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P A R  A U G S T Ā K O  I Z G L Ī T Ī B U  U N  Z I N Ā T N I  

 
Lai nodrošinātu stratēģijā „Eiropa 2020” noteikto mērķu sasniegšanu, Latvijas nacionālajā 
reformu programmā minēta nepieciešamība veicināt augstākās izglītības modernizāciju, 
zinātniskās darbības potenciāla attīstību, augstākās izglītības institūciju materiālās un 
tehniskās bāzes modernizēšanu un resursu izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu, 
augstākās izglītības vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu, studiju un zinātniskās darbības 
kvalitātes uzlabošanu, modernu mācību metožu ieviešanu. Tas minēts arī 2014.gada Eiropas 
Savienības padomes Rekomendācijā Latvijai: „Paātrināt augstākās izglītības reformas 
īstenošanu, jo īpaši izveidojot (…) tādu finansēšanas modeli, kas stimulē kvalitāti, (…) veikt 
pasākumus integrētākai un visaptverošākai pētniecības sistēmai”. 
 
LIZDA atgādina, ka kopš krīzes sākuma valsts budžeta finansējums augstākajai izglītībai 
samazinājās par vidēji 55% un zinātnes finansējums – par vidēji 63%. Lai arī valdība paziņojusi, 
ka krīze beigusies, līdz 2015.gadam akadēmiskā personāla atalgojums un darba slodze nav 
atgriezusies pirmskrīzes līmenī nepietiekama budžeta finansējuma dēļ. Piešķirtais papildus 
budžeta finansējums augstākajai izglītībai un zinātnei 2015.gadam ir nepietiekams, lai Latvijas 
augstākā izglītība un zinātne spētu attīstīties straujā tempā, kā arī nepietiekams Eiropas 
Struktūrfondu (ESF) projekta ietvaros sagatavoto jauno doktoru potenciāla izmantošanai 
Latvijas attīstības interesēs. Situācijā, kad netiek īstenota efektīva augstākās izglītības un 
zinātnes reforma, piesaistot darbā jaunos un pieredzējušos zinātniekus, ESF lietderīgi 
ieguldītie līdzekļi jauno zinātņu doktoru un konkurētspējīgas augstākās izglītības un zinātnes 
attīstībai reāli aizplūdīs uz ārzemēm. 
 
LIZDA spiesta atkārtoti atzīmēt, ka Saeima nepilda pieņemtos likumus: 
 
Latvijas Augstskolu likuma 78.7.pantu 
 

„Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz 
ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25% 
no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts dibinātās 
augstskolās sasniedz vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta”; 
 
Latvijas Zinātniskās darbības likuma 32.3.pantu 
 

„Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju 
finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15% no iekšzemes 
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kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no 
iekšzemes kopprodukta”. 
 
LIZDA pieprasa valdībai rast iespēju pildīt Saeimas pieņemtos likumus, palielinot valsts 
budžeta finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī radīt priekšnoteikumus 
akadēmiskā un zinātniskā personāla cienīgam darbam, tajā ietverot trīs galvenos 
komponentus – atbalstošu darba vidi, atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas, lai 
motivētu zinātniekus turpināt pētniecisko darbu Latvijā. 
 
Arodbiedrība novērtē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) darbu pie augstākās izglītības 
finansēšanas modeļa izstrādes, tomēr aicinām Saeimu un valdību pievērst īpašu uzmanību 
tāda jaunā finansēšanas modeļa īstenošanai, kas balstīts uz sabalansētu visu trīs finansējuma 
pīlāru attīstību, īpašu uzmanību pievēršot akadēmiskā un vispārējā personāla darba slodzei, 
atalgojumam, kvalifikācijas celšanas iespējām un sociālajām garantijām. Uzskatām, ka jaunais 
Augstākās izglītības finansēšanas modelis nedrīkst pasliktināt augstskolu akadēmiskā un 
vispārējā personāla finansiālo situāciju, un tam ir jānodrošina konkurētspējīgs atalgojums 
augstskolās un zinātnē nodarbinātajiem.  
 
LIZDA VI Kongress: 
 
- atzīst, ka augstākā izglītība un zinātne ir Latvijas ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības pamatā, 

- konstatē, ka esošais augstākās izglītības un zinātnes finansējums ir nepietiekams, lai 

sasniegtu Eiropas Savienības un Latvijas izvirzītos izaugsmes mērķus, 

- norāda, ka nepieciešams nodrošināt valsts budžeta finansējumu augstākajai izglītībai un 

zinātnei atbilstoši likumdošanā noteiktajam, 

- aicina jaunajā augstākās izglītības finansēšanas modelī nodrošināt pilna budžeta studiju 

vietas finansējumu atbilstoši budžeta studiju vietas izmaksu aprēķinam, 

- aicina IZM izstrādāt normatīvo regulējumu sabalansētam un eiropeiskam akadēmiskā 

personāla slodzes un darba samaksas modelim, slodzes aprēķinā ietverot ne tikai 

kontaktstundas, bet arī pētnieciskā darba sadaļu un metodisko un organizatorisko darbu, 

- uzskata, ka nepieciešams uzlabot esošo zinātnes valsts budžeta finansējuma modeli ar 

zinātnes bāzes finansējuma palielinājumu un efektīvu grantu finansējuma modeli, jo 

nacionālais grantu finansējums ir uzskatāms par pamatu Latvijas attīstības interešu 

nodrošināšanai, 

- uzskata, ka nepieciešams nodrošināt akadēmiskā personāla profesionālo pilnveidi, lai 

veicinātu augstākās izglītības konkurētspējas palielinājumu, 

- pieprasa akadēmiskā personāla atalgojumu sasaistīt ar atalgojumu citām pedagogu 

atalgojuma un kvalifikāciju kategorijām, 

- uzskata, ka nepieciešams uzlabot esošo zinātnes valsts budžeta finansējuma modeli ar 

zinātnes bāzes finansējuma palielinājumu un efektīvu grantu finansējuma modeli, jo 

nacionālais grantu finansējums ir uzskatāms par pamatu Latvijas attīstības interešu 

nodrošināšanai, 



- rosina valdību izveidot grantu shēmu līdzfinansējumam starptautisko grantu pieteikumu 

izstrādē un šo grantu īstenošanā, 

- aicina risināt jautājumu par akadēmiskā un zinātniskā personāla un pārējo jomā strādājošo 

darbinieku sociālajām garantijām, 

- aicina IZM un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju uz regulāru sociālo dialogu 

augstākās izglītības un zinātnes jautājumos, lai veidotu efektīvas sadarbības modeli un 

veicinātu akadēmiskā un zinātniskā personāla līdzdalību augstākās izglītības un zinātnes 

politikas attīstībā un īstenošanā. 

 
LIZDA VI Kongress pieprasa IZM, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, Saeimā 
pārstāvētajām partijām, Ministru kabinetam un citām atbildīgajām institūcijām un 
amatpersonām: 
 
1. pildīt Augstskolu likuma 78.panta 7.daļu un Zinātniskās darbības likuma 32.panta 3.daļu, 
 
2. izstrādāt augstākajā izglītībā un zinātnē nodarbināto personu sociālo garantiju regulējumu, 
apspriešanas procesā iesaistot arodbiedrības, 
 
3. radīt priekšnoteikumus atbalstošai darba videi augstākajā izglītībā un zinātnē. 
 


