
Ekspertu pienākumi un 
darbs e-platformā

Asnate Kažoka, Attīstības un starptautiskās sadarbības nodaļas 
vadītāja
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AIKA ekspertu datubāze
eplatforma.aika.lv 

626 aktīvi eksperti (dati aktualizēti pēc 21.01.2020) eksperti no 41 valsts



Ekspertu atlases vadlīnijas

AIKA:

▪pārbauda eksperta iesniegto datu atbilstību 
pievienotajam CV 

▪ iekļauj datus par ekspertu datu bāzē

▪paziņo ekspertam par to, ka dati par viņu 
iekļauti datu bāzē

Eksperts turpmāk reizi gadā aktualizē datus 



Ekspertu apstiprināšana

AIKA 
apstiprina:

• Ekspertus, 
LSA un 
nozares 
padomes vai 
LDDK 
deleģētus 
ekspertus

• LSA un LIZDA 
novērotājus 

Augstskola/ 
koledža:

• Saskaņo 
ekspertu 
grupu vai 
noraida 
ekspertu

AIKA:

• izskata 
noraidījuma 
iemeslus un 
lemj par 
ekspertu 
nomaiņu 
ekspertu 
grupā 

Eksperti tiek 
informēti 

par 
apstiprināju
mu un uzsāk 

darbu



Studiju virziena novērtēšanas 
ekspertu grupa

Kopā vismaz 5 
eksperti

1 LSA un 1 LDDK vai 
nozares padomes deleģēts 

eksperts

Vismaz 1 (2) eksperti no 
ārvalstīm

Ekspertu grupu atbalsta 
AIKA koordinators



Ekspertu grupai kopumā jābūt -

• pieredzei saistībā ar studiju procesa kvalitātes nodrošināšanu
vai kvalitātes ārējo vērtēšanu;

• kvalifikācijai nozarē, kas atbilst vērtējamajam studiju virzienam;

• ekspertu grupas vadītāja un sekretāra amatam, papildus -
pieredzei augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanā (vēlams, ka 
ekspertu grupas vadītājam ir starptautiska pieredze);

• iepriekšējai dalībai konferencēs, semināros, mācībās par 
augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanu.



Visi eksperti
- iepazīstas ar augstskolas/ koledžas sagatavotajiem materiāliem
- formulē viedokli par vērtējamajiem aspektiem
- sagatavo sarakstu ar augstskolai/ koledžai papildus pieprasāmo informāciju
- piedalās novērtēšanas vizītē
- piedalās ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanā

Ekspertu grupas vadītājs
- atbild par ekspertu grupas darbu kopumā
- organizē ekspertu grupas darbu pirms vizītes un sadala pienākumus
- vizītes laikā vada ekspertu sarunas ar augstskolas/ koledžas pārstāvjiem
- iesniedz AIKA ekspertu grupas kopīgo atzinumu

Ekspertu grupas sekretārs
- atbild par ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošanu, sadarbojoties ar 

pārējiem ekspertiem
- apkopo ekspertu viedokļus un novērojumus gan pirms vizītes, gan tās laikā

AIKA koordinators
- organizē novērtēšanas procesu
- nodrošina ekspertiem pieeju dokumentācijai un sagatavo vizītes darba kārtību
- sniedz atbalstu ekspertu grupai
- pārskata ekspertu grupas kopīgo atzinumu



Ekspertu grupai savā darbā jāievēro šādi 
principi

Uz faktiem 
balstīta rīcība

Neitralitāte Konfidencialitāte

Sadarbība
Cieņa pret novērtēšanas procedūras 

dalībniekiem
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Ekspertu atalgojums

• Tiek aprēķināts atbilstoši augstskolām/ koledžām 
noteiktajai novērtēšanas procedūras cenai;

• Atkarīgs no studiju programmu skaita vērtējamajā studiju 
virzienā un tā, vai studiju programmas tiek īstenotas 
augstskolas/ koledžas filiālēs;

• Par ekspertu grupas vadītāja vai sekretāra lomu 
paredzēts lielāks atalgojums nekā par eksperta lomu;

• Minimālais atalgojums - par eksperta pienākumu 
veikšanu studiju virzienā, kuram atbilst viena studiju 
programma – EUR 1582,08 (pirms darba devēja un darba 
ņēmēja nodokļu nomaksas).



E-platforma akreditācijas un 
licencēšanas procesa nodrošināšanai

• nodrošināt atbalstu AIC īstenoto kvalitātes novērtēšanas
procedūru veikšanai;

• atvieglot augstskolām/koledžām pašnovērtējuma
ziņojumu iesniegšanu un ekspertiem atzinumu
sagatavošanu;

• nodrošināt publiskas informācijas pieejamību par studiju
virzieniem un augstskolām/ koledžām Latvijā.



Kādas darbības ekspertiem jāveic e-
platformā?

• Apliecinājuma par interešu konflikta neesamību un 
konfidencialitātes ievērošanu apstiprināšana;

• Līguma datu iesniegšana;

• Iepazīšanās ar augstskolas/koledžas sagatavoto 
pašnovērtējuma ziņojumu un pielikumiem;

• Ekspertu grupas kopīgā atzinuma sagatavošana un 
iesniegšana AIKA;

• Ekspertu grupas kopīgā atzinuma precizēšana;

• Regulāra eksperta profila aktualizēšana.







Eksperta profils

Publiskā informācija(Redzama augstskolai/koledžai, kuru Jūs novērtēsiet)

Izglītība

Darba vieta/ amats

Konfidenciālā informācija(Redzama AIKA darbiniekiem administratīviem 
nolūkiem)

Kontaktinformācija

Atbilstība ekspertiem noteiktajiem kritērijiem



Vārds Uzvārds



Youtube kanāls
(https://www.youtube.com/channel/UCnZ5E6qxj2kMZ_L9TZYaN6A/videos)



www.aika.lv

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

http://www.aika.lv/

