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Precizējumi veikti balstoties uz:

• augstskolu/ koledžu un ekspertu sniegtajiem ieteikumiem 
atgriezeniskās saites anketās,

• AIKA veiktajiem novērojumiem novērtēšanas procedūru 
ietvaros.
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Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma struktūra ir skaidra

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumā iekļaujamā informācija ir skaidra

Normatīvie akti, kas regulē studiju virzienu novērtēšanas procesu un nosaka
vērtēšanas prasības, ir saprotami

AIKA lūgtā papildinformācija bija saprotama un palīdzēja pilnveidot studiju virziena
pašnovērtējuma ziņojumu

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana ļauj rūpīgi izanalizēt studiju
virziena un tam atbilstošo studiju programmu stiprās un vājās puses

Studiju virziena pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana veicina virziena un tam
atbilstošo studiju programmu turpmāku kvalitatīvu attīstību.

Pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošana (AII)
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Pašnovērtējuma ziņojums un tā pielikumi bija sagatavoti kvalitatīvi

AII pašnovērtējuma ziņojuma sagatavotā struktūra bija loģiska

Sagatavotais pašnovērtējuma ziņojums un tā pielikumi sniedza
nepieciešamo informāciju atbilstoši norādītajiem kritērijiem

AII sagatavotie dokumenti (Eksperti)
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Augstskolai/ koledžai tika nodrošināta iespēja izvēlēties piemērotāko laiku
ekspertu grupas vizītei, ņemot vērā administrācijas un docētāju darba noslodzi

Augstskolai/koledžai bija pieejama pietiekama informācija par ekspertu
profesionālo pieredzi

Augstskolai/koledžai tika nodrošināta iespēja izteikt noraidījumu ekspertiem

Augstskolai/ koledžai tika nodrošināta visa nepieciešamā informācija studiju
virziena novērtēšanas vizītes kvalitatīvai sagatavošanai

Sagatavošanās vizītei (AII)
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Informācija par novērtēšanas mērķiem un uzdevumiem bija pietiekama

Vispārīgā informācija par novērtēšanas procesa normatīvo regulējumu bija
pietiekama

Informācija par ekspertu grupas darbības principiem bija pietiekama

Informācija par ekspertu uzdevumiem un atbildību bija pietiekama

Informācija par ekspertu atzinuma sagatavošanu bija skaidra

AIKA organizētās ekspertu apmācības bija augstā līmenī

AIKA koordinators nodrošināja skaidras atbildes uz visiem jautājumiem

Ekspertu gatavošanās vizītei (Eksperti)
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Ekspertu grupa uzdeva jautājumus pēc būtības

Ekspertu grupa bija iepazinusies ar studiju virziena pašnovērtējuma ziņojumu

Ekspertu grupa bija vērsta uz procesu pilnveidošanu

Ekspertu grupa bija kompetenta studiju virziena un tam atbilstošo studiju
programmu novērtēšanai

Ekspertu pieprasītā papildinformācija bija būtiska studiju virziena un tam
atbilstošo studiju programmu novērtēšanai

Ekspertu grupa vizītes noslēgumā informēja augstskolas/ koledžas pārstāvjus
par galvenajiem secinājumiem

Vizītes darba kārtībā  bija paredzēts pietiekams laiks tikšanās reizēm ar
augstskolas/koledžas pārstāvjiem un materiāltehniskās bāzes apskates

Ekspertu grupa savā darbā ievēroja: [AIKA noteiktos principus]

Ekspertu grupas vizīte (AII)
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Vizīte AII bija labi organizēta

Tika nodrošināta iespēja tikties ar visām nepieciešamajām pārstāvju grupām

Vizīte notika atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai

AII nodrošināja piekļuvi visai lūgtajai papildinformācijai

AII nodrošināja nepieciešamās telpas un aprīkojumu ekspertu darbam

Vizītei paredzētais laiks bija pietiekams, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

AIKA koordinators nodrošināja kvalitatīvu atbalstu

Ekspertu grupas vizīte (Eksperti)
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Ekspertu grupas atzinuma struktūra nodrošina studiju virziena un tam atbilstošo studiju
programmu aptverošu kvalitātes vērtējumu

Ekspertu grupas atzinuma saturs nodrošina studiju virziena un tam atbilstošo studiju
programmu aptverošu kvalitātes vērtējumu

Ekspertu grupas atzinumā ietvertie studiju programmu vērtējumi ir pamatoti un skaidri

Ekspertu atzinumā sniegtās rekomendācijas ir skaidras

Ekspertu grupas atzinumā sniegtās rekomendācijas palīdzēs studiju virziena un tam
atbilstošo studiju programmu pilnveidošanai un trūkumu novēršanai

Ekspertu grupas kopīgais atzinums ir lietderīgs un palīdzēs pilnveidot studiju virziena un
tam atbilstošo studiju programmu kvalitāti

Augstskola/ koledža ekspertu grupas kopīgajā atzinumā identificēja būtiskas faktu kļūdas

Ekspertu grupas kopīgais atzinums (AII)
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Vadlīnijas ekspertu atzinuma sagatavošanai bija skaidras

Novērtēšanas kritēriji bija skaidri

Pašnovērtējuma ziņojumā iekļautā analīze bija saistīta ar ekspertu atzinuma
kritērijiem

