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Augstākās izglītības padome
• Augstskolu likums stājās spēkā 01.12.1995.

• Augstākās izglītības padome ir dibināta 1996.gada 23.maijā (1996.gada 
23.maijā Saeimas sēdē apstiprināts AIP sastāvs), saskaņā ar Augstskolu 
likuma 70.pantu.

• AL 65.pants (1): 
- Augstākās izglītības padome ir patstāvīga institūcija, kas izstrādā 

augstākās izglītības valsts stratēģiju, 
- īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību 

augstākās izglītības attīstīšanā, 
- pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, 
- nodrošina kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu jautājumos, kas 

attiecas uz augstāko izglītību. 
(Izslēgta ar 23.11.2000. AL likuma grozījumiem)

• Pašreiz darbojas AIP 6. «sasaukums».



AIP sastāvs, pilnvaru termiņš 21.12.2020.
• Jānis Vētra (deleģējusi Rektoru padome);
• Ilga Šuplinska (Izglītības un zinātnes ministre (ex – officio));
• Tatjana Volkova (deleģējusi Latvijas  Augstskolu Profesoru 

Asociācija);
• Andris Teikmanis (deleģējusi Latvijas Mākslas augstskolu 

asociācija);
• Aivars Mednis (deleģējusi Latvijas Izglītības vadītāju asociācija);
• Jānis Rozenblats (deleģējusi Latvijas Koledžu asociācija);
• Āris Žīgurs (deleģējusi Latvijas Darba devēju konfederācija);
• Inga Vanaga (deleģējusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrība);
• Justīne Širina(deleģējusi Latvijas Studentu apvienība);
• Aldis Baumanis (deleģējusi Privāto augstskolu asociācija);
• Anna Saltikova (deleģējusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera);
• Baiba Rivža (deleģējusi Latvijas Zinātņu akadēmija);
• Artūrs Zeps (deleģējusi Latvijas Universitāšu asociācija).



AIP – visu augstākās izglītības īstenošanā 
iesaistīto pušu ietekmju koordinēšanas modelis



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas (1) 
(definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

1)izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības 
nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu 
juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu attīstību, 
un veicina visu veidu augstskolu un augstākās akadēmiskās 
un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un 
līdzsvarotu attīstību;
2) izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes 
attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla 
kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;
4) prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī 
kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto 
studentu skaitu katrā nozarē;



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas 
(1) (definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

• Augstākās izglītības institūciju tipoloģijas 
pilnveide:

- Universitātes tipa augstākās izglītības 
institūcijas:

1) Universitātes, 
2) Akadēmijas,
3) Augstskolas.
- Neuniversitātes tipa augstākās izglītības 

institūcijas:
1) Koledžas.



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas 
(1) (definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

• Priekšlikumi grozījumiem Augstskolu likumā un 
Izglītības likumā attiecībā uz valodu lietojuma 
regulējumu augstākajā izglītībā un augstskolās.

• Priekšlikuma būtība – valodu lietojumu 
augstākās izglītības institūcijās studiju procesa 
un pētniecisko projektu īstenošanā ārējie 
normatīvie akti neregulē.



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas (1) 
(definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

1)izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo 
koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu 
dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un 
augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības 
līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
2) izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes 
attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, 
personāla kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes 
celšanu;
4) prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī 
kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto 
studentu skaitu katrā nozarē;



Krišjāņa Kariņa valdības rīcības plāns 
(projekts)

• 125.1. izstrādāsim izglītības kvalitātes 
novērtēšanas monitoringa sistēmu visos 
izglītības līmeņos.

• Darbības rezultāts.
• 4. Izstrādāts normatīvais regulējums augstākās 

izglītības kvalitātes monitoringa nodrošināšanai. 
(31.12.2020.)



