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AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 
LIKUMS

I  VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.pants. Likumā lietotie termini:
akadēmiskais  darbs –  augstākās  izglītības  institūcijas  un  pētniecības

organizācijas  darbinieku  studiju  un/vai  zinātniskā  darbība  vai  mākslinieciskā
jaunrade;

akadēmiskā organizācija - augstākās izglītības institūcija vai pētniecības
organizācija, kuras galvenais uzdevums ir akadēmiskais darbs; 

akadēmiskā  saime –  akadēmiskā  organizācijā  strādājošie  profesori,
asociētie  profesori,  pētnieki,  lektori  un asistenti,  kā arī  studenti.  Citu darbinieku
piederību akadēmiskai saimei nosaka augstākās izglītības institūcijas Satversme un
pētniecības organizācijas Nolikums;  

augstākās  izglītības institūcija –  Latvijā  darbojošās  universitāte,
augstskola vai koledža;

duālā  karjera –   studijas  augstākās  izglītības  studiju  programmās
apvienojot ar augstu sasniegumu sportu;

eksperimentālā  izstrāde –  esošo  zinātnisko  atziņu,  tehnoloģisko,
darījumdarbības  un  citu  attiecīgu  zināšanu  un  prasmju  iegūšana,  kombinēšana,
modelēšana un izmantošana, lai izstrādātu jaunus vai uzlabotus produktus, procesus
vai  pakalpojumus.  Tajā var  ietilpt  arī,  piemēram, darbības,  kuru mērķis  ir  jaunu
produktu,  procesu  vai  pakalpojumu  konceptuāla  definēšana,  plānošana  un
dokumentēšana.  Tā  var  ietvert  prototipu  izgatavošanu,  demonstrējumus,
pilotprojektus, jaunu vai uzlabotu produktu, procesu vai pakalpojumu testēšanu un
validēšanu  vidē,  kas  atspoguļo  reālus  darbības  apstākļus,  ja  galvenais  mērķis  ir
tehniski  uzlabot  produktus,  procesus  vai  pakalpojumus,  kuri  vēl  nav  pietiekami
nostabilizējušies. Tā var ietvert tāda komerciāli izmantojama prototipa izgatavošanu
vai pilotprojekta izstrādi, kas ir gala komercprodukts un kā ražošana ir pārāk dārga,
lai  to  izmantotu  vienīgi  demonstrējumu  un  validēšanas  nolūkos.  Eksperimentālā
izstrāde  neietver  ierastās  vai  regulārās  izmaiņas,  kas  skar  esošos  produktus,
ražošanas  līnijas,  ražošanas  procesus,  pakalpojumus  un  citas  operācijas  darbības
procesā, pat ja minētās izmaiņas ir pielīdzināmas uzlabojumiem

fundamentālie  pētījumi –  eksperimentālais  vai  teorētiskais  darbs,  ko
galvenokārt veic, lai iegūtu jaunas zināšanas par lietām un parādībām, neparedzot
nekādu tiešu komerciālu izmantošanu;

imatrikulācija un  eksmatrikulācija –  personas  ierakstīšana  un
izslēgšana no augstākās izglītības institūcijas studentu saraksta (matrikulas);



inovācija – jaunu zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas
ideju, izstrādņu un tehnoloģiju īstenošana produktā vai pakalpojumā;

kredītpunkts –  Eiropas  kredītpunktu  pārneses  un  uzkrāšanas  sistēmas
(ECTS)  vienība  studējošā darba  uzskaitei,  kas  ir  vērsta uz  augstākās  izglītības
programmas studiju rezultātu sasniegšanu un salīdzināšanu;

lietišķie pētījumi  – pētījumi, kurus veic lai iegūtu jaunas zināšanas un
rastu  atbildes  uz  konkrētiem  jautājumiem.,  kuru  mērķis  ir  risināt  praktiskas
problēmas. Šīm jaunām zināšanām ir īpaši komerciāli mērķi un tie paredzēti vienam
vai ierobežotam produktu, metožu, procedūru, pakalpojumu  vai sistēmu skaitam.  

pētniecība –  mērķtiecīga  darbība  ar  zinātnes  metodēm  iegūto  faktu,
teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā
vai pilnveidošanā;

pētniecības  organizācija –  Latvijā  darbojošās  juridiska  persona,
piemēram, universitātes vai pētniecības institūti, tehnoloģiju pārneses aģentūras, uz
pētniecību orientētas sadarbības organizācijas neatkarīgi no to juridiskā statusa vai
finansējuma  veida,  kuru  galvenais  mērķis  ir  neatkarīgi  veikt  fundamentālos
pētījumus,  rūpnieciskos pētījumus vai eksperimentālās izstrādes,  vai plaši  izplatīt
šādu  darbību  rezultātus  mācību,  publikāciju  vai  zināšanu  pārneses  veidā.  Ja  šī
juridiskā  persona  veic  arī  saimniecisko  darbību,  tās  finansējums,  izmaksas  un
ieņēmumi ir  jāuzskaita  atsevišķi.  Īpašniekiem vai  dibinātājiem, kuri  var  izšķiroši
ietekmēt  pētniecības  organizāciju,  piemēram, būdami tā  akcionāri  vai  dalībnieki,
nedrīkst būt privileģēta piekļuve pētniecības organizāciju radītajiem rezultātiem;

