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PRIEKŠNOSACĪJUMI STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANAS 
UN AKREDITĀCIJAS SISTĒMAS MAIŅAI 2011. GADĀ

• Augstākajai izglītībai pieejamo resursu samazinājums vairāk kā 50% apmērā globālās 
finanšu krīzes lokālo Latvijas izpausmju rezultātā.

• Studiju procesa strukturālās komplicētības pieaugums, reaģējot uz tautsaimniecības 
pieprasījumu, kā arī studējošo interesēm (studentā centrētās izglītības elementu 
ienākšanas augstskolu ikdienas dzīvē).

• Šaubas par augstākajai izglītībai pieejamo resursu racionālu izmantošanu.

• Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) nesekmīgais mēģinājums 
iekļūt EQAR reģistrā.



PRIEKŠNOSACĪJUMI STUDIJU PROCESA IZVĒRTĒŠANAS 
UN AKREDITĀCIJAS SISTĒMAS MAIŅAI 2011. GADĀ

• Studiju programmu akreditācijas nesamērīgi augstās izmaksas.

• Vairāku Eiropas valstu centieni virzīties augstākajā izglītībā no studiju programmu 
akreditācijas uz institucionālo akreditāciju.

• Datos un pētījumos nebalstītu viedokļu kultivēšana attiecībā uz Latvijas augstākās 
izglītības starptautiskās konkurētspējas potenciālu.

• Dibinātas šaubas par augstākās izglītības kvalitāti, kas tiek apliecināta ar valsts vārdā
izsniegtiem augstskolu un koledžu diplomiem.



EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS 
"AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMU
IZVĒRTĒŠANA UN PRIEKŠLIKUMI KVALITĀTES 
PAAUGSTINĀŠANAI"

Augstākās izglītības padome laika posmā no 

2011.gada 9.maija līdz 2013.gada 30.aprīlim 

īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu

"Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes 
paaugstināšanai", 

vienošanās nr.2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta finansējums ir 1 001 495 lati.



PROJEKTA MĒRĶIS UN BŪTISKĀKIE PROJEKTA 
IETVAROS NODROŠINĀTIE UZDEVUMI:

• augstākās izglītības programmu kvalitātes, savstarpējās pārklāšanās, resursu 
pietiekamības un ilgtspējas izvērtējums;

• augstākās izglītības programmu starptautiskās konkurētspējas izvērtējums;

• priekšlikumu sagatavošana pa studiju virzieniem sagrupētu studiju programmu turpmākai 
pilnveidei, attīstībai, konsolidācijai, starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, resursu efektīvai 
izmantošanai un finansēšanai no valsts budžeta līdzekļiem;

• augstskolu, koledžu un augstākās izglītības attīstībā ieinteresēto grupu, valsts un sabiedrisko 
organizāciju iepazīstināšana ar Projekta rezultātiem un sagatavotajiem priekšlikumiem.



AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IZVĒRTĒŠANA IETVERS:

• esošo datu un pieredzes izvērtēšanu, metodikas sagatavošanu un galveno Projekta 
uzdevumu izskaidrošanu visiem iesaistītajiem dalībniekiem;

• visu Latvijas augstskolu, koledžu un to pa virzieniem sagrupēto studiju programmu 
izvērtēšanu;

• iegūto rezultātu apkopošanu, analīzi, secinājumu un ieteikumu izveidošanu;

• rezultātu publiskošanu un izskaidrošanu.



STUDIJU VIRZIENU IZVEIDES KONCEPTS

• Tā kā projekta īstenošanas brīdī Latvijas augstskolu iekšējās kvalitātes 
kultūras (kvalitātes vadības ) sistēmu gatavība bija ļoti dažādās attīstības 
pakāpēs, bet atsevišķu studiju programmu akreditācija bija izsmēlusi savu  
potenciālu,  AIP tika nolemts veidot studiju virzienus, kas apvieno visu 
līmeņu saturiski radniecīgās studiju programmas. 

• Studiju virziens bija iecerēts kā institucionālās kvalitātes vadības sistēmas 
funkcionālā pamatvienība.



STUDIJU VIRZIENU IZVEIDES KONCEPTS

• Koncepts paredzēja, ka:

• akreditācijas procesā vienlaicīgi tiek novērtēti visi virzienam pieejamie resursi, kā arī
virzienam piederīgās studiju un pētnieciskās aktivitātes, tajā skaitā kvalitātes 
nodrošināšanas pasākumi;

• Studiju virziena akreditācijas termiņā augstskola vai koledža pēc savas iniciatīvas var veikt 
izmaiņas studiju programmās, tās atvērt vai slēgt, par veiktajām izmaiņām paziņojot 
studiju programmu reģistra uzturētājam.