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas (1) 
(definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

1)izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo 
koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu 
dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un 
augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības 
līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;
2) izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes 
attīstībai augstākās izglītības sistēmā;
3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla 
kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;
4) prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu 
valstī kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta 
finansēto studentu skaitu katrā nozarē;



AIP lēmumi par valsts budžeta finansēto 
studiju vietu sadalījumu 

•AIP sagatavo pārskatu par valsts budžeta 
finansētajām studiju vietām Latvijā:

Ministriju griezumā;
studiju virzienu griezumā;
studiju līmeņa griezumā;
studiju programmu griezumā.

1) Virzība uz valsts budžeta finansējumu 
visiem pilna laika studējošajiem. 

2) Virzība uz valsts budžeta finansējumu 
visiem studējošajiem, kuru studijas tiek 
īstenotas latviešu valodā.



AIP pamatuzdevumi, kompetences un funkcijas (2) 
(definētas Augstskolu likuma 70.pantā)

5) izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;
6) izstrādā priekšlikumus par profesoru skaitu augstskolās un 
rekomendācijas citos augstākās izglītības jautājumos;
7) izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu un 
studiju apmaksu;
8) sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam 
atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu 
finansēšanai;
9) pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā 
un iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijai 
apstiprināšanai;
11) uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas risina augstākās 
izglītības jautājumus.



Krišjāņa Kariņa valdības rīcības plāns 
(projekts)

• 60.4. Sagatavot cikliskas institucionālās 
akreditācijas ieviešanu sākot ar 2024.gadu.

• Darbības rezultāts.
• Sagatavots konceptuālais ziņojums par 

augstskolu cikliskās institucionālās akreditācijas 
ieviešanu un normatīvā regulējuma bāze. 
(30.12.2022.)



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā« (6)

• 71.pants. Augstākās izglītības padomes 
tiesības 
Augstākās izglītības padomei ir tiesības:
1) iepazīties ar jebkuras augstskolas studiju virziena 
novērtējuma un akreditācijas materiāliem;

• 2) pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai 
augstskolai vai tās studiju virzienam;

• 3) pieprasīt no augstskolām un valsts institūcijām 
savas darbības veikšanai nepieciešamo informāciju.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā« (3)
• 9.pants. Augstskolu un koledžu akreditācija

(3) Pēc tam, kad saņemts Augstākās izglītības padomes atzinums par akreditāciju, Akadēmiskās 
informācijas centrs izsniedz attiecīgu akreditācijas dokumentu. Ja augstskola vai koledža nenodrošina 
akreditācijā norādīto studiju bāzi, informatīvo bāzi, studiju kvalitāti atbilstoši šā likuma 55.panta pirmajā 
daļā minētajām prasībām vai augstskolas vai koledžas darbībā ir konstatēti būtiski normatīvo aktu 
pārkāpumi, izglītības un zinātnes ministram ir tiesības izdot rīkojumu par augstskolas vai koledžas 
ārkārtas akreditāciju, akreditācijas laiku, akreditācijas atcelšanu vai anulēšanu. Pirms rīkojuma 
izdošanas Augstākās izglītības padome sniedz argumentētu atzinumu.

• 11.pants. Augstskolas un koledžas reorganizācija vai likvidācija
(2) Lēmumu par valsts augstskolas un valsts koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru 
kabinets pēc izglītības un zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Ministru 
kabineta rīkojuma projektam par augstskolas vai koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pievienojams 
Augstākās izglītības padomes atzinums. Ja Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniedz attiecīgās 
nozares ministrs, šis projekts ir jāsaskaņo arī ar izglītības un zinātnes ministru.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā” 
(3)

• 35.pants. Nozares profesoru padome
(3) Ja augstskolā attiecīgajā zinātnes nozarē nav 
piecu profesoru un izveidot nozares profesoru 
padomi nav iespējams, vairākas augstskolas kopīgi 
izveido šādu profesoru padomi, kuru apstiprina 
attiecīgo augstskolu senāti. Ja vismaz trīs profesori 
ir pieaicināti no citām augstskolām, padomes 
sastāvu apstiprina Augstākās izglītības padome.
(5) To nozaru sarakstu, kurās izveidojamas 
nozaru profesoru padomes, apstiprina 
Augstākās izglītības padome.
(6) Nozares profesoru padomes darbību pārrauga 
Augstākās izglītības padome.



