

  

http://www.aika.lv/
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1. pielikums 

 

Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumi 

 

1. Studiju kvalitātes komisijai kopumā, atbilstoši Augstskolu likumam un Ministru kabineta 

2018. gada 11. decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 

prasībām, ir: 

1.1. pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā; 

1.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā; 

1.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko 

augstākās izglītības attīstības procesu norisēs; 

1.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības 

un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā. 

2. Studiju kvalitātes komisijas izveides nosacījumi: 

2.1. kandidātam ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz vienā no šo nosacījumu 1.punktā 

uzskaitītajām prasībām; 

2.2. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (attiecībā uz studentiem ir 

jābūt vismaz LKI 6. līmenim atbilstošai izglītībai); 

2.3. kandidātam ir angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas 

Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – 

www.europass.lv); 

2.4. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Studiju kvalitātes komisijā, 

neieņems šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, 

prorektors, dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes 

loceklis; 

2.5. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi; 

2.6. komisijas sastāvā ir pārstāvētas visas studiju procesa veidošanā iesaistītās puses, tai 

skaitā studenti, kuriem ir pieredze studējošo interešu pārstāvniecībā; 

2.7. komisijas sastāvā ir dažādu zinātnes nozaru pārstāvji. 

 

3. Lai pieteiktos Studiju kvalitātes komisijas sastāvam, kandidātam ir Akadēmiskās 

informācijas centrā jāiesniedz CV Europass formā un motivācijas vēstule, norādot 

pamatojumu atbilstībai šo nosacījumu 1. punktā minētajām prasībām un nosacījumu 

apakšpunktiem 2.1. līdz 2.5. 

 

4. Kandidāti CV un motivācijas vēstuli iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz aika@aic.lv. 

Kandidāts var pieteikumam pievienot dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību 

prasībām un nosacījumiem. Akadēmiskās informācijas centrs var nepieciešamības gadījumā 

kandidātam pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtēšanas procesā. 

 

5. Iesniegtajos dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Fizisko personu 

datu apstrādes likumu, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes 

pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs. 

  

http://www.europass.lv/
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2. pielikums 

 

Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumi 

1. Apelācijas komisiju, atbilstoši Augstskolu likumam un Ministru kabineta 2018. gada 11. 

decembra noteikumu Nr. 795 “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” prasībām, veido: 

1.1. divi augstākās izglītības eksperti, kuriem kopumā ir pieredze šādās jomās: 

1.1.1. augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā; 

1.1.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā; 

1.1.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu 

starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs; 

1.1.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās 

izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā; 

 

1.2. divi eksperti ar augstāko izglītību tiesību zinātnēs un vismaz piecu gadu 

profesionālo pieredzi administratīvajā procesā, tai skaitā administratīvo aktu 

sagatavošanā. 

2.  Apelācijas komisijas izveides nosacījumi: 

2.1. kandidātam (augstākās izglītības ekspertam) ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz 

divās no šo nosacījumu 1.1. apakšpunktā uzskaitītajām prasībām; 

2.2. kandidātam (tiesību zinātņu ekspertam) ir pieredze atbilstoši šo nosacījumu 1.2. 

apakšpunktā minētajam; 

2.3. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība; 

2.4. kandidātam, saskaņā ar Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ir angļu 

valodas zināšanas vismaz B2 līmenī (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē – 

www.europass.lv); 

2.5. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems 

šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, 

dekāns, Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis; 

2.6. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi. 

 

3. Lai pieteiktos Apelācijas komisijas sastāvam, kandidātam ir Akadēmiskās informācijas 

centrā jāiesniedz CV Europass formā un motivācijas vēstule, norādot pamatojumu atbilstībai 

šo nosacījumu 1. punktā minētajām prasībām un informāciju par atbilstību nosacījumu 

apakšpunktam 2.1 (augstākās izglītības ekspertam) vai 2.2 (tiesību zinātņu ekspertam) un 

visiem apakšpunktiem no 2.3. līdz 2.6.  

 

4. Kandidāti CV un motivācijas vēstuli iesniedz elektroniski, nosūtot tos uz aika@aic.lv. 

Kandidāts var pieteikumam pievienot dokumentus, kas apliecina kandidāta atbilstību 

prasībām un nosacījumiem. Akadēmiskās informācijas centrs var nepieciešamības gadījumā 

kandidātam pieprasīt papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtēšanas procesā. 

 

5. Iesniegtajos dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Fizisko personu 

datu apstrādes likumu, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi, un personas datu apstrādes 

pārzinis ir Akadēmiskās informācijas centrs. 
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3. pielikums 

 

Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojums komisijas 

ekspertu atlasē 

 

1. Centrs saņem Studiju kvalitātes komisijas (turpmāk – komisija) kandidātu CV un motivācijas 

vēstules. 

2. Centrs izskata CV un motivācijas vēstules un novērtē tās atbilstoši Studiju kvalitātes 

komisijas ekspertu atlases nosacījumiem (turpmāk - nosacījumi). 

