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Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras

Kvalitātes novērtēšanas nodaļas vadītāja 



Darba kārtības sagatavošana un 
pārstāvji [1]

Augstskolas/ 
koledžas
vadība

Pašnovērtējuma 
ziņojuma izstrādes 

grupa un atbildīgais par 
kvalitātes vadības 

sistēmu

Studiju
virziena
vadītājs

Studiju
programmu

vadītāji

Mācībspēki Studējošie Absolventi
Darba devēju

pārstāvji

NB! Viens dalībnieks var piedalīties vienā tikšanās reizē. Jāievēro citas Metodikās noteiktās prasības



Augstskolām/ koledžām jāseko līdzi valstī noteiktajām prasībām –
[šobrīd] tikšanās reižu dalībniekiem jābūt sadarbspējīgiem Covid-

19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.



Ar AIKA koordinatoru pārrunāt 

vizītes organizēšanu daļēji 

attālināti, t.s. tehniskā 

nodrošinājuma testēšana pirms 

vizītes, telpu iekārtojums.

Daļēji attālinātās vizītes
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Iepazīties ar Metodikās 

noteiktajām prasībām daļēji 

attālināto vizīšu nodrošināšanai

Ar AIKA koordinatoru 

vienoties par piemērotāko 

tiešsaistes platformas 

izmantošanu (ZOOM, MS 

Teams, u.c.)
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Izmēģināt materiāltehniskās 

bāzes apskati izmantojot IKT 

rīkus (pārbaudīt redzamību un 

dzirdamību)
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Ar AII tikšanās reižu dalībniekiem 

sazināties par prasībām 

pieslēdzoties attālinātajai vizītei.

Dalībniekiem, kuri piedalās

attālināti, laicīgi nosūtīt saiti.

Nodrošināt, ka vizītes dienās 

laicīgi tiek saslēgta nepieciešamā 

aparatūra, AIKA koordinatoram 

nodota augstskolas/ koledžas IT 

pārstāvja kontaktinformācija
Informēt AIKA koordinatoru par 
ierobežojumiem un iekšējās kārtības 
noteikumiem, atrodoties augstskolas/ 
koledžas telpās (ja tādi ir noteikti).



Tiešsaistes platformas

• Ievērojot līdzšinējo pieredzi, veiksmīgs 
risinājums ir ZOOM platforma

• Tiešsaistes rīkā nepieciešams 
nodrošināt “Uzgaidāmo telpu”

• Nepieciešams nodrošināt, ka:
• dalībnieki pieslēdzoties norāda savu

Vārdu/ uzvārdu (tas sakrīt ar darba kārtību)
• dalībnieki ieslēdz kameru (ir redzami)
• dalībniekiem ir stabils interneta

savienojums un iespēja paust viedokli
• dalībnieki saitei sāk pieslēgties vismaz 5 

min pirms tikšanās sākuma



Tikšanās reižu telpas izkārtojums

• Tiek nodrošināts:
• dators 
• ekrāns/projektors
• telpas izmēram atbilstoša skaņu aparatūra (mikrofons, 

skaļruņi)

• Telpa, kurā notiks sarunas, ir pielāgota sanāksmju 
norisei (atbilstošs iekārtojums, piemērota akustika, 
vēdināšanas iespējas, kontaktligzdas vai pagarinātāji
elektrības pieslēgumam)



Telpas izkārtojums (uzskatāmībai)

• Telpai jābūt pārskatāmai

• Jāievēro drošības

pasākumi un distance



Materiāltehniskās bāzes apskate

Aparatūra Pārstāvis, kas vada apskati

Nodrošināt viedierīci, ar kuru

tiešsaistē tiks translēts video, un, ja 

nepieciešams, papildus mikrofonu

dalībniekiem, kuri vadīs apskati

Nodrošināt personālu, kas vadīs

materiāltehnisko apskati, un, ja 

nepieciešams, palīgpersonālu, kas

sniegs tehnisko atbalstu
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3 Moodle vides prezentācija

Iespēju robežās rādīt informāciju angļu valodā, 

nodrošināt, ka informāciju var sniegt gan par 

tehniskiem jautājumiem, gan jautājumiem saistībā 

ar vērtējamajām studiju programmām (to 

materiāliem)

Nodrošināt iespēju ekspertu

grupai iepazīties ar studentu

darbiem (noslēguma darbi, 

prakses atsakaites u.c.)



Lūdzam atcerēties, ka nekvalitatīvs tehniskais aprīkojums, kas 
liedz vizītes dalībniekiem pilnvērtīgi piedalīties, var būt par 

pamatu vizītes atzīšanai par nenotikušu.



Vizītes laikā
ekspertu
grupas mērķis 
ir izprast 
augstskolu/ 
koledžu, 
studiju 
virzienu un 
programmas

Augstskola/ 
koledža

AIKA Ekspertu
grupa



Studiju virzienu novērtēšanas un akreditācijas metodika

https://www.aika.lv/wp-content/uploads/2020/12/Studiju-programmu-licenc%C4%93%C5%A1anas-
organiz%C4%93%C5%A1anas-metodika-08.12.2020..pdf

Studiju programmu licencēšanas metodika
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-programmu-licenc%C4%93%C5%A1anas-organiz%C4%93%C5%A1anas-metodika-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
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