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Par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos  

“Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi”,  

“Augstskolu un koledžu akreditācijas noteikumi” un  

“Studiju programmu licencēšanas noteikumi” 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) iepazinās ar 

Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajiem noteikumu projektiem:  Grozījumi MK 2018. gada 11. 

decembra noteikumos Nr. 793 “Studiju virzienu atvēršanas un akreditācijas noteikumi” (VSS-791), 

Grozījumi MK 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 794 “Augstskolu un koledžu akreditācijas 

noteikumi” (VSS-792), Grozījumi MK 2018. gada 11. decembra noteikumos Nr. 795 “Studiju 

programmu licencēšanas noteikumi” (VSS-793).  

LIZDA iebilst pret noteikumu projektu tālāku virzīšanu. Grozījumi visos trijos noteikumu 

projektos paredz izslēgt LIZDA un Latvijas Studentu apvienības (turpmāk - LSA) deleģētos 

novērotājus no ekspertu darba grupas augstskolu un koledžu studiju virzienu atvēršanas un 

akreditācijas vizītēs, studiju programmu licencēšanas vizītēs un augstskolu un koledžu akreditācijas 

vizītēs.  

Atbilstoši pašlaik spēkā esošiem MK noteikumiem, LIZDA novērotāji kopš 01.01.2019. 

savu resursu un kapacitātes ietvaros ir piedalījušies augstskolu un koledžu studiju programmu 

licencēšanas un akreditācijas vizītēs, tādejādi, līdzās darba devēju klātbūtnei, pārstāvot darba 

ņēmēju tiesības un intereses. LIZDA novērotāju klātbūtne licencēšanas un akreditācijas vizītēs ir 

ļāvusi vērot un izteikt viedokli par augstskolu un koledžu personāla slodzes, atalgojuma, un 

profesionālās pilnveides jautājumiem, kā arī paplašināt LIZDA biedru – augstākās izglītība 

pedagogu profesionālo pieredzi. LIZDA novērotāji darbojās saskaņā ar Akadēmiskās informācijas 

centra izstrādāto kārtību, un izdevumus sedza no saviem līdzekļiem.  

Sākot ar 2020. gadu, kad nozīmīgi palielinājās licencēšanas un akreditācijas vizīšu skaits, 

LIZDA vairākkārtīgi aicināja Izglītības un zinātnes ministriju (turpmāk – IZM) piedāvāt 

risinājumus novērotāja dalībai turpmāk izsludinātajām licencēšanas un akreditācijas vizītēm. 

Risinājumi tālākam darbam tika diskutēti IZM, LIZDA un LSA kopējā sanāksmē 25.03.2020., kurā 

no IZM puses tika izteikts priekšlikums, ka LIZDA varētu turpināt darbu novērotāja statusā 

licencēšanas un akreditācijas vizītēs izlases kārtībā. Pašlaik izsludinātājos noteikumu grozījumos šis 

priekšlikums nav ņemts vērā.  

LIZDA uzskata, ka darba ņēmēju pārstāvošas organizācijas novērotāju dalība licencēšanas 

un akreditācijas procesos ir būtiska, tas dod iespēju veikt neatkarīgus novērojumus par procedūras 

norisi, apzināt augstākās izglītības iestāžu mācībspēku darba tiesiskos, nodarbinātības un citus 

aspektus no darba ņēmēja pozīcijām. Neatkarīga novērotāja un valdības sociālā partnera statusā 

LIZDA biedriem būtu jādod iespēja novērot licencēšanas un akreditācijas procedūras, tādejādi 
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panākot vienlīdzīgāku ieinteresēto pušu pārstāvniecību. LIZDA biedriem – pārstāvjiem no 

augstākās izglītības un zinātnes, būtu jāturpina darbs licencēšanas un akreditācijas vizītēs izlases 

kārtībā, pamatā koncentrējoties uz LIZDA kompetencē esošo izglītības programmu novērošanu. 

LIZDA vēlās uzsvērt, ka nozares arodbiedrības kā nevalstiskas organizācijas klātbūtne augstskolu 

un koledžu  kvalitātes novērtēšanas procedūrās stiprina augstākās izglītības demokrātijas un 

pilsoniskās līdzdalības procesus. Šāda prakse sastopama arī vairākās ES valstu augstākās izglītības 

iestādēs, kur šo valsts deleģēto novērotāja funkciju apmaksā no valsts budžeta.  

 

 

 

Priekšsēdētāja                                                                                                                     Inga Vanaga 
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