promocija – zinātnes doktora grāda piešķiršana;
rūpnieciskie pētījumi – plānveida pētījumi vai nozīmīgs izpētes darbs ar

mērķi iegūt jaunas zināšanas un prasmes jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu
izstrādei vai jau esošo produktu, procesu vai pakalpojumu būtiskai uzlabošanai. Tie
ietver  kompleksu  sistēmu  komplektējošo  daļu  radīšanu  un  var  ietvert  prototipu
veidošanu  laboratorijas  vidē  vai  vidē  ar  simulētām  saskarnēm  ar  pastāvošām
sistēmām, kā arī izmēģinājuma līniju radīšanu, ja tas nepieciešams rūpnieciskajiem
pētījumiem un jo īpaši nepatentētu tehnoloģiju validācijai;

reglamentēta profesija -  Latvijas  Republikā  reglamentēta  profesionālā
darbība vai reglamentētu profesionālo darbību kopums likumā “Par reglamentētajām
profesijām un profesionālās  kvalifikācijas  atzīšanu”  noteiktajās  profesijās,  kā  arī
citās  Eiropas  Savienības  dalībvalstīs  un  Eiropas  Brīvās  tirdzniecības  asociācijas
dalībvalstīs  reglamentēta  tāda  profesionālā  darbība vai  reglamentētu profesionālo
darbību  kopums,  kuru  uzsākšanai  un  veikšanai  attiecīgās  valsts  tiesību  aktos
noteiktas atbilstošas profesionālās kvalifikācijas prasības;

studiju programma – studiju organizācijas forma ar noteiktām prasībām,
kuru  sekmīga  izpilde  ļauj  studējošajam  iegūt  noteiktu  augstākās  izglītības
kvalifikāciju  atbilstošu  augstākās  izglītības  standartam  augstākās  izglītības
institūcijas noteiktā kārtībā;

studiju  rezultāti –  augstākās  izglītības  studiju  vai  to  noslēgumā
iegūstamais, ar kompetenci raksturojamais zināšanu, prasmju un attieksmju kopums;



tālākizglītība –  iepriekš  iegūtās  izglītības  turpināšana  un profesionālās
meistarības pilnveidošana atbilstoši konkrētās profesijas prasībām;

tālmācība –  izglītības  ieguves  forma,  kādā  izglītojamais  patstāvīgi
individuālā veidā apgūst izglītības iestādes īstenotas izglītības programmas saturu,
izmantojot  izglītības  iestādes  piedāvātus  īpaši  strukturētus  mācību  materiālus,
dažādus tehniskos un elektroniskos saziņas līdzekļus. Izglītojamā sasniegumi tiek
novērtēti atbilstoši attiecīgās izglītības programmas prasībām;

zinātne –  intelektuālās  darbības  sfēra,  kurā  ar  teorētiskām  vai
eksperimentālām  metodēm  tiek  iegūtas  un  apkopotas  zināšanas  par  dabā  un
sabiedrībā pastāvošajām likumsakarībām;

zinātniskā darbība – radoša darbība, kas ietver fundamentālos, lietišķos
un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādnes un inovāciju

2.pants. Likuma mērķis un uzdevums
(1) Šā likuma galvenais mērķis ir: 
1) radīt  savstarpēji  integrētu,  starptautiski  konkurētspējīgu  augstākās

izglītības,  zinātnes  un  inovāciju  telpu,  kas  kalpotu  Latvijas  sabiedrības  un
tautsaimniecības  attīstībai,  veicinātu  Latvijas  zinātnes,  kultūras  un  garīguma
izaugsmi, sekmētu zināšanu sabiedrības veidošanos Latvijā;

2) nodrošināt brīvu (neatkarīgu) pētniecību, studijas un māksliniecisko 
jaunradi, kā pamatu zinātnē balstītai augstākai izglītībai; 

3) nodrošināt pamatu/priekšnoteikumu valsts (sabiedrības) demokrātiskai 
attīstībai; 

4) radīt vidi indivīda brīvai attīstībai valsts un humānisma mērķu 
sasniegšanai.