AIP lēmums par nozaru sarakstu, kurās izveidojamas 
profesoru padomes (24.05.2018. un 17.10.2018.)

• Arhitektūra
• Bioloģija
• Būvniecība
• Datorzinātne un informātika
• Ekonomika un uzņēmējdarbība, t.sk.Vadības 

zinātnes
• Ekonomika un uzņēmējdarbība
• Elektronika
• Elektrotehnika
• Farmācija
• Filozofija, ētika
• Fizika un astronomija
• Ģeogrāfija un zemes zinātnes
• Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
• Izglītības zinātnes
• Ķīmija
• Ķīmijas inženierzinātne
• Lauksaimniecība
• Mašīnbūve un mehānika
• Matemātika
• Materiālzinātne
• Mākslas
• Medicīna

• Mežzinātne
• Mūzika
• Nanotehnoloģija
• Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
• Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
• Politikas zinātne
• Psiholoģija
• Reliģija
• Rūpniecikā biotehnoloģija
• Sociālais darbs
• Socioloģija
• Tiesību zinātne
• Transporta inženierzinātnes
• Valodniecība un literatūrzinātne
• Veselības un sporta zinātnes
• Veterinātmedicīna
• Vēture un arheoloģija
• Vides biotehnoloģija
• Vides inženierija un enerģētika
• Vides zinātnes
• Vizuālās mākslas



Akadēmiskā personāla pārvēlēšana 
akadēmiskajos amatos

• Prasības LR Satversmes tiesā par Augstskolu 
likuma 27.panta piektās daļas 2.teikuma un 
30.panta ceturtās daļas 1.teikuma atbilstību 
Satversmes 106.panta 1.teikumam un 91.panta 
1.teikumam.

• Pārvēlēšana reizi sešos gados vs. 
beztermiņa darba līgums.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā” 
(3)

• 35.pants. Nozares profesoru padome
(3) Ja augstskolā attiecīgajā zinātnes nozarē nav 
piecu profesoru un izveidot nozares profesoru 
padomi nav iespējams, vairākas augstskolas kopīgi 
izveido šādu profesoru padomi, kuru apstiprina 
attiecīgo augstskolu senāti. Ja vismaz trīs profesori 
ir pieaicināti no citām augstskolām, padomes 
sastāvu apstiprina Augstākās izglītības padome.
(5) To nozaru sarakstu, kurās izveidojamas nozaru 
profesoru padomes, apstiprina Augstākās izglītības 
padome.
(6) Nozares profesoru padomes darbību 
pārrauga Augstākās izglītības padome.



Latvijas Republikas Augstākā tiesa 
SPRIEDUMS 

Rīgā 2018.gada 22.martā 

• [11] Ievērojot visus iepriekš minētos apsvērumus, 
Augstākā tiesa secina, ka Augstskolu likuma 
35.panta sestā daļa pati par sevi nav patstāvīgs 
pamats Augstākās izglītības padomei atcelt nozares 
profesoru padomju lēmumus par augstskolu 
personāla ievēlēšanu. 

• Tā kā apgabaltiesa ir izdarījusi pretēju secinājumu 
un tas ir ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu, 
spriedums ir atceļams, nevērtējot pārējos kasācijas 
sūdzības argumentus. 