3. Kandidāts atbilst šādiem nosacījumiem: 

3.1. kandidātam ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz vienā no Studiju kvalitātes komisijas 

ekspertu atlases nosacījumu 1.punktā uzskaitītajām prasībām: 

 

Prasības Pieredze gados Atbilstība 

1) pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;   

2)pieredze augstākās izglītības studiju procesa 

organizēšanā; 

  

3) pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas 

procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības 

attīstības procesu norisēs; 

  

4) pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības 

organizēšanā un veicināšanā. 

  

 

3.2. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība (šī prasība netiek piemērota 

attiecībā uz studentiem, bet ir vēlama). 

 

Izglītība (joma) LKI līmenis Atbilstība 

   

 

3.3. kandidātam ir angļu valodas zināšanas atbilstoši B2 līmenim (vismaz) atbilstoši Eiropas 

Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē 

www.europass.lv). 

 

Valoda Līmenis Atbilstība 

Angļu   

 

3.4. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Studiju kvalitātes komisijā, neieņems 

šādus amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, 

Senāta loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis 

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

3.5. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi 

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

 

http://www.europass.lv/


4. kandidāts par atbilstību katrai no Studiju kvalitātes komisijas ekspertu atlases nosacījumu 1. 

punktā izvirzītajām prasībām var iegūt 5 punktus: 

 

4.1.  pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā 

 

Piedalījies augstākās izglītības ārējā kvalitātes novērtēšanā kā eksperts  

Piedalījies kvalitātes novērtēšanā kā ekspertu grupas vadītājs vai sekretārs  

Piedalījies kā eksperts ārējās kvalitātes novērtēšanā ārpus Latvijas 

(starptautiska pieredze) 
 

Dalība apmācībās, konferencēs un semināros par iekšējo un ārējo 

kvalitātes novērtēšanu augstākajā izglītībā  
 

Publikācijas, referāti par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

4.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā: 

 

Darbs augstākās izglītības institūcijas administrācijā  

Darbs studiju programmas administrēšanā  

Izstrādātas studiju programmas/ kursi  

Dalība augstākās izglītības institūcijas iekšējās kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas izveidē un/vai pilnveidē 
 

Pieredze darbā augstākās izglītības institūcijas lēmējinstitūcijās  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

4.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu starptautisko 

augstākās izglītības attīstības procesu norisēs: 

 

Eksperta statuss kādā no jomām (piemēram, Boloņas procesa eksperta 

statuss) vai darbība nacionāla līmeņa valstiskā vai nevalstiskā organizācijā, 

kas strādā ar minētajiem jautājumiem. 

 

Darbība (dalība darba grupās, ekspertu līgumi, pētījumu veikšana) kādā 

starptautiska līmeņa pārvaldes institūcijā vai nevalstiskā organizācijā, kas 

strādā ar minētajiem jautājumiem (EUA, EURASHE, ESU u.c.). 

 

Eiropas augstākās izglītības telpas principu ieviešanas augstākās izglītības 

institūcijā pieredze 

 

Dalība semināros un konferencēs par attiecīgajiem jautājumiem  

Publikācijas, referāti par šīm tēmām  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  



 

4.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās izglītības un 

darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā: 

 

Pieredze darbā valsts iestādē vai nevalstiskajā organizācijā, veidojot 

nacionālu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades vai darba 

tirgus sadarbības politiku 

 

Pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades vai 

augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā augstākās 

izglītības institūcijā 

 

Darbība organizācijās, darba grupās, kas ikdienā strādā ar augstākās 

izglītības un darba tirgus sadarbības jautājumiem, piemēram, nozaru 

ekspertu padomēs vai pieredze profesiju standartu izstrādē 

 

Darbība organizācijās, darba grupās, kas ikdienā strādā ar zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades jautājumiem, piemēram, Latvijas 

Zinātnes padomes struktūrās 

 

Pētījumi, publikācijas, referāti par šīm tēmām  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

 

 

 

  



4. pielikums 

 

Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojums komisijas ekspertu atlasē 

 

1. Centrs saņem Apelācijas komisijas (turpmāk – komisija) kandidātu CV un motivācijas 

vēstules. 

2. Centrs izskata CV un motivācijas vēstules un novērtē tās atbilstoši Apelācijas komisijas 

ekspertu atlases nosacījumiem (turpmāk - nosacījumi), 

3. Kandidāts atbilst šādiem nosacījumiem: 

 

3.1. kandidātam ir vismaz LKI 7. līmenim atbilstoša izglītība  

 

Izglītība (virziens) LKI līmenis Atbilstība 

   

 

3.2. kandidātam ir angļu valodas zināšanas atbilstoši B2 līmenim (vismaz) atbilstoši Eiropas 

Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem (līmeņu sadalījums pieejams tīmekļa vietnē 

www.europass.lv). 

 

Valoda Līmenis Atbilstība 

Angļu   

 

3.3. kandidāts ir apliecinājis, ka, pildot pienākumus Apelācijas komisijā, neieņems šādus 

amatus kādā no Latvijas augstākās izglītības iestādēm: rektors, prorektors, dekāns, Senāta 

loceklis, kā arī koledžas direktors un koledžas padomes loceklis. 

