
Augstākās izglītības 
aktualitātes un izaicinājumi

2019.gada 30.janvārī



Augstskolu / pētniecības 
organizāciju uzdevumi

Būt labāko 
resursu 
centram

Sadarboties 

Attīstīt 
cilvēkresursus

Veidot vietēji 
sakņotu un 

globāli saistītu 
cilvēkkapitālu

Celt 
uzņēmumu 
inovētspēju

Radīt jaunas 
zināšanas 

Veikt studiju 
darbu

Virzot sabiedrības un ekonomikas izaugsmi, 
ienest globālās zināšanas vietējām vajadzībām

Politikas mērķis ir kvalitāte 
un tās salāgošana ar 

tautsaimniecības vajadzībām 
(ko definē Latvijas Viedās 
specializācijas stratēģija)

Kvalitāte augstākajā izglītībā 
un zinātnē: virzība uz izcilību

zināšanas

tautsaimniecība

cilvēks
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RIS3 specializācijas jomas

Zināšanu
ietilpīga

bioekonomika

Viedie materiāli, 
tehnoloģijas un 
inženiersistēmas

Viedā 
enerģētika

Informācijas un 
komunikāciju  
tehnoloģijas

Biomedicīna, medicīnas 
tehnoloģijas, biofarmācija un 

biotehnoloģijas

Mērķis:
tautsaimniecības 

transformācija
augstākas pievienotās vērtības 

produktu radīšanai un 
efektīvāka resursu 

izmantošana

Humanitāro un sociālu zinātņu nozares 
kā joma ar horizontālu ietekmi



VB vietu piešķiršanas principi:

• atbilstība tautsaimniecības 
attīstības vajadzībām

• augstskolu stratēģiskās 
specializācijas princips

• VB līdzekļu efektīva ieguldījuma princips

• doktorantūras studiju sasaiste ar zinātni
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Augstākās izglītības 
finansēšanas modelis

studijas

pētniecība

1. pīlārs
STABILITĀTE

2. pīlārs 
SNIEGUMS

6,5 MEUR gadā

3. pīlārs 
ATTĪSTĪBA

uz profilu 
orientētie

mērķa līgumi
studijas + pētniecība

+“trešā misija”

• pētniecībā nodarbināto 
maģistrantu, doktorantu, 
doktoru skaits

• pēc nozares pasūtījuma 
veikto  pētījumu 
finansējums

• starptautisko projektu 
finansējums

• pašvaldību finansējums 
pētniecībai

• radošo projektu 
finansējums

• absolventu skaits, kas 
uzsākuši vai turpina 
strādāt izglītības iestādēs 
nākamajā mācību gadā 
pēc augstskolas 
absolvēšanas.

Bāzes finansējums atbilstoši 
AII stratēģijai un darba tirgus 

prognozēm

Snieguma 
finansējums par 

pētniecībā balstītu AI

Attīstības finansējums 
atbilstoši prioritātēm

izcilības
centru 
finansējums

Zinātnes bāzes 
finansējums AII 
14,5 MEUR gadā

~ 188 MEUR 
2014–2020

Snieguma 
indikatori:

94 MEUR gadā

Prognozējams un uzticams finansējums, 
kas nodrošina augstākās izglītības 
institūciju pamatfunkciju nepārtrauktību
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Augstākās izglītības finansējums

Optimālam finansējumam Augstskolu 
likums paredz nodrošināt 2% no IKP

pāreja uz optimālajiem studiju 

izmaksu koeficientiem

2019.g. 20,7 milj. eiro

2020.g. 48.6 milj. eiro

papildu finansējums otrajam pīlāram

2019.g. 5,2 milj. eiro

2020.g. 7,3 milj. eiro

2021.g. 7,3 milj. eiro

nacionālais finansējums 

trešajam pīlāram

2021.g. 30 milj. eiro

AII finansējums (2017)

329,1 milj. euro (1,2% no IKP) t.sk.:

