
 

Pielikums Senāta 10.02.2016 
lēmumam Nr. 8-214 

 
STUDIJU PROGRAMMU IZSTR ĀDĀŠANAS UN APSTIPRINĀŠANAS 

NOTEIKUMI LLU 
 

I. Jaunas studiju programmas izstrādāšana un apstiprināšana 

1. Studiju programmu izstrādā, ievērojot Latvijas Republikas Augstskolu likumu, MK 

noteikumus „Studiju programmu licencēšanas noteikumi”, “Augstskolu, koledžu un studiju 

virzienu akreditācijas noteikumi”, „Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu” vai 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, “Noteikumi 

par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, profesionālajām studiju 

programmām Profesijas standarta prasības, kā arī LLU iekšējos normatīvos dokumentus. 

2. Studiju programmas var izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai atsevišķi institūti, katedras un 

citas akadēmiskās un/vai zinātniskās struktūrvienības. 

3. Jaunas studiju programmas izstrādes un apstiprināšanas secība: 

3.1. fakultātes lēmums par jaunas studiju programmas izstrādi un potenciālā studiju 

programmas direktora nozīmēšana; 

3.2. studiju programmas satura izstrāde, kuru vada potenciālais studiju programmas direktors; 

3.3. fakultātes metodiskās komisijas lēmums par studiju programmas saturu; 

3.4. dokumentu paketes sagatavošana studiju programmas izskatīšanai fakultātes metodiskajā 

komisijā, fakultātes domē, Studiju padomē un Senātā; 

3.5. fakultātes Domes lēmums par studiju programmas virzīšanu apstiprināšanai Senātā; 

3.6. studiju programmas neatkarīgā novērtēšana un ekspertīze, kurā ietver studiju programmas 

īstenošanas lietderības pamatojumu, norādot arī studiju programmas būtiskās atšķirības no 

līdzīgām tajā pašā augstskolā īstenotām tā paša līmeņa un tā paša studiju virziena studiju 

programmām. Studiju programmas neatkarīgo ekspertīzi var veikt attiecīgās jomas 

speciālisti (bet ne tie, kas piedalījušies programmas izstrādē) un to organizē fakultāte; 

3.7. studiju programmas dokumentu paketes iesniegšana izskatīšanai Studiju padomē; 

3.8. studiju programmas izvērtēšana Studiju padomē un lēmums par ieteikumu studiju 

programmu apstiprināt LLU Senātā; 

3.9. Senāta lēmums par programmas apstiprināšanu; 

3.10. iesnieguma sagatavošana studiju programmas licencēšanai Augstākās izglītības centrā, 

atbilstoši MK noteikumiem „Studiju programmu licencēšanas noteikumi”. 

4. Izstrādājot jaunu studiju programmu, jāņem vērā, ka: 



4.1. akadēmisko studiju programmu obligātās daļas un ierobežotās izvēles daļas īstenošanā 

kopā ir jāpiedalās ne mazāk kā 5 profesoriem un asociētajiem profesoriem, kuri ir ievēlēti 

akadēmiskajos amatos attiecīgajā augstskolā; 

4.2. doktora studiju programmas īstenošanā ir jāpiedalās ne mazāk kā 5 doktoriem, no kuriem 

vismaz trīs ir Latvijas Zinātnes padomes apstiprināti eksperti attiecīgajā nozarē; 

4.3. studiju programmas satura izstrādē ir jāpiedalās vismaz 3 attiecīgās nozares speciālistiem, 

kuri nav LLU akadēmiskais personāls; 

4.4. jaunās studiju programmas studiju plāna 1. un 2. semestra studiju kursi, prakses utt. ir 

jāiesniedz reģistrēšanai LLU IS kursu reģistrā līdz studiju uzsākšanas gada 1. martam; 

4.5. ja tā ir kopīgā studiju programma, tad: 

4.5.1. partnerinstitūcija drīkst būt cita akreditēta augstskola Latvijā vai attiecīgas valsts 

atzīta augstskola ārvalstī (ir jābūt oficiālam dokumentam, kas apliecina to, ka 

partnerinstitūcija ir atzīta attiecīgajā valstī), un ar to ir jānoslēdz rakstveida 

vienošanās par studiju programmas izstrādi un īstenošanu; 

