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Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vadītājam A. Ašeradenam  

un komisijas deputātiem  

 

 

Informācijai:  

Rektoru padome 

Latvijas Universitāšu asociācija 

Augstākās izglītības padome 

Latvijas Koledžu asociācija 

Latvijas Studentu apvienība 

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība 

Latvijas Darba devēju konfederācija 

Latvijas Augstskolu profesoru asociācija  

Latvijas Zinātņu akadēmija 

Latvijas Zinātnes padome  

Neatkarīgā izglītības un zinātnes apvienība 

Privāto augstskolu asociācija 

 

Par likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” 

 (Nr. 702/Lp13) pirms 2. lasījuma izskatīšanas pārtraukšanu 

 

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk – LIZDA) izsaka Jums 

pateicību par ieguldīto darbu, vadot likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” diskusijas 

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēdēs, piedaloties deputātiem, augstskolu un 

augstākās izglītības organizāciju pārstāvjiem.  

LIZDA vienmēr ir atbalstījusi uz augstākās izglītības kvalitāti virzītu pārmaiņu ieviešanu 

augstskolās un koledžās, uzskatot, ka Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk -  IZM) 2019. gadā 

iniciētie jautājumi, kas skar augstākās izglītības iestāžu (turpmāk - AII) tipoloģiju, pārvaldību, 

akadēmisko personālu un citus resursus, ir daudzējādā ziņā  atbalstāmi un risināmi.    

Tomēr LIZDA uzskata, ka likumprojekta virzība ir lēna, likumprojekta izskatīšana aizņem 

Saeimas komisijas dienaskārtības laiku uz neparedzamu laika periodu, pilnībā apturot citu aktuālu 

izglītības un zinātnes jautājumu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu. Neraugoties uz vairākām 

noturētajām Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēm likumprojekta virzīšanai 2. 

lasījumam, 2020. gada oktobrī joprojām tiek diskutēts tikai par pirmo reformu aspektu, kas skar AII 

tipoloģiju. Uzskatām, ka izveidojusies situācija ir daudzējādā ziņā saistīta ar to, ka IZM virzījusi 

likuma grozījumus Saeimā sasteigti, neņemot vērā daudzu institūciju, nevalstisko organizāciju, 
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sociālo un sadarbības partneru viedokļus, apsvērumus un priekšlikumus. LIZDA uzskata, ka IZM 

piedāvātais likumprojekts “Grozījumi Augstskolu likumā” nav sagatavots pietiekoši juridiski korekti, 

kā arī likumprojekta vairākiem aspektiem, kas saistīti ar tipoloģijas un pārvaldības izmaiņām, nav 

finansiāla pamatojuma.  

LIZDA  aicina Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas  deputātus izvērtēt iespēju 

virzīt vienotu Augstākās izglītības un zinātnes likumprojektu, jo šī dokumenta projekts jau ir 

izstrādāts un tiek pilnveidots. Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma apvienošana ir 

diskutēta vairāku gadu garumā, un visas ieinteresētās puses ir piekritušas, ka nepieciešama augstākās 

izglītības un zinātnes kopēja likuma veidošana.  

LIZDA aicina ar augstāko izglītību un zinātni saistītās organizācijas, augstskolu un koledžu 

vadību iestāties par likumprojekta “Grozījumi Augstskolu likumā” virzīšanas 2. lasījumam 

pārtraukšanu.  

LIZDA pauž gatavību  konstruktīvi sadarboties, lai kopējiem spēkiem panāktu augstākās 

izglītības un zinātnes kvalitatīvu reformu īstenošanu, apvienotā likumprojekta pilnveidošanu un 

iesniegšanu Saeimā.  

 

Patiesā cieņā 

priekšsēdētāja                   Inga Vanaga 

 

 

 

 

Štefenhagena 29824554 
dita.stefenhagena@lizda.lv 
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