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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.

• Pašreiz darbojas AIP 5. «sasaukums».



AIP sastāvs, pilnvaru termiņš 21.12.2016.
• Jānis Vētra (deleģējusi Rektoru padome);
• Tatjana Volkova (deleģējusi Latvijas  Augstskolu Profesoru 

Asociācija);
• Kārlis Šadurskis (Izglītības un zinātnes ministrs (ex – officio));
• Andris Teikmanis (deleģējusi Latvijas Mākslas augstskolu 

asociācija);
• Aivars Mednis (deleģējusi Latvijas Izglītības vadītāju asociācija);
• Jānis Rozenblats (deleģējusi Latvijas Koledžu asociācija);
• Vilnis Rantiņš (deleģējusi Latvijas Darba devēju konfederācija);
• Ilze Trapenciere (deleģējusi Latvijas Izglītības un zinātnes 

darbinieku arodbiedrība);
• Maira Belova (deleģējusi Latvijas Studentu apvienība);
• Aldis Baumanis (deleģējusi Privāto augstskolu asociācija);
• Gunta Veismane (deleģējusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera);
• Baiba Rivža (deleģējusi Latvijas Zinātņu akadēmija);



AIP – visu augstākās izglītības īstenošanā 
iesaistīto pušu ietekmju koordinēšanas modelis



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

• izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības 
nacionālo koncepciju;

• izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus 
izglītības un zinātnes attīstībai augstākās izglītības 
sistēmā;

• prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu 
skaitu valstī kopumā un izstrādā priekšlikumus par 
valsts budžeta finansēto studentu skaitu katrā 
nozarē;



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

• pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju 
kopumā un iesniedz to Izglītības un zinātnes 
ministrijai apstiprināšanai;

• uztur sakarus ar citu valstu institūcijām, kas 
risina augstākās izglītības jautājumus.



AIP darbības atsevišķi rezultatīvie rādītāji
No 2013.gada janvāra 
līdz  21.09.2016

AIP  sēdes 68
Akreditācijas 2

Ierosinātas ārkārtas akreditācijas 3

Pieņemts lēmums atteikt akreditāciju 1
Sniegti atzinumi par akadēmiskajām studiju 
programmām, kurās ir mazāk kā 250 
studenti 18
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 30

Apstiprinātas profesoru padomes 2



Nozīmīgākie darba rezultāti 4 gadu laikā (1)

• Izstrādāta „Latvijas Augstākās izglītības un 
augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 2013.-
2020.gadam” (uz 110 lpp., konsolidētā versija uz 23 lpp.) 
(http://www.aip.lv/informativie_zinojumi_5.htm)

Izstrādes gaitā plaši apspriesta konferencēs un semināros, 
ieskaitot koncepcijas prezentēšanu Saeimas deputātie  un 
nozares ekspertiem Saeimas Sarkanajā zālē.

Iesniegta visām ministrijām, Valsts kancelejai, Pārresoru 
koordinācijas centram, Latvijas Valsts prezidentam, Saeimas 
priekšsēdētājai un Saeimas IKZK.



Koncepcijas mērķis

• LAIAANK ietvaros tika definēts Latvijas AI 
stratēģiskais mērķis - Latvijas AI attīstības 
stratēģiskais mērķis ir tādas AI sistēmas izveide, 
kura, balstoties publiskās, privātās un 
akadēmiskās vides sadarbībā, 
nodrošinātu Latvijas valsts, 
tautsaimniecības un augstākās izglītības 
sistēmas konkurētspējīgu attīstību 
Eiropas kopējā telpā



Koncepcijā identificētās izaicinājuma 
jomas
1. Studējošo un absolventu skaits
2. Studiju kvalitāte un studiju atbilstība indivīdu, 

darba tirgus un nākotnes darba tirgus 
prasībām

3. Augstākās izglītības internacionalizācija
4. Zināšanu trīsstūra - saiknes starp izglītību, 

pētniecību un jauninājumu politiku –
veicināšana

5. Finansējums un finansējuma efektivitāte



Koncepcijas risinājumi

Šo piecu izaicinājumu un problēmu jomu 
risinājumam LAIAANK piedāvā risinājumu 
variantus četrās augstākās izglītības jomās:
1. augstākās izglītības modernizācijā
2. augstākās izglītības finansēšanā, 
3. augstākās izglītības institūciju iekšējā un ārējā 

pārvalde, 
4. augstākās izglītības strukturālā sistēmā un 

tipoloģija



1.Latvijas augstākās izglītības 
modernizācija
1. Trīskāršās spirāles koncepta īstenošanu visos AI, 

publiskās pārvaldes un industrijas sadarbības līmeņos, 
2. augstākās izglītības sasaisti ar indivīda, darba tirgus un 

nākotnes darba tirgus prasībām,
3. modernas iekšējās un nacionālas ārējās kvalitātes 

garantijas sistēmas izveidošanu, 
4. augstākās izglītības internacionalizāciju,
5. globālo izaicinājumu akceptēšana – atvērta, 

brīvpiekļuves augstākā izglītība un augstskolu iesaiste 
ekonomikas attīstībā,

6. nākotnes izaicinājumu definēšanu – pēc 2020.gada 
Zināšanu demokrātija un vispārēja augstākā izglītība.



