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Rīgā 

 

17.02.2020.          Nr. 30 

 

Ministru prezidentam  

Izglītības un zinātnes ministrijai  

Zemkopības ministrijai 

Veselības ministrijai 

Kultūras ministrijai 

Iekšlietu ministrijai   

Aizsardzības ministrijai  

 

Informācijai: 

Latvijas Rektoru padomei 

Augstākās izglītības padomei  

Latvijas Universitāšu asociācijai 

Latvijas Zinātņu akadēmijai 

Latvijas Studentu apvienībai 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienībai  

Latvijas Augstskolu profesoru asociācijai  

 

Par konceptuālā ziņojuma “Par augstskolu iekšējās  

pārvaldības modeļa maiņu” izskatīšanu Ministru  

kabineta 18. februāra sēdē 

 

Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā klātienes tikšanās sanāksmē 13.02.2020.  

nozare pauda konceptuālu atbalstu reformām, tomēr iesaistīto pušu vienošanās par vairākiem 

aktuāliem jautājumiem netika panākta. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 

(turpmāk – LIZDA)  uzskata, ka viens no svarīgākajiem jautājumiem, lai spētu realizēt ziņojumā 

paredzētās reformas, ir valsts finansējuma palielināšana augstākajai izglītībai un zinātnei.  

Nepieciešami aprēķini par reformu finansiālo ietekmi uz augstākās izglītības iestāžu un zinātnisko 

institūtu budžetiem, un atbilstošs finanšu resursu nodrošināšanas plāns. 

 

Uzsverot nepieciešamību reformas plānot sasaistē ar resursiem - valsts finansējuma 

palielinājumu nozarei, LIZDA atkārtoti (vēstules IZM 10.01.2020. Nr. 7, 30.01.2020. Nr. 16) izsaka 

priekšlikumus un iebildumus šādiem konceptuālā ziņojuma aspektiem: 

 

1. Nosakot augstskolas tipu, nedrīkst vadīties pēc kvantitatīviem kritērijiem (studējošo 

skaits). 

2. Sašaurinot zinātnisko darbību reģionos, tiek apdraudēta reģionālo augstskolu 

pastāvēšana un reģionu sabalansēta attīstība. LIZDA rosina piemērot reģionālajām 

augstskolām teritoriālo koeficientu finansējuma palielināšanai.  

3. Nav pamatojuma atņemt universitātes statusu tām augstskolām, kuras līdz šim ir 

realizējušas normatīvajos aktos noteiktās universitātes statusa prasības. 
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4. Ieviešot padomes, nosakot tām vadīšanas funkcijas un atbildību, vājināta augstskolu 

rektoru loma. LIZDA rosina pārskatīt padomes funkcijas, noteikt padomes locekļiem 

amatpersonas statusu, kā arī dot iespēju augstskolām pašām autonomi lemt par vai pret 

padomes izveidi. 

5. Nav izvērtēts, kādu ietekmi reformas atstās uz darba ņēmējiem augstākās izglītības 

iestādēs un zinātniskajos institūtos. Palielinoties personāla prasībām un pienākumu 

apjomam, nepieciešams papildus finansējums. LIZDA prognozē, ka palielināsies 

personāla migrācija un atlaišana.  

 

Lūdzam izskatīt iespēju atlikt konceptuālā ziņojuma tālāko virzību un dot iespēju nozares 

pārstāvju organizācijām un ieinteresētajām pusēm izdiskutēt visus problēmjautājumus (to skaitā par 

koledžām un Augstākās izglītības padomes darbību) un rast kompromisus. Lūdzam dot iespēju  

iepazīties ar dokumenta galīgo redakciju argumentētu komentāru un jautājumu sagatavošanai.  

 

 

 

Patiesā cieņā 

priekšsēdētāja            I. Vanaga 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stefenhagena 29824554 

dita.stefenhagena@lizda.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
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