4.5.2. kopīgo studiju programmu drīkst īstenot Eiropas Savienības oficiālajās valodās; 

4.5.3. kopīgajai studiju programmai jāatbilst šādiem nosacījumiem: 

• to veido augstskolas un partnerinstitūciju vienāda augstākās izglītības līmeņa 

studiju programmu daļas; 

• tās īstenošanā iesaistītā augstskola un partnerinstitūcijas īsteno katra vismaz vienu 

desmito (1/10) daļu no visas attiecīgās studiju programmas; 

• ir vienotas prasības attiecībā uz kopīgās studiju programmas īstenošanu, 

noslēguma pārbaudījumiem, studijās iegūstamo grādu un profesionālās 

kvalifikācijas piešķiršanu; 

• kopīgās studiju programmas daļas kopā veido saturiski vienotu un secīgu kopīgu 

studiju programmu; 

• augstskola un partnerinstitūcijas ir kopīgi izveidojušas kopīgās studiju 

programmas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu; 

• ir nodrošināta studējošo mobilitāte, kas ļauj apgūt kopīgās studiju programmas 

samērīgu un būtisku daļu arī vienā vai vairākās partnerinstitūcijās; 

• ir nodrošināta akadēmiskā personāla mobilitāte, lai varētu mācīt arī vismaz vienā 

partnerinstitūcijā; 

• ir noteikts kopīgās studiju programmas apguves rezultātā piešķiramais grāds vai 

profesionālā kvalifikācija, kas atbilst Latvijas normatīvajos aktos noteiktajai 

studijās iegūstamo grādu vai profesionālās kvalifikācijas sistēmai; 



• ir noteikts augstskolas un partnerinstitūciju kopīgi izsniedzamā diploma, kā arī 

diplomam pievienotā pielikuma saturs. 

5. Studiju programmas dokumentu pakete satur: 

5.1. studiju programmas vispārējo aprakstu (1. pielikums); 

5.2. studiju programmas studiju satura un īstenošanas aprakstu: 

5.2.1. studiju programmas īstenošanas mērķi, uzdevumus un plānotos rezultātus, pamatojot 

aktualitāti un prognozējot darba tirgus pieprasījumu; 

5.2.2. pamatojumu tam, ka studiju programma atbilst LLU attīstības stratēģijai un 

pieejamiem resursiem; 

5.2.3. informāciju par absolventu nodarbinātības prognozēm atbilstoši iegūtajam grādam 

vai profesionālajai kvalifikācijai un darba devēju iesaisti studiju programmas 

izstrādē; 

5.2.4. studiju programmas plāna kopsavilkumu (2. pielikums); 

5.2.5. izvērsto studiju plānu katram studiju veidam – studiju kursa nosaukums, apjoms, 

apguves veids, laika sadalījums, zināšanu pārbaudes veids, mācībspēks 

(3. pielikums); 

5.2.6. izglītības kritēriji un vērtēšanas metodes studiju rezultātu sasniegšanai un 

novērtēšanai, pārbaudes formas un kārtība; 

5.2.7. studiju programmas atbilstību valsts akadēmiskās izglītības standartam vai 

profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesionālo studiju 

programmu studiju plāna atbilstība piesaistītajam profesijas standartam 

(4. pielikums); 

5.2.8. studiju programmas studiju satura, studiju rezultātu, struktūras un apjoma 

salīdzinājumu ar vismaz divām tāda paša līmeņa un tādai pašai nozarei atbilstošu 

Eiropas Savienības valstīs (izņemot Latvijas Republiku) atzītu augstskolu un koledžu 

studiju programmām, norādot studiju kursus vai studiju moduļus un to apjomu 

kredītpunktos; 

5.2.9. studiju programmas īstenošanā iesaistāmo mācībspēku sarakstu (5. pielikums); 

5.2.10. programmas īstenošanā iesaistītās struktūrvienības, norādot to uzdevumus konkrētās 

programmas īstenošanā (6. pielikums); 

5.2.11. nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus (7. pielikums). 

5.3. programmas īstenošanai nepieciešamās materiālās bāzes raksturojums (8. pielikums); 

5.4. informāciju par finanšu līdzekļiem, no kuriem paredzēts finansēt studiju programmas 

īstenošanu (9. pielikums). 