Visi eksperti sniedza vienlīdzīgu ieguldījumu atzinuma sagatavošanā

AIKA komentāri bija lietderīgi atzinuma pilnveidošanai

AII sniedza komentārus par faktu kļūdām

Ekspertu grupas kopīgais atzinums (Eksperti)



Pilnveidojumi studiju virzienu 
novērtēšanas un akreditācijas metodikā

• Pēc vizītes noteikta iespēja attālināti organizēt tikšanos 
ekspertiem un AII

• AII papildinformāciju iesniedz 20 darba dienu laikā

• Sniegta definīcija faktu kļūdām: “Eksperta atzinumā norādīto 
datu, ziņu vai pamatojumā izmantoto avotu neatbilstība 
patiesībai”

• Skaidrāk atrunāta dokumentu iesniegšana e-platformā

• Skaidrota informācija par AII lietotāju piekļuves līmeņiem E-
platformā, atjaunota E-platformas lietošanas instrukcija



Precizēta informācija, kas jāsniedz uz 
akreditāciju
• Iesniegums (pievienots metodikas pielikumā)

• Jāprecizē informācija pie studiju programmas parametriem (ja 
piemērojams)

• Jāsniedz skaidrojums un pierādījumi veiktajām izmaiņām pēc
novērtēšanas (ja piemērojams)

• E-platformā jāizpilda sadaļa “rekomendāciju izpildes plāns”, kurā 
norādīta informācija par:

• augstskolas/ koledžas aktivitātēm, 
• sasniedzamo rezultātu,  
• plānoto ieviešanas termiņu, 
• sasniegto rezultātu plāna iesniegšanas dienā, 
• turpmāko rīcību rekomendāciju ieviešanai.

Izpildes plānā jānorāda īstermiņa rekomendāciju izpildes statusu, ja 
piemērojams.

Praktiski ieteikumi: https://www.aika.lv/aicinam-novertetos-studiju-virzienus-sniegt-akreditacijai/



AII rīcība sūdzību gadījumā

Ja novērtēšanas un/vai akreditācijas gaitā eksperti vai
augstskola/ koledža konstatē pārkāpumus novērtēšanas
un/ vai akreditācijas procesā vai novērtēšanas un/ vai
akreditācijas procedūras dalībnieku neētisku rīcību,
sūdzību var izteikt:

• novērtēšanas koordinatoram vai

• rakstiski iesniedzot to Aģentūrā.



Pilnveidojumi pašnovērtējuma ziņojuma
izstrādes vadlīnijās (tehniskie labojumi)

• Precizēta nodaļu numerācija

• Katra kritērija analīzes maksimālais apjoms – 800 vārdi

• Iekļauts skaidrojums par apliecinājumiem (apliecinājumus 
nebūs jāsniedz pie katras studiju programmas atsevišķi)

• Vadlīniju pielikumos norādīts, kurš šie pielikumi jāievieto E-
platformā

• Precizēti kritēriji studiju virzienu un studiju programmu sadaļā 
(mazināta jautājumu dublēšanās)



Pārskatīta ekspertu apmācību struktūra

Pilnveidotas/ pārstrukturētas ekspertu apmācības pirms 
vizītes:

• Skaidrāk norādīts novērtēšanas procedūras mērķis 

• Skaidrāk norādīt novērtēšanas dalībnieku lomu un pienākumus

• Skaidrāk norādīt AII atšķirības

• Skaidrāk norādīt atšķirības starp akadēmiskajām un 
profesionālajām studiju programmām



Ekspertu atzinuma sagatavošanas
process šobrīd

Eksperti sagatavo atzinuma projektu

Atzinuma projektu izskata AIKA

Eksperti veic precizējumus ekspertu atzinumā

Atzinumu izskata AIKA (Vadītāja un koordinators)

Eksperti veic precizējumus ekspertu atzinumā



Pārskatīta ekspertu apmācību
struktūra
Lielāka uzmanība pievērsta ekspertu atzinumā iekļautajām
rekomendācijām:

• Lielāks uzsvars uz rekomendāciju konkrētību, nosakot, ka
rekomendācijām jābūt:
• Konkrētām
• Izmērāmām
• Sasniedzamām
• Piemērojamām
• Izpildāmām konkrētā laika posmā (īstermiņa/ ilgtermiņa)

• Lielāks uzsvars uz to, ka katrai norādītajai vājajai pusei
jāseko konkrētai rekomendācijai



Jaunu ekspertu piesaiste

1. Šobrīd izsudināta atklāta pieteikšanās iespējamajiem
ekspertiem (atbilstoši 2021. gadā vērtējamajiem studiju
virzieniem);

2. Ekspertiem, kuri pieteikušies datubāzē, tiks rīkotas
kopīgas apmācības;

3. Ekspertu piesaiste konkrētām novērtēšanas
procedūrām atbilstoši AIKA nolikumam “Ekspertu
atlases kritēriji un principi”*

*https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2019/07/Ekspertu_atlases_kriteriji_un_principi_2019.pdf



AIKA darba pilnveide

• Atkārtotas novērtēšanas procedūru koordinatoru 
apmācības, atjaunojot zināšanas par:
• Precizētajām vadlīnijām;

• Tiesībām un pienākumiem novērtēšanas procedūru ietvaros;

• Veidiem, kā pilnveidot ekspertu grupu darbu un 
sagatavoto atzinumu kvalitāti novērtēšanas procedūru 
ietvaros.
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