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā” 
(4)

• 46.pants. Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā 
(imatrikulācija)
(3) Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju 
programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, 
studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas 
vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo 
izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Centralizēto 
eksāmenu saturu un norises kārtību, saskaņojot ar Augstākās 
izglītības padomi, izstrādā Izglītības un zinātnes ministrija un 
apstiprina Ministru kabinets. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās 
izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek 
uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus.
(4) Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var 
noteikt papildu prasības attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu 
piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā« (4)
• 46.pants. Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā (imatrikulācija)

(3) Pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība 
ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz 
centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, 
kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. 
Centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, izstrādā 
Izglītības un zinātnes ministrija un apstiprina Ministru kabinets. Augstskola, saskaņojot ar Augstākās 
izglītības padomi, var noteikt kārtību, kādā šajās studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras 
nav kārtojušas centralizētos eksāmenus.
(4) Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt papildu prasības 
attiecībā uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un sagatavotību vai citu nosacījumu 
izpildi.

• 51.pants. Studiju vietu skaita noteikšana
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaitu augstskolā nosaka izglītības un zinātnes 
ministrs pēc Augstākās izglītības padomes priekšlikuma. Studiju vietu skaitu citu juridisko un fizisko 
personu dibinātajās augstskolās nosaka šo augstskolu dibinātāji.

• 55.pants. Studiju programmas
(2) Akadēmiskās studiju programmas (bakalaura, maģistra un doktora studiju programmas) 
paredzamas ne mazāk kā 250 pilna laika studējošajiem. Akadēmiskās studiju programmas (bakalaura, 
maģistra un doktora studiju programmas), kuras paredzētas mazāk nekā 250 pilna laika studējošajiem, 
var tikt īstenotas un šo programmu obligātās un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā var piedalīties 
mazāk nekā pieci augstskolas profesori un asociētie profesori, ja saņemts attiecīgs Augstākās izglītības 
padomes atzinums.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā« (5)
• 65.pants. Augstākās izglītības padomes statuss

(2) Augstākās izglītības padome ir juridiskā persona. Tai ir patstāvīga bilance un konts bankā. Augstākās izglītības padomei 
ir zīmogs ar tās nosaukumu.

• 66.pants. Augstākās izglītības padomes izveidošanas kārtība
(1) Augstākās izglītības padomi 13 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina Saeima. 
Augstākās izglītības padomes sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas 
Universitāšu asociācijas, Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras, Latvijas Koledžu asociācijas, Rektoru padomes, Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas, Darba 
devēju konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu apvienības pārstāvis, kā 
arī pašvaldību un citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu deleģēts pārstāvis. Izglītības un zinātnes ministrs 
saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio) kā Augstākās izglītības padomes loceklis pārstāv padomi valdības sēdēs. Latvijas 
Juristu biedrības, Latvijas Ārstu biedrības un citu profesionālo organizāciju pārstāvji Augstākās izglītības padomes darbā 
var piedalīties ar padomdevēja tiesībām to jautājumu izskatīšanā, kuri skar šo organizāciju kompetencē esošos jautājumus.
(2) Augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūras Saeima var noraidīt, iesniedzot deputātu (frakciju) motivētus 
iebildumus.
(3) Atsaukt Augstākās izglītības padomes locekli var šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, iesniedzot Saeimai motivētu 
atsaukuma rakstu.
(4) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku aizklāti ievēlē padome 14 dienu laikā pēc iepriekšējā 
priekšsēdētāja un viņa vietnieka pilnvaru laika izbeigšanās.
(5) Kā pastāvīgs padomdevējs Augstākās izglītības padomes sēdēs piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās 
izglītības un zinātnes departamenta pārstāvis.

• 67.pants. Augstākās izglītības padomes locekļi 
(1) Augstākās izglītības padomes locekļi saņem atalgojumu uz darba līguma pamata.
(2) Augstākās izglītības padomes locekļi ir valsts amatpersonas. (3) Par Augstākās izglītības padomes locekli nevar būt 
persona, kas sodīta par tīšu noziegumu, ja tā nav reabilitēta vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta.

