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Cienījamās ekselences, deputāti, ministri! 

  

Vēršamies pie Jums kā vienota Latvijas zinātnieku saime ar lūgumu pārstāvēt mūsu 

intereses un nodrošināt valsts izaugsmei nepieciešamos apstākļus. 

Mēs esam patiesi pateicīgi valdībai par nozarei izrādīto uzticību, iezīmējot valsts budžetā 

Latvijas ilgtspējīgai attīstībai tik ļoti nepieciešamo papildus 8 miljonu finansējumu 2020., 

2021.un 2022.gadā. Kā jau esam apņēmušies, piesakot nozarē nepieciešamās reformas - 

pāreju uz rezultātorientētu pieeju- mēs darīsim visu nepieciešamo, lai Latvijas zinātne plauktu, 

zeltu un nestu augļus mūsu sabiedrības attīstībai. 

 Vēl 3. septembra ministru kabineta (MK) sēdes dokumentos kā pats svarīgākais 

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) prioritārais pasākums tika norādīts "Zinātnes bāzes 

finansējuma nodrošināšana pilnā apmērā un jaunu kvalitātes kritēriju ieviešanai, ieskaitot 

inovāciju radīšanu un zinātnisko institūciju darbības starptautiskais novērtējums... ", kas 

uzlabotu visu zinātnes vidi Latvijā, veicinot mūsu zinātnes konkurētspēju pasaulē un 

sadarbību ar uzņēmumiem. Bāzes finansējuma palielinājums pilnībā atbilst arī starptautisko 

organizāciju rekomendācijām, kas vairākkārt norādījušas uz institucionālā finansējuma 

nepietiekamību. Pirms tam nozares pārstāvji vienoti ar IZM bija prezentējuši Saeimas 

Izglītības, kultūras un zinātnes, kā arī Publisko izdevumu un revīzijas komisijā bāzes 

finansējuma sadales modeli, kas paredz veikt valsts ieguldījumus zinātnē pēc sasniegtajiem 



rezultātiem. Ministrija atkārtoti uzsvēra, ka ir nepieciešami papildus ieguldījumi zinātnes bāzes 

finansējumā un Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmā. Līdz ar to uzticējāmies IZM 

vairākkārt apliecinātajam un bijām patiesi pārsteigti uzzinot, ka ministrija bāzes finansējuma 

pieaugumu, pretēji zinātniekiem, valdībai, solītajam, kā arī atbilstoši starptautisko ekspertu 

viedoklim, nav ieplānojusi gandrīz nemaz.  

Valdības apstiprinātajā plānā lielākais finansējuma apjoms - vairāk kā 4,5 miljoni eiro 

2020. gadā un 9,5 miljoni līdz 2022.gadam - paredzēts novirzīt dalībai Eiropas Kosmosa 

aģentūrā (ESA) un Eiropas Kodolizpētes centrā (CERN). Tas veido divas trešdaļas no 

2020.gadam piešķirtās summas. Kopumā līdzdalība ESA aktivitātēs mums šajā trīs gadu 

posmā izmaksās 7,3 miljonus eiro. 

 Mēs atbalstām Latvijas dalību starptautiskās zinātniskās organizācijās, t.sk. ESA, un 

ikdienā sadarbojamies ar kolēģiem ārvalstīs. Laikā no 2013. gada līdz šim brīdim Latvijas 

zinātnieki un komersanti, iesaistoties ESA projektos, ir spējuši piesaistīt aptuveni 4 miljonus 

eiro no jau ieguldītajajiem 7.1 miljoniem, kas ir būtisks ieguldījums pielietojamās pētniecības 

attīstībā un vēl nav noslēdzies pēdējais projektu konkurss, kā rezultāti ļautu izdarīt 

secinājumus par līdzšinējās līdzdalības efektivitāti. Tāpat nav notikusi plašāka diskusija par 

iespējām Latvijai arī dažus turpmākos gadus palikt ESA sadarbības valsts (PECS) statusā. 

Uzskatām, ka ierobežota zinātnes finansējuma apstākļos (kad esam pirmspēdējā vietā 

Eiropas Savienībā pēc ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā), finansējums ir jānovirza iepriekš 

izdiskutētajām prioritātēm, it īpaši aktivitātēm, kas vērsta uz zinātnes pārvaldības 

sakārtošanu, ko piedāvājām veikt ar zinātnes bāzes finansējuma palielinājuma jauno sadales 

modeli. Neparedzot finansējumu rezultātorientētam bāzes finansējumam, arī dalība 

starptautiskās organizācijās, kā arī plānotais 1.5 miljonu eiro pieaugums Fundamentālo un 

lietišķo pētījumu programmas projektu īstenošanai netiks izmantots iespējami efektīvā veidā, 

veicinot kopējo zinātniskās darbības kvalitātes palielināšanos. 

Mēs lūdzam jūs rast iespēju atvēlēt zinātnes bāzes finansējuma palielinājumam 

vismaz 5 miljonus eiro gan 2020.gadā, gan arī nākošajos gados vai ESA paredzēto 

finansējumu piešķirt zinātnes bāzei. 

Mēs lūdzam Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nekavējoties uzdot IZM 

uzsākt darbu pie MK noteikumu izstrādes par rezultātorientēta zinātnes bāzes finansējuma 

modeļa izstrādes, nosakot tam apstiprināšanas termiņu šī gada laikā. Tas dos iespēju 

nepieciešamo finansējuma pieaugumu sadalīt pēc rezultātorientētā modeļa, tādā veidā 

stimulējot uz kvalitāti vērstas pārmaiņas valsts zinātniskajās institūcijās. 

Mēs lūdzam Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai uzdot IZM noteikt bāzes 

finansējuma sadales pārejas periodu līdz 2022. gadam, kurā finansējums tiek piešķirts pēc 

esošā modeļa un pēc jaunā 3 pīlāru modeļa, iesaldējot 2019. gada bāzes finansējuma apjomu, 

proti: 

●      2020. gadā bāzes finansējumu piešķir divās daļās: 100% no 2019. gadā 

aprēķinātā (23.4 Miljonus Eiro), bet pieauguma daļu, piešķir pēc 3 pīlāru modeļa; 

●      2021. gadā piešķir: 66% no 2019. gada bāzes finansējuma (15.44 miljoni Eiro), 

bet visu pārējo daļu pēc 3 pīlāru modeļa; 



●      2022. gadā piešķir 33% no 2019. gada bāzes finansējuma (7.72 miljonus Eiro), 

bet visu pārējo daļu pēc 3 pīlāru modeļa; 

●      2023. gadā visu bāzes finansējumu piešķir pēc jaunā 3 pīlāru rezultātorientātā 

modeļa. 

Mums ir nepieciešama evolūcija nevis revolūcija. Mums ir vajadzīga konsekvence no 

IZM puses, lai varētu pildīt dotos solījumus un strādājot zinātnē, padarīt mūsu valsti par 

pārticīgāku, attīstītāku un modernāku dzīvesvietu mums visiem. 
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