
Studiju virzienu 
novērtēšana 

2020./2021.gadā

26.04.2021.



AIKA galvenās
funkcijas
Organizēt augstskolu akreditāciju, studiju virzienu novērtēšanu un akreditāciju, 
studiju programmu licencēšanu, kā arī izmaiņu novērtēšanu

Informēt sabiedrību par novērtēšanas rezultātiem

Sniegt nepieciešamo informāciju un atbalstu augstskolām un citām iesaistītajām 
pusēm

Izstrādāt metodikas un vadlīnijas funkciju nodrošināšanai

Piedalīties starptautiskajos tīklos un organizācijās ārējās kvalitātes nodrošināšanai

15 darbinieki, no tiem:
Eksperti - novērtēšanas koordinatori – 8 



Novērtēšanas procedūru skaits 2020.g. 

136Licencēšana

60 lēmumi

Izmaiņas studiju 
virzienos

14 virzieni/16 
programmas

Studiju virzienu 
novērtēšana

57 Studiju virzienu 
akreditācija 

2

Koledžas 
akreditācija

1



2021.gada novērtēšanas:
statistika uz 23.04.2021

• SV novērtēšanas - 44

• SV akreditācijas lēmumi - 8

• Licencēšanas lēmumi - 9

Novērtēšanas 
noslēgtas

• SV novērtēšanas - 16

• SV akreditācijas - 27

• Licencēšanas - 19

• Izmaiņu novērtēšanas - 2

Novērtēšanas 
procesā

Kopā 
64

Kopā 
61



Studiju virzienu novērtēšanas 
eksperti 2020. gada ietvaros

• Kopā 223 eksperti novērtēja 165 programmas
augstskolās/ koledžās un to filiālēs (16)

• Unikālo ekspertu skaits, kuri piedalījās studiju 
virzienu novērtēšanās ir 159, tajā skaitā:
• 65 eksperti no ārvalstīm

• 41 Latvijas akadēmiskās vides eksperts

• 27 LSA deleģēti eksperti

• 26 LDDK deleģēti eksperti.
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Studiju virzienu novērtēšanas ekspertu rezidences valstis



Licencēšanas eksperti 2020. gada
ietvaros

•Kopā 177 Latvijas eksperti;

•Unikālo ekspertu skaits 110, tajā skaitā:
• 44 akadēmiskās vides pārstāvji (AIKA atlasīti eksperti)

• 29 LSA deleģēti eksperti

• 37 LDDK deleģēti eksperti.



1.Novērtēšanas vizīšu 
apturēšana uz ārkārtējās 
situācijas laiku
2. Jaunu līgumu par SV 
novērtēšanu slēgšanas 
apturēšana
3. Epidemioloģiskā situācija 
reģionos, pilsētās,  AII u.c.
4. COVID-19 ietekme uz 
iesaistīto pušu darbspēju
5. SV akreditācijas termiņa 
pagarinājums uz 6 mēnešiem





Veikti grozījumi studiju virzienu
novērtēšanas metodikā

Daļēji attālinātas novērtēšanas
vizītes

• Kādam no ekspertiem nav 
iespējams ierasties 
novērtēšanas vizītē klātienes 
(force majeure apstākļi), tad 
eksperts piedalās novērtēšanas 
vizītē attālināti, izņemot 
ekspertu grupas vadītāju vai 
izņēmuma gadījumos ekspertu, 
kas vada tikšanās reizes

Pilnīgi attālinātas novērtēšanas
vizītes

• Gadījumos, ja neviens eksperts
nevar piedalīties klātienes vizītē
(force majeure apstākļi), visi
eksperti piedalās novērtēšanas
vizītē attālināti un novērtēšanas
vizītē klātienē piedalās tikai
novērtēšanas koordinators

Metodika pieejama:
https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/12/Studiju-virzienu-nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-
un-akredit%C4%81cijas-metodika-aktualiz%C4%93ts-08.12.2020..pdf

https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/12/Studiju-virzienu-nov%C4%93rt%C4%93%C5%A1anas-un-akredit%C4%81cijas-metodika-aktualiz%C4%93ts-08.12.2020..pdf


Prasības novērtēšanas vizītes 
organizēšanai attālināti vai daļēji attālināti

• Ievērojot tos pašus noteikumus un principus kā klātienes 
vizītes

• Tehniskā  nodrošinājuma pārbaude pirms vizītes

• AII jānodrošina minimālās tehniskās prasības (dators, 
mikrofons, ekrāns, skaņa utml)

• Ekspertam jānodrošina sev tehnisko aprīkojumu, kas ir
savietojams ar vizītes norisei izvēlēto tiešsaistes platformu
un atbilst tās darbībai noteiktajām minimālajām prasībām.





Atgriezeniskā saite no ekspertiem un 
augstskolām/ koledžām

Netiek apstādinātas novērtēšanas 
procedūras

Ar IKT rīkiem iespējams gūt sākotnējo 
iespaidu par infrastruktūru un 
materiāltehnisko novērtējumu

Finansējuma ietaupījums uz ceļošanas 
un dzīvošanas rēķina

AII – arī turpmāk organizēt vizītes 
attālināti vai daļēji attālināti

Trūkst cilvēcīgā kontakta un 
visaptverošas izpratnes par situāciju AII

Dalībnieku izpratne un prasmes darbā ar 
IKT rīkiem;

Ārvalstu ekspertiem veidojās 
neskaidrības un secīgi arī nepamatotas 
rekomendācijas

Papildslogs nodrošināt tehnisko atbalstu

Attālināti sniegt ieskatu par 
infrastruktūru ir pagrūti

Eksperti – nākotnē nav ieteicams rīkot 
attālināti vai daļēji attālināti



Izaicinājumi
• Informācijas un datu aktualitāte PNZ

• Liels novērtēšanu skaits

• Ierobežojumi ārvalstu ekspertu ieceļošanai

• Darbinieku elastīgums nenoteiktības apstākļos

• Nodrošināt, ka visas iesaistītas puses ievēro metodikā 
noteiktos darba un ētikas principus

• Tehniskā nodrošinājuma kvalitāte un interneta 
pieslēgums

• Normatīvo aktu mainība un savstarpēja nesaskaņotība 

Novērtēšanas vizīšu rezultātu ticamības nodrošināšana



Risinājumi un iespējas
• Atgriezeniskā saite no AII, 

ekspertiem un koordinatoriem
• Spēja pielāgoties
• Komunikācija
• Tehniskā nodrošinājuma pārbaude 

pirms vizītes
• Jāparedz valsts finansējums SKK 

darba nodrošināšanai
• Jāpagarina SV akreditācijas termiņi

• Ekspertu apmācības online
(vairākas zoom tikšanās pirms 
vizītes)

• Novērtēšanas vizītes klātienē 
(daļēji)

• IKT prasmju attīstība
• Dažādu informatīvo/mācību 

materiālu attīstība 
• Savstarpējās uzticēšanās 

palielināšana

Nodrošināt pieeju visiem materiāliem attālināti / Iespēja identificēt katru AII pārstāvi 
Klātienes komunikācija ir būtiska veiksmīgai procesa norisei



www.aika.lv

Dzirnavu iela 16, Rīga, Latvija, LV – 1010
www.aika.lv

http://www.aika.lv/