• 68.pants. Augstākās izglītības padomes locekļu pilnvaru laiks 
Augstākās izglītības padomes locekļu pilnvaru laiks ir četri gadi. Studējošo pārstāvja pilnvaru laiks ir divi gadi. Ne vēlāk kā 
vienu mēnesi pirms Augstākās izglītības padomes locekļu pilnvaru beigām izglītības un zinātnes ministrs iesniedz Saeimai 
apstiprināšanai Augstākās izglītības padomes locekļu kandidatūras.



Ar AIP saistītie panti "Augstskolu likumā« (6)

• 69.pants. Augstākās izglītības padomes lēmumi 
(1) Visi Augstākās izglītības padomes pieņemtie lēmumi ir pieejami jebkurai ieinteresētajai 
personai.
(2) Augstākās izglītības padomei ir tiesības pieņemt lēmumus, kas attiecas uz augstāko 
izglītību, tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. Saskaņā ar šo likumu pieņemtie 
Augstākās izglītības padomes lēmumi ir saistoši augstskolām.

• 71.pants. Augstākās izglītības padomes tiesības 
Augstākās izglītības padomei ir tiesības:
1) iepazīties ar jebkuras augstskolas studiju virziena novērtējuma un akreditācijas 
materiāliem;

• 2) pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai augstskolai vai tās studiju virzienam;
• 3) pieprasīt no augstskolām un valsts institūcijām savas darbības veikšanai nepieciešamo 

informāciju.

• 72.pants. Augstākās izglītības padomes darba organizācija 
(1) Augstākās izglītības padomes darbību reglamentē nolikums.
(2) Augstākās izglītības padomes sēdes notiek pēc vajadzības. Ārkārtas sēdes, ja to pieprasa 
vismaz trīs Augstākās izglītības padomes locekļi, jāsasauc triju dienu laikā.
(3) Par Augstākās izglītības padomes sēdes darba kārtību un tajā pieņemtajiem lēmumiem 
sekretariāts sniedz informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un sabiedrības saziņas 
līdzekļos. Lēmumu norakstus nosūta augstskolām un citām institūcijām, uz kurām šie 
lēmumi attiecas.
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• 73.pants. Augstākās izglītības padomes 
finansēšana 
(1) Augstākās izglītības padomi finansē no valsts 
budžeta.
(2) Pārskatu par savu finansiālo darbību 
Augstākās izglītības padome reizi gadā publicē 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(3) Augstākās izglītības padomes darbības 
nodrošināšanai izveido algotu sekretariātu.



ESF projekts 2011.-2013.
• Augstākās izglītības padome no 2011.gada 09.maija līdz 2013.gada 30.aprīlīm īstenoja ESF 

projektu „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi 
kvalitātes paaugstināšanai” Starptautiskajā izvērtēšanā tika iesaistīti 107 ārvalstu eksperti 
no 14 Eiropas valstīm, kā arī Latvijas eksperti.

• Kopējais finansējums – 1001495,00 LVL
• 2011.gada 9.maijā aizsāktās starptautiskās izvērtēšanas rezultātā tapušais pārskats aptver 

izvērtējumu par 860 augstākās izglītības studiju programmām, studiju programmas 
grupējot pa 28 studiju virzieniem. Izvērtēšanas procesā tika apmeklētas 57 AII, neskaitot 
ārvalstu augstskolu filiāles.

• Pamatojoties uz AIP īstenotā ESF projekta rezultātiem, 2013.gadā Studiju akreditācijas komisija ir 
akreditējusi augstākās izglītības institūcijās 245 studiju virzienus (IZM informācija uz 
20.12.2013.), tas ir 98% no visiem virzieniem, par kuriem bija jāpieņem lēmums par akreditāciju  
(2% gadījumu tika veidotas papildus novērtēšanas komisijas).

• Balstoties uz projekta rezultātiem, AIP 2013.gadā izdeva monogrāfiju «Studiju programmu 

starptautiskā izvērtēšana kā priekšnoteikums Latvijas augstākās izglītības modernizācijai», kurā ir 

apkopoti projekta rezultāti.

