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Izglītības un zinātnes ministrijai 

Finanšu ministrijai 

Tieslietu ministrijai 

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājam M. Bondaram 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājam A. Ašeradenam 

Rektoru padomei 

Augstākās izglītības padomei 

Fiskālās disciplīnas padomei 

 

 

 

Par ikgadēju finansējuma pieaugumu studijām 

valsts dibinātās augstskolās atbilstoši  

Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteiktajam 

 

 

Pamatojoties uz Satversmes tiesas Rīcības sēdē izskatītajā lietā (Nr. 2019-29-01) ,,Par likuma 

,,Par valsts budžetu 2019. gadam” programmu 03.00.00 ,,Augstākā izglītība”, 02.03.00 ,,Augstākā 

medicīnas izglītība”, 20.00.00 ,,Kultūrizglītība” un apakšprogrammas 22.02.00 ,,Augstākā 

izglītība”, ciktāl tas neparedz Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteikto ikgadējo 

finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 procentiem no 

iekšzemes kopprodukta, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 66. pantam” (kas ierosināta 

2019. gada 25. novembrī pēc trīsdesmit viena Saeimas deputāta pieteikuma) nolemto, ka lieta tiks 

izskatīta 2020.gada 22.septembrī piedaloties Jums vai pārstāvētajai institūcijai kā pieaicinātajiem 

ekspertiem, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA) rosina 

sniegt viedokli pret to normatīvo dokumentu nepildīšanu, kuri reglamentē  augstskolu bāzes 

finansējuma ikgadējā pieauguma nodrošināšanu. 

Augstskolu likuma 78. panta septītajā daļā noteiktais, ka  „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” 

izpilde ilggadēji netiek nodrošināta. LIZDA katru gadu rosina Izglītības un zinātnes ministrijai 

(turpmāk –IZM) pieprasīt papildu finansējumu ikgadējam finansējuma pieaugumam studijām valsts 

dibinātās augstskolās nodrošināšanai. 

LIZDA uzskata, ka netiek pildīts Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 

pants “1.Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika.” Sākot ar 2014. gadu, ikgadējais valsts 

finansējuma apmērs studijām valsts dibinātās augstskolās nav ticis palielināts par tajā noteikto 

apmēru. 2009.-2010.gadā tika samazināts finansējums augstākajai izglītībai par 54% (no 116 milj. 

euro līdz 63 milj. euro), samazinot studiju bāzes cenu no 1800 euro līdz 1333 euro, nesamazinot 

budžeta vietu skaitu. Tāpēc būtiska  ir pāreja no minimālajiem uz optimālajiem studiju izmaksu 

koeficientiem. Pieaugot akadēmiskā personāla minimālajam atalgojumam un valsts obligātās 

sociālās apdrošināšanas likmei, vienas studiju vietas bāzes izmaksas ir palielinājušās no 1393,11 
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eiro 2017.gadā līdz 1458,51 eiro 2018.gadā. 2017.gadā finansējums augstākajā izglītībā sasniedza 

0,6% no IKP, bet 2019. gadā šis finansējums ir pieaudzis vien par aptuveni 0,007% no iekšzemes 

kopprodukta. 

LIZDA norāda, ka Likuma “Par valsts budžetu 2019. gadam” programmas un 

apakšprogramma, kuras attiecināmas uz augstāko izglītību nepildīšana grauj paļaušanos uz spēkā 

esošu normatīvo aktu pildīšanu demokrātiskā valstī. Netiek ievēroti Satversmes 1. pantā 

nostiprinātie vispārējie tiesību principi – tiesiskuma princips, tiesiskās drošības princips un labas 

pārvaldības princips.   

LIZDA aktualizē augstākās izglītības attīstības nozīmi valsts izaugsmei, ko apliecina Valdības 

rīcības plānā (Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 

īstenošanai) noteiktais uzdevums Nr.130 par valsts budžeta finansējuma pieauguma nodrošināšanu 

augstākajā izglītībā, paredzot 130.1 pasākumā “Nodrošināt Augstskolu likuma 78. panta septītajā 

daļā paredzēto ikgadējo finansējuma pieaugumu valsts dibinātajās augstskolās”. Līdz ar to netiek 

ievērots Satversmes 66. pantā ietvertais ilgtspējas princips. Satversmes 66. pants nosaka: 

“66.Saeima ik gadus pirms saimnieciskā gada sākšanās lemj par valsts ienākumu un izdevumu 

budžetu, kura projektu tai iesniedz ministru kabinets. Ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar 

budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz arī līdzekļi, ar kuriem segt šos 

izdevumus. Pēc budžeta gada notecēšanas ministru kabinetam jāiesniedz Saeimai apstiprināšanai 

norēķini par budžeta izpildīšanu.” LIZDA norāda, ka katru gadu tiek plānoti un piešķirti līdzekļi 

valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem (jaunajām politikas iniciatīvām), bet netiek pildīti spēkā 

esošie normatīvie akti, kas nenodrošina vienādas iespējas nozarei attīstīties. LIZDA uzsver, ka 

Ministru kabinets vairāku gadu garumā nav pildījis spēkā esošā Augstskolu likuma 78.pantu, jo nav 

iesniedzis Saeimā likumprojektu par valsts budžetu, kurā paredzētu finansējumu attiecīgā panta 

izpildei. 

LIZDA aicina visas uz Satversmes tiesas sēdi pieaicinātās personas atbalstīt apstrīdēto tiesību 

normu pārkāpumu, jo nepieņemama ir prakse, ka spēkā esoši normatīvi akti demokrātiskā valstī var 

tikt ignorēti. LIZDA augstu novērtē Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta centienus 

pildīt spēkā esošus normatīvos aktus, ietverot Valdības rīcības plānā Augstskolu likuma 78. panta 

septītajā daļas izpildi līdz 2022.gada 30.oktobrim.  

Uzskatam, ka augsti izglītota sabiedrība ir pamats demokrātiskas valsts pastāvēšanai un 

drošībai, tāpēc aicinām pildīt spēkā esošus normatīvos aktus. 

 

 

 
 

Priekšsēdētāja                                                                                I. Vanaga 
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