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Eiropas Komisijas prezidentam  

Žanam Klodam Junkeram 

Eiropas Parlamenta deputātiem  

Prezidenta kungs, 

Eiropas Parlamenta deputāti, 

 

Latvijas valdība pašlaik gatavo likumprojektus “Par valsts budžetu 2020. gadam” un “Par 

vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020.,2021.,2022. gadam”. Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu, 

budžets jāsaskaņo ar Eiropas Komisiju.  

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk - LIZDA) vārdā mēs vēršam 

Jūsu uzmanību uz to, ka valsts budžeta finansējums, kas paredzēts izglītībai un zinātnei 2020. gada 

budžetā, ir nepietiekošs.  

LIZDA uzstāj, ka vispirms jānodrošina spēkā esošo likumu normu izpilde, un tikai tad var 

piešķirt naudu jaunu iniciatīvu realizēšanai. Šis princips netiek ievērots, un gadiem netiek pildītas 

Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normas. Tādejādi netiek pildītas 

arī Eiropas Komisijas rekomendācijas par finansējuma palielināšanu izglītībā un pētniecībā. 

Piemēram, EK ziņojumā norādīts, ka “Latvijā palielinās plaisa starp pētījumiem un inovācijām, jo 

Latvija maz investē pētniecībā un attīstībā. 2017. gadā Latvijas izdevumi pētniecībai un attīstībai bija 

vieni no zemākajiem ES, un šāda situācija raksturīga vismaz pēdējos desmit gadus. Pētniecības 

finansējums pamatā balstās uz ES struktūrfondu finansējumu. Tā rezultātā Latvijā ir zemas 

inovācijas….ar zemu resursu ieguldījumu cilvēkresursos, publiskā – privātā partnerībā un sadarbībā, 

investīcijām intelektuālajā īpašumā” (European Commissions Country Specific Recommendations, 

Latvia, 05.06.2019).  

LIZDA atkārtoti pieprasījusi LR Saeimai un valdībai palielināt valsts finansējumu izglītībai 

un zinātnei, kā tas noteikts spēkā esošajos likumos:  

1. Palielināt finansējumu atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam – Ministru kabinets 

15.01.2018. apstiprināja Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, kas nosaka zemākās 

mēneša darba algas likmes palielinājumu pedagogiem.  
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2. Palielināt finansējumu augstākajai izglītībai atbilstoši Augstskolu likumā paredzētajam: 

“Ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredz 

ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 

procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts 

dibinātās augstskolās sasniedz vismaz 2% no iekšzemes kopprodukta”; 

3. Palielināt zinātnes finansējumu atbilstoši  Zinātniskās darbības likumā noteiktajam: “Ministru 

kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju 

finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0,15 procentiem no iekšzemes 

kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz 1% no 

iekšzemes kopprodukta”; 
 

LIZDA uzskata, ka Eiropas Komisijai būtu nepieciešams iniciēt diskusijas ar Latvijas valdību 

ikgadējā un vidēja termiņa budžeta plānošanas un pieņemšanas procesā. Izglītībai un zinātnei 

atbilstošs valsts budžeta finansējums ir jāiekļauj budžeta plānošanā, kā to nosaka LR likumi. LIZDA 

pieprasa, lai LR Saeima un valdība pilda valstī pieņemtos likumus, un nodrošina cienīgu un 

konkurētspējīgu valsts finansējumu izglītībai un zinātnei.  

LIZDA nosūtījusi vēstuli arī Eiropas Arodbiedrību izglītības komitejai (ETUCE), ar aicinājumu 

atbalstīt LIZDA iniciatīvas, sūtot vēstules atbildīgajiem valdības un koalīcijas partiju pārstāvjiem.  

LIZDA atbalsta EK aktīvu iesaistīšanos augstāk minētā jautājuma risināšanā, sniedzot 

skaidrojumu - kā EK kontrolē savu rekomendāciju ieviešanu Latvijā.  Lūgums sniegt LIZDA 

rakstisku atbildi.  

 

Patiesā cieņā, 

 

Priekšsēdētāja                Inga Vanaga 
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