2. Augstākās izglītības finansēšanas modeļa 
maiņa
• Koncepcija piedāvāja valsts finansējums AI strukturēt 

veidojot trīs rezultatīvajos rādītājos balstīto finansēšanas 
daļu un riska (īstenojot augstskolu 3.misiju) 
finansēšanas daļas kombināciju: 

• ARRBM = F + M + K + RF

• F = Sasniegtajos rezultatīvajos rādītājos balstītā 
finansējuma daļa, M = Sasniedzamajos rezultatīvajos 
rādītājos balstītā finansējuma daļa, K = Konkursa 
kārtībā noteikta finansējuma daļa un RF – riska 
finansējuma daļa

• Jāpiezīmē, ka Pasaules bankas piedāvātais Trīs 
pīlāru AI finansēšanas modelis tika veidots, 
izmantojot līdzīgus principus, kā Koncepcijā piedāvātais 
Apvienotajos rezultatīvajos rādītājos balstītais 
finansēšanas modelis



3.Augstākās izglītības institūciju 
pārvaldes modeļa maiņa
• Koncepcija piedāvāja pārmaiņas augstskolu 

pārvaldes mehānismos veikt tā, lai neapdraudētu 
sasniegto augstskolu autonomiju. 

• Jaunais augstskolu pārvaldes modelis akceptē 
augstskolu autonomiju pārvaldes sistēmas 
veidošanā, ļaujot tām pašām izvēlēties vienu no 
trim atrunātajiem variantiem atbilstoši tās 
lielumam, diversitātes stratēģijai un iekšējās 
pārvaldes tradīcijām.



4. Pārmaiņas Latvijas augstākās 
izglītības strukturālā sistēmā un 
tipoloģijā
• Koncepcija piedāvāja veidot Latvijas AI sistēmu kā 

vienā vai vairākos studiju virzienos specializētu 
AII sistēmu, kas, nepieciešamības gadījumā savstarpēji 
sadarbojoties, radītu Latvijas kontekstā unikālus „nišas 
produktus” – studiju, pētniecības un inovāciju 
risinājumus, vienlaikus iekļaujoties nacionālā inovāciju 
infrastruktūrā. 

• Koncepcija piedāvāja veikt arī esošās Latvijas augstākās 
izglītības sistēmas tipoloģisko vienkāršošanu, nosakot, 
ka visas AII, neatkarīgi no to vēsturiskajiem 
nosaukumiem, būtu iedalāmas divu veidu AII –
universitātes tipa AII un neuniversitātes tipa AII. 



Nozīmīgākie darba rezultāti 4 gadu laikā (2)

• Noslēdzies AIP īstenotais ESF projekts „Augstākās izglītības studiju 
programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” 
(09.05.2011.-30.04.2013.)

• Iesniegts un sagatavots ziņojums „Pārskats par augstākās izglītības studiju 
programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi turpmākai studiju 
programmu, sagrupētu studiju virzienos, pilnveidei, uzlabošanai, attīstīšanai, 
konsolidācijai, slēgšanai, resursu efektīvai izmantošanai un finansēšanai no valsts 
budžeta līdzekļiem”. Pārskatam ir šādi pielikumi:
▫ 1. pielikums. Priekšlikumi turpmākai doktora studiju programmu, grupētu pa studiju 

virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai.
▫ 2. pielikums. Jauno zinātnieku integrācija augstskolās.
▫ 3. pielikums. Studējošo noslodzes pētījums.

▫ 4. pielikums. Ziņojums par pašvaldībās veikto aptauju augstākās izglītības institūciju 
darbības novērtēšanai.

▫ 5. pielikums. Priekšlikumi turpmākai studiju programmu, sagrupētu pa studiju 
virzieniem, pilnveidei, uzlabošanai un attīstībai, konsolidācijai, slēgšanai koledžās.

▫ 6. pielikums. Priekšlikumu izstrāde konkurētspējas veicināšanai.



Noslēdzies AIP īstenotais ESF projekts „Augstākās izglītības 
studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai”  (09.05.2011.-30.04.2013.)

• Starptautiskajā izvērtēšanā tika iesaistīti 107 ārvalstu eksperti no 14 Eiropas valstīm, 
kā arī Latvijas eksperti.

