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Izmaiņas normatīvajos aktos

1. Koncepcija par augstākās izglītības ārējās kvalitātes 
nodrošināšanas sistēmas pilnveidi (MK 03.11.2014. 
rīkojums Nr.640)

2. Grozījumi Augstskolu likumā (17.12.2014.)

3. MK noteikumi Nr.407 «Augstskolu, koledžu un studiju 
virzienu akreditācijas noteikumi»

4. MK noteikumi Nr.408 «Studiju programmu licencēšanas 
noteikumi»

5. MK noteikumi Nr.409 «Nodibinājuma «Akadēmiskās 
informācijas centrs» maksas pakalpojumu cenrādis»



Augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas padome
 Akadēmiskās informācijas centra direktors

 Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs

 Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas ārvalstu akreditācijas 
aģentūras pārstāvis

 Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

 Latvijas Ārstu biedrības prezidents

 Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors

 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs

 Latvijas Koledžu asociācijas priekšsēdētājs

 Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis

 Latvijas Studentu apvienības prezidents

 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs

 Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs

 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētājs

 Rektoru padomes priekšsēdētājs

 Tautsaimniecības padomes pārstāvis



Augstākās izglītības kvalitātes 

nodrošināšanas padome

 veic stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas 

organizēšanai un studiju virzienu akreditācijas nodrošināšanai, kā arī studiju 

programmu licencēšanas organizēšanai;

 apstiprina Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas 

komisijas locekļu atlases kritērijus;

 apstiprina Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas 

komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku;

 apstiprina Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas 

komisijas reglamentu.



Studiju programmu licencēšanas 

noteikumi Nr.408



Studiju programmu licencēšana

 Studiju programmu licencēšanas komisija – 7 komisijas locekļi (apstiprina 

Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padome)

 Lēmuma pieņemšana – 1 mēnesis

 Doktora studiju programma – Latvijas Zinātnes padomes atzinums

 Iesnieguma atgriešana iesniedzējam

 2 eksperti – kopīgais atzinums

 Tiesības izteikt noraidījumu apstiprinātajiem ekspertiem



Studiju virzienu akreditācija
 Studiju akreditācijas komisija - 7 komisijas locekļi (apstiprina Augstākās izglītības 

kvalitātes nodrošināšanas padome)

 Atbilstības novērtējums 

 Kvalitātes novērtējums

 Novērtēšanas komisija – 5 eksperti – kopīgais atzinums

 Izmaiņas – 1 eksperts

 Kopīgais atzinums:

 mainīta struktūra

 papildus sadaļa- sadarbība un internacionalizācija  

 Novērotāji – LSA un LIZDA

 AII tiesības izteikt noraidījumu apstiprinātajiem ekspertiem

 AII tiesības sniegt iebildumus par ekspertu atzinumu

 Lēmumu apstrīdēšana AIC



Augstskolu un koledžu akreditācija

 Iesniegums par akreditāciju – AIC

 Atbilstības novērtējums

 Kvalitātes novērtējums

 Novērtēšanas komisija – 7 eksperti – kopīgais atzinums

 Novērotāji – LSA un LIZDA

 Tiesības izteikt noraidījumu apstiprinātajiem ekspertiem

 Tiesības sniegt iebildumus par ekspertu atzinumu

 Lēmumu pieņemšana – Augstākās izglītības padome 

 Lēmumu apstrīdēšana – Izglītības un zinātnes ministrija



Galvenās izmaiņas

 Mainīts Studiju akreditācijas / Studiju programmu licencēšanas komisiju 

izveides princips

 Skaidri noteikts funkciju sadalījums

 Skaidri noteiktas augstskolu un koledžu tiesības (piemēram, ekspertu 

noraidījums, ekspertu atzinuma precizēšana)

 Nodalīts atbilstības normatīvo aktu prasībām novērtējums un kvalitātes 

novērtējums

 Ekspertu atlases principi

 Ekspertu kopīgais atzinums (t.i. struktūras maiņa)

 Lēmuma pieņemšana neatkarīgāka un objektīvāka

 Novērtēšanas process skaidrāks un balstīts noteiktajās procedūrās

 Ekspertu darbam augstākās prasības
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