• Projekta pieredze un rezultāti izmantoti, izstrādājot Ministru kabineta noteikumus nr.407 

«Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi» (14.07.2015.)



AIP iesaiste ESF Projektā

• AIP sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas centru 
īsteno ESF projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai 
izvirzīto prasību izpildei” nr. Nr.8.2.4.0/15/I/001.

• Īstenošanas laiks: 08.03.2016. – 07.09.2019.
• AIP kā sadarbības partnera paredzētais finansējums 

ir: 75044,40 Eur
• Informācija par projektu: https://www.aika.lv/esf-

projekts/ un 
http://www.aip.lv/EQAR_projekts.htm
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• 73.pants. Augstākās izglītības padomes finansēšana 
(1) Augstākās izglītības padomi finansē no valsts budžeta.
(2) Pārskatu par savu finansiālo darbību Augstākās izglītības padome reizi gadā publicē 
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(3) Augstākās izglītības padomes darbības nodrošināšanai izveido algotu sekretariātu.

• 74.pants. Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs 
(1) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs vienlaikus nedrīkst ieņemt citu vadošu 
amatu.
(2) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Augstākās izglītības padomes 
darbu un tās funkciju izpildi.
(3) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētājs:

1) pārstāv Augstākās izglītības padomi valsts institūcijās, kā arī attiecībās ar fiziskajām un 
juridiskajām personām Latvijā un ārvalstīs, piedalās Ministru kabineta sēdēs ar 
padomdevēja tiesībām padomes kompetencē esošo jautājumu izskatīšanā;

2) ir Augstākās izglītības padomes finanšu rīkotājs;
3) pieņem darbā un atbrīvo no darba Augstākās izglītības padomes sekretariāta 

darbiniekus;
4) slēdz līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām Augstākās izglītības padomes 

darba nodrošināšanai.
(4) Augstākās izglītības padomes priekšsēdētāja atlīdzību nosaka saskaņā ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.



AIP darbības atsevišķi rezultatīvie rādītāji

2018.gadā
No 2016.gada līdz 

2019.gada 25.februārim
AIP  sēdes + elektroniskās saskaņošanas 17 + 13(el.sask) 58+46(el.sask.)

Sniegti atzinumi par akadēmiskajām studiju 
programmām, kurās ir mazāk kā 250 studenti 20 47

Sniegti atzinumi par papildprasību noteikšanu 
uzņemšanai AII pamatstudiju programmās; 
atzinumi par kārtību, kādā  personas, kuras 
ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī 
personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību 
ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām tiek 
uzņemtas pamatstudiju programmās 11 32
Sniegti atzinumi par koledžu reorganizāciju un 
par jaunas akreditācijas lapas izsniegšanu 3 6
Pieņemts lēmums apstiprināt to nozaru sarakstu, 
kurās izveidojamas profesoru padomes 1 1



AIP iesaiste koleģiālo institūciju darbā

• AIP locekļi ir iesaistīti – nominēti dažādās darba 

grupās un komisijās, piemēram, Ekonomikas ministrijas 

Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē; Studiju 

akreditācijas un studiju programmu licencēšanas komisijā; 

AIKNP; Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisijā; 

Vispārējās izglītības satura konsultatīvajā padomē; IZM 

Projektu uzraudzības komitejā’; Saeimas Izglītības, kultūras 

un zinātnes komisijā; katru gadu AIP sadarbībā ar Latvijas 

Ekonomikas Attīstības Forumu izvērtē studentu 

darbus.



NAP 2027 projekts

• Augstākās izglītības un zinātnes lomas 
nostiprināšana Nacionālās attīstības plānā, 
Latvijas izaugsmē.

• Sadaļas 4.2. Zināšanas un prasmes pilnveide:
- Saturiski aprakstošajā daļā;
- Iekļaut indikatorus, kas raksturo augstākās 

izglītības nozares izaugsmi.



www.aip.lv; aip@latnet.lv