• 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 koleģiālo institūciju darbā

• AIP locekļi ir iesaistīti – nominēti vairāk kā 15 dažādās 

darba grupās un komisijās, piemēram, Ekonomikas 

ministrijas Darba tirgus prognozēšanas konsultatīvajā padomē; 

Studiju akreditācijas un studiju programmu licencēšanas 

komisijā; AIKNP; VIAA projektu vadības un mazo projektu 

apstiprināšanas komiteja; Eiropas Savienības fondu uzraudzības 

komitejā un pagaidu uzraudzības komitejā; Valsts zinātniskās 

kvalifikācijas komisijā; ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.-2020.plānošanas perioda divās apakškomitejās; vairākās 

IZM veidotās darba grupās; Tieslietu ministrijas izveidotā darba 

grupā par vienoto jurista kvalifikācijas eksāmenu.



AIP iesaiste augstākās izglītības nozares 
aktualitātēs

• Augstākās izglītības padome ir piedalījusies 
reģionālo konferenču sagatavošanā un organizēšanā,
kas veltītas augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju jautājumiem (piemēram, Ventspils, 
Liepāja, Rēzekne, vairākkārt Rīga).

• Augstākās izglītības padome ir organizējusi vairākas 
konferences par augstākās izglītības sabiedrībai 
nozīmīgām tēmām, piemēram, «Vai jaunais finansēšanas 
modelis sekmēs augstākaš izglītības modernizāciju Latvijā?»; 
«Augstākās izglītības jaunā finansēšanas modeļa 1.pilāra (bāzes 
finansējuma)  valsts budžeta daļas sadalījuma, piešķiršanas un 
izlietojuma aktuālie jautājumi»



AIP iesaistīto pušu ieguvumi

• Latvijas Mākslas augstskolu pārstāvniecība 
Augstākās izglītības padomē ir nodrošinājusi 
īpaša augstākās izglītības segmenta, kurš kalpo 
nacionālās identitātes saglabāšanai – mākslas 
augstākās izglītības - līdzsvarotu attīstību, ņemot 
vērā nozares specifiku un mākslas izglītības 
vēsturiskās tradīcijas, vienlaikus sekmējot 
radošuma principu pārnesi visā augstākās 
izglītības īstenošanas telpā.



AIP pamatuzdevumu izpilde:

• Augstākās izglītības padome ir sagatavojusi 
priekšlikumus valsts budžeta finansēto 
studiju vietu skaitam katru gadu un 
iesniegusi IZM apstiprināšanai.

• Augstākās izglītības padome ir sagatavojusi 
principus, kuri tiek ievēroti, veidojot valsts 
budžeta finansēto studiju vietu sadalījuma 
projektus.



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.



Informācija un atzinumi valsts, pašvaldību un 
privātā sektora institūcijām

• Četru gadu laikā AIP ir sniegusi informāciju dažādām 
iestādēm, tai skaitā:

▫ Izglītības un zinātnes ministrijai;
▫ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai;
▫ Ministru kabinetam;
▫ Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;
▫ Iepirkumu uzraudzības birojam;
▫ Valsts kontrolei;
▫ Valsts ieņēmuma dienestam;
▫ Plašsaziņas līdzekļiem;
▫ Nozaru ministrijām;
▫ Augstskolām un koledžām.



AIP perspektīvās darbības plāni

• Pilnveidot un turpmāk nodrošināt valsts 
budžeta finansēto studiju vietu sadalījumu, 
pamatojoties uz informāciju, ko sagatavo EM, 
LDDK, LTRK, ministrijas un citas valsts un 
pašvaldību institūcijas, nozaru asociācijas, kā arī 
uz datiem par budžeta vietu aizpildīšanu, 
studentu atbirumiem budžeta vietās, 
konkursiem, lai nokļūtu budžeta vietās, un 
datiem par absolventiem, kuri studējuši 
budžeta vietās.



AIP perspektīvās darbības plāni

• Izveidot AIP mājas lapā ērti lietojamu pārskatu 
par valsts budžeta vietu skaitu un sadalījumu 
augstākās izglītības institūcijām gada griezumā.



AIP perspektīvās darbības plāni

• Augstskolu likumā noteiktās funkcijas ietvaros, 
kas paredz ar AIP saskaņot uzņemšanas papildu 
prasības, nodrošināt sinerģisku efektu 
starp CE rezultātu un papildus 
uzņemšanas prasību piemērošanu 
uzņemšanas procesā, lai atlasītu konkrētajai 
studiju programmai vispiemērotākos studentus.



AIP perspektīvās darbības plāni

• Izvērtēt NAP 2020 noteikto augstākās izglītības mērķu 
sasniegšanu.

• Veikt vidējā termiņa Latvijas augstākās izglītības un 
augstskolu attīstības koncepcijas īstenošanas 
izvērtējumu, vienlaikus analizējot augstskolu snieguma, 
finansēšanas, normatīvo aktu un pārvaldības ietvarus.

• Balstoties veiktajā izvērtējumā, kā arī ņemot vērā 
aktuālās izmaiņas globālajā un Eiropas augstākās 
izglītības telpā, koriģēt koncepciju un izstrādāt jaunas 
rekomendācijas Latvijas augstākās izglītības attīstībai un 
modernizācijai.



www.aip.lv; aip@latnet.lv