5.5. studējošo prakses (ja tāda ir paredzēta programmas īstenošanā) nolikumu, plānojumu un 

darba devēja nodomu līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu, norādot prognozēto 

prakses vietu skaitu; 

5.6. studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku parakstītu apliecinājumu par attiecīgo 

valodu prasmi (B2) atbilstoši Eiropas Valodas prasmes novērtējuma līmeņiem, ja studiju 

programmu vai tās daļu paredzēts īstenot svešvalodā (10. pielikums); 

5.7. studiju programmas īstenošanā iesaistīto mācībspēku radošās un zinātniskās biogrāfijas 

(Curriculum vitae Europass formātā) un katra studiju programmas īstenošanā iesaistāmā 

mācībspēka ar studiju programmu saistīto pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju sarakstu 

recenzējamos izdevumos vai pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades sasniegumu 

sarakstu (11. pielikums); 

5.8. dokumentus, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem nodrošinās iespējas 

turpināt izglītības ieguvi citā studiju programmā vai citā augstskolā vai koledžā (līgums ar 

citu akreditētu augstskolu vai koledžu), ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, 

vai dokumentu, kas apliecina, ka augstskola vai koledža studējošajiem garantē zaudējumu 

kompensāciju, ja studiju programma augstskolas vai koledžas rīcības dēļ netiek akreditēta 

vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā studiju programmā; 

5.9. informāciju par studiju programmas neatkarīgās ekspertīzes rezultātiem. 

5.10. Augstākās izglītības padomes atzinumu Augstskolu likuma 55. panta otrajā daļā noteiktajā 

gadījumā;  

5.11.  ja studiju programma sagatavo speciālistus reglamentēto profesiju jomā, tad tās institūcijas 

viedokli, kas veic personu sertifikāciju reglamentēto profesiju jomā; 

6. Sagatavotā studiju programmas dokumentu pakete izskatīšanai Studiju padomē jāiesniedz 

elektroniskā veidā 2 nedēļas pirms plānotās Studiju padomes sēdes. Dokumentu paketei var 

nepievienot 5.7 un 5.8. punktos minēto informāciju. 

7. Studiju programmas izvērtēšana Studiju padomē: 

7.1. divu nedēļu laikā pirms Studiju padomes sēdes padomes locekļi elektroniski saņem 

sagatavoto studiju programmas dokumentu paketi; 

7.2. Studiju padomes sēdē, piedaloties potenciālajam studiju programmas direktoram, tiek 

izvērtēts jaunās studiju programmas saturs, īstenošanas lietderība un atšķirības no līdzīgām 

LLU īstenotām tā paša līmeņa un tā paša studiju virziena studiju programmām; 

7.3. pozitīva lēmuma gadījumā, Studiju padome iesaka apstiprināt studiju programmu LLU 

Senātā; 

7.4. ja Studiju padomes ieteiktie labojumi izskatāmās studiju programmas dokumentos ir ļoti 

būtiski, tad to izpilde Studiju padomē tiek skatīta atkārtoti. Ja priekšlikumi ir vairāk 



redakcionāli, tad dokumenti jāpilnveido un trīs darba dienu laikā jānosūta Studiju padomes 

priekšsēža vietniekam iesniegšanai Senātam; 

8. Studiju programmas apstiprināšana: 

8.1. apstiprināšanai LLU Senātā studiju programmu iesaka Studiju padome; 

8.2. studiju programmas dokumentu paketi Senātam iesniedz Studiju padome; 

8.3. Senāts apstiprinot studiju programmu, apstiprina arī studiju programmas direktoru; 

8.4. studiju programmu, kuru plānots īstenot nākamajā studiju gadā, jālicencē ne vēlāk kā līdz 

kalendārā gada aprīļa mēnesim; 

9. Iesniegumu Akadēmiskās informācijas centram par studiju programmas licencēšanu studiju 

programmas direktors iesniedz ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā no Senāta lēmuma pieņemšanas 

brīža. 

10. Izmaiņas licencētas un akreditētas studiju programmas studiju plānā veic saskaņā ar studiju 

prorektora rīkojumu „Par studiju programmu plāniem un to izmaiņu apstiprināšanu”. 