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

3.4. kandidāts ir apliecinājis, ka pildīs pienākumus objektīvi, neatkarīgi un patstāvīgi. 

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

3.5.  apelācijas komisijas kandidāts (augstākās izglītības eksperts) papildus Apelācijas 

komisijas ekspertu atlases nosacījumu pielietojuma komisijas ekspertu atlasē 3.1. līdz 3.4. 

punktos minētajam atbilst šādiem nosacījumiem: 

 

3.5.1. ir vismaz trīs gadu pieredze vismaz divās no Apelācijas komisijas ekspertu atlases 

nosacījumu 1.1. apakšpunktā izvirzītajām prasībām: 

 

Prasības: Pieredze gados Atbilstība 

1) pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā;   

2) pieredze augstākās izglītības studiju procesa 

organizēšanā; 

  

3) pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas 

procesa) vai citu starptautisko augstākās izglītības 

attīstības procesu norisēs; 

  

4) pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās 

jaunrades, augstākās izglītības un darba tirgus 

sadarbības organizēšanā un veicināšanā. 

  

 

http://www.europass.lv/


3.5.2. kandidāts par atbilstību katrai no Apelācijas komisijas ekspertu atlases nosacījumu 

1.1. apakšpunktā izvirzītajām prasībām var iegūt 5 punktus: 

 

3.5.2.1. pieredze augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā: 

 

Piedalījies augstākās izglītības ārējā kvalitātes novērtēšanā kā eksperts  
Piedalījies kvalitātes novērtēšanā kā ekspertu grupas vadītājs vai sekretārs  
Piedalījies kā eksperts ārējās kvalitātes novērtēšanā ārpus Latvijas 

(starptautiska pieredze) 
 

Dalība apmācībās, konferencēs un semināros par iekšējo un ārējo 

kvalitātes novērtēšanu augstākajā izglītībā  
 

Publikācijas, referāti par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanu  
KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

3.5.2.2. pieredze augstākās izglītības studiju procesa organizēšanā: 

 

3.5.2.3. pieredze Eiropas augstākās izglītības telpas (Boloņas procesa) vai citu 

starptautisko augstākās izglītības attīstības procesu norisēs: 

 

Eksperta statuss kādā no jomām (piemēram, Boloņas procesa eksperta 

statuss) vai darbība nacionāla līmeņa valstiskā vai nevalstiskā organizācijā, 

kas strādā ar minētajiem jautājumiem. 

 

Darbība (dalība darba grupās, ekspertu līgumi, pētījumu veikšana) kādā 

starptautiska līmeņa pārvaldes institūcijā vai nevalstiskā organizācijā, kas 

strādā ar minētajiem jautājumiem (EUA, EURASHE, ESU u.c.). 

 

Eiropas augstākās izglītības telpas principu ieviešanas augstākās izglītības 

institūcijā pieredze 
 

Dalība semināros un konferencēs par attiecīgajiem jautājumiem  

Publikācijas, referāti par šīm tēmām  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

3.5.2.4. pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades, augstākās 

izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā un veicināšanā: 

 

Pieredze darbā valsts iestādē vai nevalstiskajā organizācijā, veidojot 

nacionālu zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades vai darba 

tirgus sadarbības politiku 

 

Pieredze zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades vai 

augstākās izglītības un darba tirgus sadarbības organizēšanā augstākās 

izglītības institūcijā 

 

Darbs augstākās izglītības institūcijas administrācijā  

Darbs studiju programmas administrēšanā  

Izstrādātas studiju programmas/ kursi  

Dalība augstākās izglītības institūcijas iekšējās kvalitātes novērtēšanas 

sistēmas izveidē un/vai pilnveidē 
 

Pieredze darbā augstākās izglītības institūcijas lēmējinstitūcijās  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  



Darbība organizācijās, darba grupās, kas ikdienā strādā ar augstākās 

izglītības un darba tirgus sadarbības jautājumiem, piemēram, nozaru 

ekspertu padomēs vai pieredze profesiju standartu izstrādē 

 

Darbība organizācijās, darba grupās, kas ikdienā strādā ar zinātniskās 

pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades jautājumiem, piemēram, Latvijas 

Zinātnes padomes struktūrās 

 

Pētījumi, publikācijas, referāti par šīm tēmām  

KOPĀ (no 1 līdz 5)  

 

3.6. apelācijas komisijas kandidāts (tiesību zinātņu eksperts) papildus  Apelācijas komisijas 

ekspertu atlases nosacījumu pielietojuma komisijas ekspertu atlasē 3.1. līdz 3.4. punktos 

minētajam atbilst šādiem nosacījumiem: 

 

3.6.1. ir augstākā izglītība tiesību zinātnēs  

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

3.6.2. ir vismaz piecu gadu profesionālā pieredze administratīvajā procesā, tai skaitā 

administratīvo aktu sagatavošanā 

 

Komentārs Atbilstība 

  

 

3.6.3. ir jurista profesionālā kvalifikācija 

 

Komentārs Ir/ Nav 

  

 

3.6.4. ir pieredze darbā augstākās izglītības jomā 

 

Komentārs Ir/ Nav 

  

 

 

 

 