• Ja augstskola vai koledža vēlas atvērt jaunu studiju virzienu, tad nepieciešams dibinātāja 
lēmums.



KO NOZĪMĒJA ĪSTENOT REFORMAS 
AUGSTĀKAJĀ IZGLĪTĪBĀ PIRMS 10 GADIEM?

• Normatīvo aktu daudzveidīgā daba.

• Valsts finansējuma piešķiršanas nacionālās īpatnības.

• Kā panākt, lai augstskolas un koledžas notic, ka projekts nav 
paredzēts to likvidācijai vai konsolidācijai?



NORMATĪVO AKTU DAUDZVEIDĪGĀ DABA

• Obligāti  izpildāmie nosacījumi.

• Deklaratīvie nosacījumi, kas apliecina mūsu piederību EAIT.

• Vēsturiskie relikti, kas apliecina kādas personas vai personu grupas ieceres 
faktu. 

• Politiskās konjunktūras diktēti nosacījumi, kurus neviens netaisās pildīt, 
nopietni neņem (izņemot ārvalstu ekspertus).

• Apzināti pretrunīgi nosacījumi, kas konflikta gadījumā ļauj uzmirdzēt 
juridiskās ekvilibristikas adeptiem. 



VALSTS FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS 
NACIONĀLĀS ĪPATNĪBAS

• Vispārzināms ir fakts, ka Latvijas augstākā izglītība un pētniecība ir klaji nepietiekoši 
finansētas nozares.

• Finansējuma izmaiņu pieprasīšanai un pamatošanai valsts pārvaldē ir izstrādātas dažādas 
rituālās darbības.

• Tomēr, ja valsts maka turētāji nozarei pieprasa reformu plānus, informatīvos vai 
konceptuālos ziņojumus, tā ir pirmā pazīme, ka papildus naudas nebūs.

• Augstākajai izglītībai papildus līdzekļi tiek tad, kad valsts ieņēmumi ir tik lieli, ka dala 
visiem, bez naudu noņem tad, kad zaudējumi valstij ir tādi, ka griež visām nozarēm.

• Augstākās izglītības finansējuma raksturīgākā pazīme ir stagnācija.



STUDIJU VIRZIENU (PROGRAMMU) 
AKREDITĀCIJAS DIVĒJĀDĀ IZPRATNE

• Latvijā: studiju virzienu (programmu) akreditāciju valsts pārvalde uztver gan kā
instrumentu nekvalitatīvo programmu izķeršanai, slēgšanai, gan kā pamatojumu 
(argumentu) studiju programmu, virzienu, kā arī pašu augstskolu un koledžu konsolidācijai, 
slēgšanai.

• Vakareiropā, Centrāleiropā un Ziemeļeiropā studiju, institūciju akreditācija ir kā
kvalificētu ekspertu iesaiste kvalitātes uzlabošanā, palīdzība ar skatu no malas, kvalitātes 
vadības sistēmu funkcionālās gatavības novērtējums.

• Secinājums: ar starptautiskās akreditācijas gala ziņojumiem Latvijā nekad nav izdevies 
pamatot kādas strukturālas pārmaiņas augstākās izglītības sektorā.



KĀPĒC IR VĒRTS ATCERĒTIES PAR ŠO AIP 
ĪSTENOTO ESF PROJEKTU?

• Par Latvijas augstākās izglītības kvalitāti ir iespējams iegūt datos un validētā metodikā balstītus 
rezultātus.

• Ja ir skaidri «spēles» noteikumi, savstarpēja cieņa un uzticēšanās, Latvijas augstākās izglītības 
institūcijas kvalitātes izvērtēšanas un reformu procesos iesaistās jēgpilni, ar lielu atdevi.

• Ja grib iegūt reformas rezultātā sākotnēji iecerēto rezultātu, reforma ir jāīsteno pilnībā. 
Uzlabojumi un korekcijas nedrīkst būt pretrunā ar reformas jēgu un iekšējo loģiku.

• Pastāvīgs Latvijas augstākās izglītības monitorings un pētniecība nav utopija.  Pieņemu, ka 
Augstākās izglītības padome ir gatava atkal to nodrošināt, ja tiek atvēlēti aptuveni 800 000 
EUR gadā.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