Valsts budžets: 

148,5 milj. euro (0,6% no IKP)

Priv.finans.: 81,3 milj. euro (0,3% no IKP)

Cits fin.: 96,6 milj. euro (0,3% no IKP)

2009.-2010. gadā tika samazināts: 

finansējums AI no 116 MEUR uz 63 MEUR

studiju bāzes cena no 1 800 EUR uz

1 333 EUR, nesamazinot budžeta vietu skaitu
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Investīcijas augstākās izglītības un 
zinātnes infrastruktūras modernizācijai, 
kā arī augstākās izglītības kvalitātei

SAM 8.2.2. “Stiprināt augstākās izglītības 
institūciju akadēmisko personālu 
stratēģiskās specializācijas jomās”

SAM 8.2.3. “Nodrošināt labāku 
pārvaldību augstākās izglītības 
institūcijās”

SAM 8.2.4. “Nodrošināt atbalstu EQAR 

aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” 

34 M 
euro

20 M
euro

1,5 M
euro

Investīcijas 

augstskolu, koledžu un ZI    

infrastruktūras modernizācijā

• SAM 8.1.4 

• SAM 8.1.1. 

• 1.1.1.4. pasākums

SAM. 8.2.1. “Samazināt studiju 
programmu fragmentāciju un 
stiprināt resursu koplietošanu”

1.1.1.3. pasākums 

“Inovāciju granti studentiem”

180 M
euro

11 M
euro

38 M
euro



Augstskolu darbības 
profils un kapacitāte
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Augstskolu attīstības stratēģijas

Studiju programmu fragmentācijas 

mazināšana nodrošinot augstskolas 

stratēģiskajai specializācijai 

atbilstošu spēcīgu un pētniecībā 

balstītu studiju programmu attīstību

Augstskolu darbības diversifikācija

Augstskolu 
infrastruktūras attīstība 

STEM 

Digitalizācija  

Koplietošanas risinājumi



Cilvēkresursu kapacitātes 
stiprināšana un atjaunotne

2017./18. akadēmiskais gads:

AII personāls 10487

Akadēmiskais personāls: 5267

• t.sk. 5,6 % bija ārvalstu mācībspēki

• vēlētie ārvalstu mācībspēki veido 2,5% 
no ievēlētā akadēmiskā personāla

81% no akad. personāla nepilna darba slodze

Vecuma grupā 50+ ir 46% no vēlētā
akadēmiskā personāla

Vecuma grupā 65+ ir 15% no vēlētā
akadēmiskā personāla (ES vidēji 4,5%)

2003. -2017.g.

Studējošo skaits samazinās par 35%
Akadēmiskā personāla skaits pieaug par 
31%
Studiju programmu skaits pieaug par 48%
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Akadēmiskā personāla karjeras 
sistēmas maiņa

Atbalsts ārvalstu mācībspēku 
piesaistei

Atbalsts profesionālo 
kompetenču pilnveidei 

Starptautiskiem standartiem 
atbilstošas doktorantūras 
modeļa ieviešana, t.sk. 
pārskatot promocijas procesa 
organizāciju, finansēšanas 
modeli un kvalitātes kritērijus



Studiju kvalitātes pilnveide: 
studiju saturs un process
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Studentcentrēta izglītības procesa 
stiprināšana

STEM un digitālo kompetenču 
stiprināšana visās studiju jomās

Atbalsts inovācijām studiju 
procesā

Studiju satura salāgošana ar 
vidējās vispārējās izglītības saturu

Akadēmiskais godīgums  

Industrijas attīstības vajadzībām 
atbilstoša cilvēkkapitāla veidošana

Aktuāla pieaugušo izglītības 
piedāvājuma nodrošināšana

Darba vidē balstītas studijas

Ārpusformālās izglītības atzīšana



Sociālās dimensijas stiprināšana
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Risinājumi iekļaujošai 
izglītībai

