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AIP izveide – starts bez finiša

 Augstākās izglītības padome 1996. gadā tika izveidota kā sabiedrības grupu tilta
organizācija demokrātiskas augstākās izglītības politikas veidošanai Latvijā – ar
Saeimā apstiprinātu locekļu sastāvu.

 AIP pirmsākumos pārstāvētās sabiedrības grupas un organizācijas līdzīgas kā
patlaban: mācībspēki -RP, LAPA, (arī privāto augstskolu un akcentētas mākslas
augstskolas), studenti, zinātnieki, vidējās izglītības iestāžu un koledžu vadītāji,
darba devēju pārstāvji, arodbiedrība, izglītības un zinātnes ministrs ex oficcio.

 AIP – augstāko izglītību stabilizējošs faktors: svarīgākās pārmaiņas augstākajā
izglītībā notika tikai ar AIP līdzdalību, vai nenotika AIP protesta dēļ (piemēram,
AIP apturēja budžeta studiju vietu likvidēšanu); vai AIP pati bija iniciatore
jaunievedumiem (piem., vienotās eksaminācijas ieviešana, kad augstskolas sāka
uzņemt absolventus pēc centralizētās eksaminācijas rezultātiem, Valsts profesoru
vērtēšanas kritēriji). AIP nereti konfliktēja ar IZM, jo plašās pārstāvniecības dēļ
procesus vērtēja daudzpusīgi un ar pieaicinātiem ekspertiem – izsvērti.

 Aksiomātiska ir nostādne, ka augstākās izglītības sistēmas attīstība ir process bez
finiša, un līdzīgi ir arī ar AIP izveidi – tādai tilta un stabilizējošai organizācijai ir
jāpastāv, neļaujot valsts pārvaldei monopolizēt akadēmisko un zinātnisko domu;
un AIP joprojām pastāv, par spīti citādiem centieniem…





AIP izveides un darbības fona apstākļi 1
 Augstākās izglītības pārveide pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, kad bija

nepieciešama:

1) moderna materiālā bāze un studiju līdzekļi (lielā mērā tas notika ar
starptautisku kontaktu un projektu atbalstu, t. sk. Eiropas Komisijas piedāvātā uz
starpvalstu sadarbību orientētā programma Tempus, kā mūsdienās ES
struktūrfondi);

2) jaunas neideoloģizētas studiju programmas, jauni studiju virzieni
(mācībspēki mācījās vienlaikus ar studentiem, stažējās ārvalstīs; Erasmus);

3) privātais augstskolu sektors – no biznesa apguves pamatiem līdz sociālā darba
sistēmas izveidei valstī;

4) nacionālo risinājumu samērošana ar starptautiskiem kontekstiem: rektoru
ievēlēšana un augstskolu autonomija; Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma
(ECTS); profesūras vēlēšanas un statuss; Boloņas process – pāreja uz bakalaura,
maģistra un doktora studiju programmām, pirmā līmeņa profesionālā augstākā
jeb koledžas izglītība; mūžizglītība, u. c.;



AIP izveides un darbības fona apstākļi 2

5) valsts zaudējusi 2/3 zinātnieku (1/3 devās uz ārzemēm, daļa nodibināja
firmas, sevišķi inženierzinātnes speciālisti iesaistījās privātajās struktūrās); 1998.
gadā pilnu slodzi strādāja 4,5 tūkst. – tikai puse pētnieku ar doktora grādu;
viszemākais valsts finansējums zinātnei Austrumeiropā; tomēr ļaunākais scenārijs
– zinātnes sabrukums – tika novērsts; bet Eiropas Zinātņu akadēmiju federācija
atzinusi – ja nacionālo P&A/R&D finansē zem 1% no IKP, tās iespējas ietekmēt
valsts tautsaimniecību ir mazas;
6) trīskāršojies studējošo skaits – pēc apjukuma un studentu skaita noplakuma
pirmajos neatkarības gados (dažādos līmeņos tika spriests – kam vajadzīga
Tehniskā universitāte un inženieri, ja nav vairs ražošanas; kam vajadzīga
Lauksaimniecības universitāte, ja nav vairs kolhozu…); no 34 tūkst. 1995./1996.
akad. g. uz 130 tūkst. 2006./2007. akad. g.;
7) kvalitātes vadības procesu regulācija, prasību un novērtējuma sistēma –
studiju programmu un augstskolu akreditācija, vienāda valsts un privātajām
izglītības institūcijām; augstskolas ievieš ētikas kodeksus, ko izmanto kvalitātes
vadībā;
 AIP izstrādāja pirmo neatkarīgās Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu

attīstības koncepciju 1998–2010. un aizstāvēja to MK, prezentēja Saeimā.





AIP darbības formas

 Izbraukuma sēdes:
 izglītības institūcijās, piem., Ventspils Augstskolā 1. septembrī; Latvijas Jūras

akadēmijas kompleksā Sarkandaugavā (simulācijiekārtu apskate); BA Turība uc.
 darba devēju institūcijās, kopā ar nozaru asociācijām;
 pašvaldībās.

 Semināri, diskusijas par aktuālām tēmām, piem.:
 budžeta studiju vietas (pēc aprēķinu veikšanas prof. Pēteris Cimdiņš pavēstīja, ka

vienīgais, ko valsts var «iegūt» no budžeta vietu likvidācijas ir studentu nemieri
un valsts atpalicība pieejas augstākajai izglītībai ierobežošanas dēļ);

 par vērtībizglītību augstskolās – ne tikai profesionāļu darba tirgum, bet arī
personību veidošana; īpaši universitāšu beidzējiem jākļūst ne tikai par darba
ņēmējiem, bet arī par darbavietu radītājiem.

 Pieredzes gūšanas vizītes, piem., Igaunijā par vienoto eksamināciju, Ungārijā –
augstskolu apvienošanas procesa izpēte.  

 Iesaistīšanās starptautisko organizāciju darbā, piem., UNESCO forumos tās 
Izglītības komisijā.





Akreditācija

 Pirmā Latvijas kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (AIKNC) tika izveidota jau
1994. gadā studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu akreditācijai.

 AIP iesaistījās akreditācijas procesā: augstākās izglītības iestāžu un studiju
programmu licencēšana, izvērtēšana, akreditācija; AII pašnovērtējuma
ziņojumi, AIP locekļi klātienes pārbaudēs un AIP sēdēs galalēmumu
pieņemšana.

 Reformas rezultātā 2012. gadā akreditācijas procesu pārņēma IZM (virzienu
akreditācija), līdz 2015. gadā tika izveidota Augstākās izglītības kvalitātes
aģentūra (AIKA), kas tagad ir kļuvusi par Eiropas Augstākās izglītības
kvalitātes nodrošināšanas tīkla (ENQA) pilntiesīgu biedru.

 Jāturpina rast labākie risinājumi kvalitātes kontrolei un nodrošināšanai.





Sveiciens 25 gadu jubilejā!

 Lai turpinām būt gan tilts, gan arī mūris, kad tas
nepieciešams, augstākās izglītības un zinātnes
attīstības interešu aizstāvībai!

 Kā atzinis Krišjānis Valdemārs, jo skaitliski
mazāka tauta, jo vairāk jāgādā, lai «visi ar gara
spēkiem apdāvinātie locekļi tiek attīstīti!”

 Lai vienmēr paši esam pārliecināti, ka AIP ir tas
spēks, kas spēj ietekmēt tautas izglītotības un
gara gaismas pieaugumu!



AIP 20 gadu jubilejas dalībnieki
2016. gadā