 

II Izmai ņu veikšana akreditētā studiju programmā 

11. Ja vēlas mainīt akreditētai studiju programmai: kodu, nosaukumu, iegūstamo profesionālo 

kvalifikāciju vai grādu, īstenošanas vietu, veidu, formu, ilgumu, apjomu, īstenošanas valodu 

vai vēlas studiju programmu slēgt, Akadēmiskās informācijas centram ir jāiesniedz iesniegums 

par nepieciešamajām izmaiņām. 

12. Izmaiņu izdarīšanas secība: 

12.1.  studiju programmas direktors rosina vēlamo izmaiņu izskatīšanu fakultātes metodiskajā 

komisijā. Direktors sagatavo izmaiņu nepieciešamības pamatojumu un mainīto studiju 

plānu, ja vēlas mainīt studiju programmas nosaukumu, iegūstamo profesionālo 

kvalifikāciju vai grādu vai studiju programmas ilgumu vai apjomu;  

12.2.  pēc fakultātes metodiskās komisijas ierosinājuma, izmaiņas izskata fakultātes domē; 

12.3.  ja izmaiņas tiek apstiprinātas, tad fakultātes domes sēdes protokola izrakstu un izmaiņu 

pamatojumu iesniedz izskatīšanai Studiju padomē ne vēlāk 2 nedēļas pirms Studiju 

padomes sēdes; 

12.4.  Studiju padomē lemj par ieteikumu studiju programmas izmaiņu apstiprināšanu Senātā; 

12.5.  Senāta pieņem lēmumu par izmaiņu veikšanu studiju programmā;  

12.6.  studiju programmu direktors sagatavo iesniegumu studiju programmas izmaiņu veikšanai 

Akadēmiskās izglītības centrā, atbilstoši MK noteikumiem „Augstskolu, koledžu un 

studiju virzienu akreditācijas noteikumi”.  



1. pielikums 

Studiju programmas vispārējais apraksts 

Studiju virziens:  

Atbildīgā struktūrvienība:  

Studiju programmas direktors:  

Studiju programmas īstenošanas veids un forma:  

Studiju programmas īstenošanas valoda:  

Studiju programmas veids un līmenis:  

Studiju programmas īstenošanas vieta (adrese, kur tiks īstenota studiju programma, norādot, vai 

studiju programmu īstenos augstskola vai augstskolas filiāle):  

LR izglītības klasifikācijas kods IKK:  

Studiju programmas apjoms kredītpunktos (KP un to ekvivalents ECTS):  

Studiju ilgums:  

Iegūstamais grāds:  

Iegūstamā kvalifikācija:  

Iegūstamās kvalifikācijas līmenis:  

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: 

 

  



2. pielikums 
Akadēmiskai studiju programmai 

Studiju programma Nosaukums 
Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Apjoms,

KP 
 Obligātie kursi  
1   
 Ierobežotās izvēles kursi   
1   
 Br īvās izvēles kursi  
1   
 Prakses (ja tādas ir)  
1   
 Valsts pārbaudījumi   
1   
 Kopā:  

 
Otrā līmeņa profesionālai / profesionālā bakalaura studiju programmai 

Studiju programma Nosaukums 
Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Apjoms,

KP 
 Vispārizgl ītojošie studiju kursi  
1   
 Nozares teorētiskie pamatkursi  
1   
 Nozares profesionālās specializācijas kursi  
1   
 Br īvās izvēles kursi  
1   
 Prakses  
1   
 Valsts pārbaudījumi   
1   
 Kopā:  

 
Pirmā līmeņa profesionālai studiju programmai 

Studiju programma Nosaukums 
Nr. 
p.k. Studiju kursa nosaukums Apjoms,

KP 
 Vispārizgl ītojošie kursi  
1   
 Nozares kursi  
1   
 Br īvās izvēles kursi  
1   
 Prakses  
1   
 Kvalifik ācijas darbs  
1   
 Kopā:  



 
3. pielikums  

Nr. Kods Studiju kurss 
Mācībspēka 

uzvārds 

Katedras, 
institūta, 
centra 

četru burtu 
kods 
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 XXXX1234 SK1  ZZZZ 2 IA    2       
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Kursu un semestru skaits atbilstoši plānotajam studiju programmas apguves ilgumam. 

