
Augstākās izglītības kvalitātes 
aģentūra - AIKA

Asnate Kažoka un Rihards Blese



•AIKA struktūra un darbinieki

• Līdz šim īstenotās aktivitātes

• Ieceres

Saturs
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• AIC direktors 

• IZM valsts sekretārs

• AIP priekšsēdētājs

• LDDK ģenerāldirektors 

• RP priekšsēdētājs

• LKA priekšsēdētājs

• LMAA pārstāvis

• Tautsaimniecības padomes 
pārstāvis

Padomes sastāvs:

• Stratēģiska plānošana un vadība

• Apstiprina Akreditācijas/ licencēšanas komisijas locekļu atlases kritērijus

Galvenie uzdevumi:

• Apstiprina Akreditācijas/ licencēšanas komisijas reglamentu

• Apstiprina Akreditācijas/ licencēšanas komisijas sastāvu, priekšsēdētāju un vietnieku

• LTRK padomes priekšsēdētājs 
• LSA prezidents 
• LIZDA priekšsēdētājs
• LĀB prezidents
• LZP priekšsēdētājs
• LOSP valdes priekšsēdētājs
• EQAR reģistrētas aģentūras 

pārstāvis

Augstākās izglītības kvalitātes 
nodrošināšanas padome 
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AIKA komanda



 aic.lv

 67225155

 aika@aic.lv
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Kontaktinformācija
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Līdz šim paveiktais
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2014

• Koncepcija: «Augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveide»

2015 1/2

• MK noteikumu Nr. 407, Nr. 408, Nr. 409 izstrāde

• Attiecīgo MK noteikumu apstiprināšana

2015 2/2

• AIKA izveide, iekšējo procedūru izstrāde un kapacitātes stiprināšana

• Kvalitātes nodrošināšanas procesu īstenošana pēc «vecajiem» MK noteikumiem
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Īsa priekšvēsture



AIKA struktūra

• Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijas, kā arī 
Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēžu organizēšana;

• Jaunās Studiju akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas 
komisijas locekļu atlases organizēšana.

Datu bāzes

• studiju virziena reģistra pārņemšana no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, 
tā aktualizēšana;

• datu bāzes pārņemšana no AIKNC;

• AIKA ekspertu datu bāzes izveide.

Līdz šim paveiktais
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Akreditācijas process

• Akreditācijas (5) un licencēšanas (2) procesu īstenošana

• Akreditācijas un licencēšanas procesu secīga apraksta un tā
vizualizācijas sagatavošana

• Metodikas pilnveide

Darbs ar sabiedrību

• Informācijas sniegšana ieinteresētajām personām

• Eiropas standartu un vadlīniju tulkojums no angļu uz latviešu valodu

• Informatīvo un apmācību semināru plānošana

Līdz šim paveiktais I
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Starptautiskās aktivitātes

• ENQA afiliētā biedra statuss

• Pieteikums INQAHE biedra statusam

• Baltijas valstu kvalitātes nodrošināšanas aģentūru sanāksmes 
organizēšana

Vizuālā identitāte un publicitāte

• Darbs pie aģentūras vizuālās identitātes

• Mājas lapas uzturēšana un atjaunošana

Līdz šim paveiktais II
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Ieceres
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Gaidāmie notikumi I
Augstākās izglītības programmu akreditācijas institūcijas izveide

Oktobris

• Akreditācijas procedūras

• Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes sēde

Novembris

• Apmācības ekspertiem un Studiju akreditācijas komisijai 

• Seminārs par kvalitātes nodrošināšanu Boloņas procesa kontekstā

Decembris

• Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes tikšanās ar ENQA 
prezidentu
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ES finansēts projekts:

• Specifiskais atbalsta mērķis: «Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai 
izvirzīto prasību izpildei»

• MK noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa 8.2.4. īstenošanu ES 
fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam

Gaidāmie notikumi II

17Informācija par MK 03.11.2014. RĪKOJUMA NR.640 “PAR KONCEPCIJU “LATVIJAS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS ĀRĒJĀS 
KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE”” izpildes gaitu



Gaidāmie notikumi III
Starptautiska sadarbība

• Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas stratēģijas izstrāde 
iekļūšanai ENQA un EQAR 

• Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izvērtēšana atbilstoši 
ESG (ENQA)

• Nacionālās kvalitātes nodrošināšanas institūcijas izvērtēšana atbilstoši 
ESG, iekļaušanās procedūras (EQAR)
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KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMAS PILNVEIDE”” izpildes gaitu



Paldies par uzmanību! 
Jautājumi

aika@aic.lv
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