Atbalsta personāls 
cilvēkiem ar invaliditāti

Studiju un studējošo 
kreditēšanas modelis

Stipendijas 



2020 2023

Visu studiju virzienu 
sistēmisks izvērtējums, 
sniedzot individuālu 
vērtējumu katrai studiju 
programmai
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Cikliskas institucionālās 
akreditācijas ieviešana, 
paredzot pakāpenisku pāreju 
no studiju virzienu virzienu 
akreditācijas uz institucionālo 
akreditāciju

Studiju kvalitātes 
pilnveide: akreditācija 



Ārvalstu studenti Latvijā 2005 -2017

Valsts augstskolas spēj sekmīgāk piesaistīt ES valstu 
studentus. Privātās augstskolas vairāk piesaista 
studentus ārpus ES

2017./2018. studiju gadā 11% no kopējā studentu 
skaita ir no ārvalstīm. Vadošās universitātes: RSU

2036 (23%) un RTU 1449 (10%)
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augstākās izglītības 
internacionalizācija: 
kvalitāte un prestižs

Piemērota 
studiju vide

Motivēti 
studenti 

Studiju 
programmu 
un procesa 
kvalitāte



Vienošanās par labu praksi ārvalstu 
studentu piesaistē (2017)

Galvenais mērķis: sekmēt tikai labu un motivētu studentu 
piesaisti, ievērot noteiktus standartus ārvalstu studentu piesaistē 
un studiju nodrošināšanā

Vienošanos parakstījušas: 

RSU, RTU, LU, DU, JVLMA, LKA, LJA, LMA, REA, BA Turība, 
TSI, VeA, ViA

Ieguvumi: dalība augsta līmeņa divpusējās vizītēs; tiks iekļautas
bukletā angļu val. ārvalstu studentiem; buklets «Study Guide»; 

dalība izstādēs LV stendā; norādām mājas lapā studyinlatvia; 
informācija sociālajos tīklos

12



14

Grozījumi Augstskolu likumā

vienādas prasības privātajām un valsts augstskolām attiecībā uz studiju 
programmu īstenošanas valodu

precizēta norma par ārvalstu docētājiem un viesdocētājiem (paplašināts 
5% ārvalstu mācībspēku īpatsvarā iekļaujamais personāls un valstu loks)

precizēta norma par profesora ievēlēšanu amatā, attiecināma arī 
uz ārvalstniekiem

studiju virzienu novērtēšana atvērta EQAR reģistrētām aģentūrām

Grozījumi augstskolu uzņemšanas noteikumos

Ārzemnieks iesniedz starptautiskas testēšanas institūcijas izsniegtu studiju 
programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī apliecinošu dokumentu; 
Neattiecas uz tiem, kuri iepriekšējo izglītību ir ieguvuši studiju programmas 
īstenošanas valodā

Baltijas valstu izglītības telpas veidošana

Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas 
valdības līgumu par kvalifikāciju, kas saistītas ar augstāko izglītību, automātisku 
akadēmisko atzīšanu

Regulējuma pilnveide 2018.gadā



Integrācija Eiropas augstākās 
izglītības telpā. Boloņas process
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Eiropas standarti un vadlīnijas augstākās 
izglītības kvalitātes novērtēšanai

Nacionālā akreditācijas aģentūra iekļauta 
EQAR reģistrā

Eiropas universitāšu iniciatīva

ES dalībvalstu diplomu automātiska atzīšana

Eiropas studenta karte
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Izglītības kvalitātes monitorings

VIIS,  CSP

NZDIS

AII stratēģijas

RIS3

ZTAI

IAP

Akreditācija 

Absolventu
reģistrs

NACIONĀLIE
PĒTĪJUMI

AD HOC
PĒTĪJUMI

STARPTAUTISKIE
SALĪDZINOŠIE
PĒTĪJUMI



Paldies 
par uzmanību!

Latvijas spēks ir tās ļaudis, 
un viņu zināšanas ir mūsu vērtība