Pārbaudes veidi: I – ieskaite, IA – ieskaite ar atzīmi, E – eksāmens, KD – kursa darbs, KP – kursa projekts 

 

 



4. pielikums 

 
1. tabula 

Studiju plāna atbilstība MK noteikumiem par studiju programmas valsts standartu 

Ministru kabineta noteikumu  
Nr. XX prasības Studiju programma “Nosaukums”  

  

 

 

 

2. tabula 

Profesionālo studiju programmu studiju plāna atbilstība piesaistītajam profesijas standartam  

Profesijas standarta Nosaukums 
prasības Studiju programmas studiju kursi  

  

 

 

 

 



 

5. pielikums 

 

1. tabula 

Studiju programmas Nosaukums akadēmiskais personāls 
Nr. 
p. 
k. 

Vārds. uzvārds Katedra/ institūts 
/centrs 

Amats, 
zinātniskais 

grāds 

Statuss 
LLU 

Studiju kurss, apjoms 
KP 

Vadošā 
docētāja 
paraksts 

1.       
2.       
3.       

 

 

2. tabula 

Studiju programmas Nosaukums akadēmiskā personāla kopsavilkums 

Amati Skaits % 
LLU ir 

pamatdarba vieta 
LLU ir ievēlēšanas 

vieta 
skaits % skaits % 

Akadēmiskie amati       
Profesors       
Asociētais profesors       
Docents       
Vadošais pētnieks       
Lektors       
Pētnieks       
Asistents       

Kopā       
Zinātniskie un akadēmiskie grādi       

Dr. hab.       
Dr.       
Mg.       
Profesionālā klasifikācija       

Kopā       
 

 



6. pielikums 

 

Studiju programmā Nosaukums īstenošanā iesaistītās struktūrvienības 
Nr. p. k. Struktūrvienības nosaukums Fakultāte 

   
   
   
   
   

 

7. pielikums 

Studiju programmas Nosaukums īstenošanai nepieciešamais palīgpersonāls 
Nr. p. 

k. 
Struktūrvienības 

nosaukums 
Fakultāte Slodze Amats 

     
     

 

8. pielikums 

Studiju programmas Nosaukums īstenošanai nepieciešamā materiālā bāze 

Nr. 
p. k. 

Struktūrvienība Fakultāte Nosaukums Raksturojums 

   Telpas (auditorijas, utt.)  
   Laboratorijas, to 

aprīkojums 
 

   Mācību prakšu vietas  



9. pielikums 

 

Studiju programmas Nosaukums orientējošas izmaksas 

1. Studiju programmas īstenošanai plānotais valsts budžeta finansējums: 
 

F = n x (knoz x k x fb + Sn);  

 kur n – no budžeta finansēto studentu skaits, 
 knoz – studiju programmas izmaksu koeficients, 
 k – grāda koeficients, 
 fb – studiju vietas bāzes izmaksas, 
 Sn – studiju vietas sociālā nodrošinājuma izmaksas 
 
2. Finansējuma avoti: 

 Valsts budžets  - EUR 
 Daļēja studiju maksa - EUR 
 Citi avoti - EUR_________ 
 Kopā  - EUR 

 

3. Studiju programmas izmaksu sadalījums: 

3.1 Valsts budžeta līdzekļi:  

� Darba algas mācībspēkiem un palīgpersonālam (87.8%% no F = EUR)  

� Uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (12.2% no F = EUR) 

3.2. Ieņēmumi no daļējas studiju maksas: 

� Darba algas mācībspēkiem un palīgpersonālam (50% no F = EUR)  

� Uzturēšanas un studiju procesa nodrošināšanas izdevumi (50% no F = EUR) 

4. Studiju programmas realizācijas darbietilpība: 

� Mācībspēku štata vietu skaits pēc paredzētā studiju organizācijas modeļa  

  



10. pielikums 
 

Mācībspēku apliecinājums par nosaukums valodas prasmi atbilstoši Eiropas valodas 
prasmes novērt ējuma l īmeņiem (B2) 

 
Nr. Mācībspēka vārds uzvārds Valodas 

līmenis 
Paraksts 

1.    
2.    
 
  



11. pielikums 
 

Mācībspēka pēdējo sešu gadu zinātnisko publikāciju saraksts recenzētos izdevumos 
 
Mācībspēka vārds 

uzvārds 
Publikācijas apraksts 

Vārds uzvārds 1. 
2. 
3. 

Vārds uzvārds 1. 
2. 
3. 

 


