
Cenas aprēķina skaidrojums  

Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādim 

(apstiprināts 10.02.2021.)  

 

1. Studiju virziena novērtēšanas izmaksas (S un Sf, euro) aprēķina saskaņā ar šādām 

formulām: 

• S = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*8*Ek)+Ts, ja studiju virziens tiek 

īstenots tikai augstskolā vai koledžā; 

 

• Sf = K*C*(E*(Hg+8*Ek)+Hv+Hs+He*(E-2)+E*Hf+E*8*Ek)+Ts, ja studiju virziens 

tiek īstenots gan augstskolā vai koledžā, gan filiālē/filiālēs, 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 daļas tulkošanas izmaksas no angļu uz latviešu valodu vai otrādi – 190 

euro.  

Koeficienta Ek vērtības 

 

Studiju programmu skaits 

studiju virzienā 

 

Ek vērtība 

1 1,00 

2 1,19 

3 1,34 

4 1,46 

5 1,57 



2 
 

6 1,66 

7 1,75 

8 1,84 

9 1,92 

10 1,99 

11 2,05 

12 2,12 

13 2,18 

14 2,23 

15 2,28 

16 2,33 

17 2,38 

18 2,43 

19 2,47 

20 2,51 

21 2,55 

22 2,59 

23 2,63 

24 2,67 

25 2,71 

26 2,75 

27 2,80 

28 2,83 

29 2,87 

30 un vairāk 3,00 

 

2. Izmaiņu studiju virzienā novērtēšanas izmaksas vienai studiju programmai (I, euro) 

aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 

 

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. 
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3. Studiju programmas novērtēšana iekļaušanai akreditētā studiju virzienā (SPI, euro) 

 

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

K - koeficients studiju programmas novērtēšanas iekļaušanai akreditētā studiju virzienā 

administratīvā darba nodrošināšanai – 1,3; 

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

E – ekspertu skaits, kas piedalās novērtēšanā – 2; 

Hg – eksperta darba laiks pirms vizītes augstskolā vai koledžā (iesniegto dokumentu 

priekšizpēte) - 8 stundas; 

He – eksperta darba laiks, kas saistīts ar vizīti augstskolā vai koledžā, atzinuma un 

rekomendāciju sagatavošanā – 12 stundas; 

Tspi – ekspertu atzinuma tulkošanas izmaksas no angļu uz latviešu valodu – 220 euro. 

 

4. Nosakot cenu, aprēķinātās studiju virziena novērtēšanas izmaksas, izmaiņu studiju virzienā 

novērtēšanas izmaksas vienai studiju programmai un studiju programmas novērtēšanas 

izmaksas iekļaušanai akreditētā studiju virzienā tiek matemātiski noapaļotas līdz pilniem euro.   


