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Par likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” (VSS-227) 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) iepazinās ar 

likumprojektu “Grozījumi Augstskolu likumā” (VSS-227). 

LIZDA neatbalsta likumprojekta  tālāku virzīšanu.  

Uzskatām, ka LIZDA iebildumi un priekšlikumi, kas tika virzīti izskatot konceptuālo 

ziņojumu “Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu” netika ņemti vērā, un pašlaik 

likumprojekta atkārtotai saskaņošanai minēta formāla atruna par to, ka iebildumi nav ņemti vērā, jo 

ir pretrunā ar konceptuālajā ziņojumā (atbalstīts ar Ministru kabineta 2020.gada 4.marta rīkojumu 

Nr.94) noteikto. 

Tādejādi, LIZDA joprojām iebilst pret minētā likumprojekta šādiem aspektiem: 

1. Kvantitatīvais kritērijs universitātes tipa augstskolām, kas nosaka, ka 

universitātēs, neatkarīgi no augstskolas ģeogrāfiskā novietojuma un sociāli 

ekonomiskajiem rādītājiem, studējošo skaits nevar būt mazāks par 4000. Uzskatām, 

ka studiju un zinātniskās darbības sašaurināšana rada reģionālo augstākās izglītības 

institūciju (AII) apdraudējumu, kas, savukārt, ir pretrunā ar valstī noteiktajām 

policentriskās attīstības nostādnēm. Tā kā augstskolu tipoloģijas modeļa izstrādes 

pamatmērķis ir  augstskolu konkurētspējas un efektivitātes paaugstināšana, svarīgi ir  

saglabāt augstskolās sasniegto, un nepazemināt prasības tām augstākās izglītības 

iestādēm, kuras līdz šim ir atbildušas Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā 

noteiktajiem universitāšu rādītājiem, kā arī devušas ieguldījumu studiju 

internacionalizācijā. Tas īpaši attiecas uz Liepājas Universitāti (LiepU) un Daugavpils 

Universitāti (DU),  kurās tiek veikti starptautiski pētījumi, un zinātne tiek attīstīta 

vairākās zinātnes nozarēs. 

2. LIZDA joprojām uzskata - nav skaidrs, kā AII tipoloģijas un pārvaldības 

nosacījumu maiņa ietekmēs AII mikrovidi, personāla darba samaksu. LIZDA 

atbalsta, ka pārvaldības izmaiņu ietvaros paredzēta akadēmiskā personāla jauna karjeras 

modeļa ieviešana, kur darba slodzē iekļauti visi akadēmiskā personāla karjerai nozīmīgie 

aspekti: zinātniskais, pedagoģiskais, administratīvais darbs. Tomēr likumprojektā ir 

minēti arī akadēmiskā personāla “trešās misijas” pienākumi, tātad, darba apjoms, un 

izpildāmo kritēriju prasības paaugstināsies, bet bāzes finansējums ir nepietiekošs, lai 

nodrošinātu AII personāla konkurētspējīgu atalgojumu.  
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3. LIZDA neatbalsta, ka, ieviešot padomes, tiek mazināta rektoru loma un funkcijas. 

Pastāv bažas par augstskolu finansiālajām iespējām atalgot padomes 

priekšsēdētaju un padomes locekļus. Pašreizējā likumprojekta redakcijā noteikts, ka 

AII jāapmaksā padomes priekšsēdētaja amats, tomēr nav saprotams, ka pārējie padomes 

locekļi spēs strādāt motivēti un profesionāli bez atalgojuma. Pašreizējā valsts 

finansējuma ierobežojuma apstākļos, kad akadēmiskā personāla darbs ilgstoši netiek 

pietiekoši atalgots, augstskolas bieži nevar atļauties uzņemties papildus finansiālas 

saistības. Likumprojektā augstskolas padomes kompetence ir pārāk plaša – tā ietver 

visas augstskolas vadības jomas - attīstības stratēģiju, budžetu, personāla atalgojumu, 

satversmes sapulces un senāta darbu, kā arī rektora un administratīvās vadības komandas 

darba pārraudzību u.c. Rektora kompetencē praktiski ir atstāts tikai vispārējais 

administratīvais darbs. 

4. LIZDA neatbalsta Augstākās izglītības padomes (AIP) likvidāciju. LIZDA uzskata, 

ka AIP kā koleģiālai institūcijai, kuras sastāvā ir pārstāvji no augstākās izglītības 

organizācijām, jāturpina darbs augstākās izglītības jomā, kā tas paredzēts Augstskolu 

likumā. Vienojoties ar visām ieinteresētajam pusēm, būtu iespējama dažu AIP paredzēto 

funkciju precizēšana, papildināšana vai izslēgšana no Augstskolu likuma.   

 

Ņemot vērā piedāvāto “Augstskolu likuma” grozījumu fundamentālo ietekmi uz augstskolu 

pārvaldību un visas augstākās izglītības sistēmisko organizāciju, kā arī faktu, ka piedāvāto pārmaiņu 

pamatojums ir tikai ieskicēts dažās vispārīgās frāzēs, bet to ietekme uz augstākās izglītības sistēmas 

turpmāko darbību vispār nav veikta, LIZDA uzskata, ka likumprojekta „Grozījumi Augstskolu 

likumā” tālākā virzība uz izskatīšanu Ministru kabinetā un Saeimā ir jāaptur līdz atjaunosies iespēja 

pilnvērtīgai un jēgpilnai sakaņošanas procedūrai. 

 

Patiesā cieņā 

priekšsēdētāja            I. Vanaga
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