(2) Likuma  uzdevums  ir  stiprināt  akadēmisko  organizāciju  autonomiju,
atbildību par darbības rezultātiem, veicināt institūciju sadarbību, kā arī nodrošināt
sabiedrībai patiesu  un  savlaicīgu  informāciju  par  augstāko  izglītību,  zinātni  un
inovācijām.

3.pants. Likuma piemērošana
(1) Likums attiecas uz visām augstākās izglītības institūcijām un pētniecības

organizācijām, kuras darbojas Latvijas Republikā.  Tas regulē augstākās izglītības
institūciju un pētniecības organizāciju darbības tiesisko pamatu.

(2) Likums regulē augstākās izglītības un zinātnes pārvaldi Latvijā, augstākajā
izglītībā un zinātnē darbojošos institūciju sadarbību ar valsts institūcijām, kā arī šo
institūciju  pārvaldes  pamatprincipus  un  sabiedrības  interešu  nodrošināšanu  to
darbībā.

(3) Likums nosaka augstākās izglītības un zinātnes vienotību, stiprina to lomu
valsts un sabiedrības attīstībā.

(4)  Šajā  likumā  noteiktajiem  administratīvajiem  procesiem  piemēro
Administratīvā procesa likumu, ņemot vērā šajā likumā noteiktās speciālās prasības.



4.pants. Akadēmisko organizāciju autonomija 
(1) Akadēmiskās organizācijas autonomija ir varas un atbildības sadale starp

valsts institūcijām, finansētājiem un akadēmiskās organizācijas vadību, tā  izpaužas
akadēmiskās  organizācijas  tiesībās  brīvi  izvēlēties  likumiskas  organizatoriskās
formas un  darbības veidus studiju, pētniecības, strukturālos (organizatoriskos) un
personālvadības jautājumos dibinātāju un finansētāju izvirzīto mērķu sasniegšanai,
atbildot par iegūtās izglītības kvalitāti un pētījumu rezultātu

(2) Akadēmiskās  organizācijas  ir  ar  pašpārvaldes  tiesībām,  tās  izpaužas  to
darbinieku un studentu  tiesībās  piedalīties  pārvaldes  institūciju  vēlēšanās  un tikt
ievēlētiem akadēmiskās organizācijas koleģiālās lēmējinstitūcijās šajā likumā, kā arī
augstākās  izglītības  institūciju  Satversmēs un pētniecības  organizāciju  nolikumos
noteiktajā kārtībā.

(3) Augstākās izglītības institūcijām ir tiesības:
1) izstrādāt un pieņemt savu satversmi;
2) veidot savu personālsastāvu;
3)  patstāvīgi  noteikt  studiju  programmu  saturu  un  formas,  studējošo

uzņemšanas noteikumus,
4) noteikt augstākās izglītības institūcijas stratēģisko specializāciju atbilstoši

misijai; 
5)  noteikt  augstākās  izglītības  institūcijas  zinātniskās  pētniecības  darba

pamatvirzienus,
6)  noteikt  savu  organizatorisko  un  šim  likumam  atbilstošu  pārvaldes

struktūru,
7)  noteikt  darba samaksas  likmes,  kas  nav mazākas  par  Ministru kabineta

noteiktajām likmēm;
8)  veikt  citas  darbības,  kas  nav  pretrunā  ar  tās  dibinātāju  un  šajā  likumā

noteiktajiem augstākās izglītības institūcijas darbības principiem un uzdevumiem.
(4) Pētniecības organizācijām ir tiesības:
1) izstrādāt un pieņemt savu nolikumu;
2) veidot savu personālsastāvu;
3) noteikt savus zinātniskās pētniecības darba pamatvirzienus,
4) noteikt savu organizatorisko un šim likuma atbilstošu pārvaldes struktūru,
5)  noteikt  darba samaksas  likmes,  kas  nav mazākas  par  Ministru kabineta

noteiktajām likmēm;
7)  veikt  citas  darbības,  kas  nav  pretrunā  ar  tās  dibinātāju  un  šajā  likumā

noteiktajiem pētniecības organizācija darbības principiem un uzdevumiem.
(5) Akadēmisko  organizāciju  autonomija  ir  priekšnoteikums  akadēmiskās

brīvības garantēšanai zinātnē un studijās.

5.pants. Akadēmiskā brīvība
(1)  Akadēmiskā  brīvība akadēmiskās  organizācijās  ir  to  darbinieku  un

studentu  studiju,  zinātniskās  darbības  un mākslinieciskās  jaunrades  brīvība,  ja  šī
brīvība  nav  pretrunā  ar  citu  personu  tiesībām,  augstākās  izglītības  institūcijas



satversmi,  pētniecības  organizācijas  nolikumu  un  normatīvajiem  aktiem.  Tā
izpaužas kā akadēmiskās saimes dalībnieku tiesības:

1) brīvi izvēlēties zinātnisko pētījumu virzienu un metodes atbilstoši savām
zinātniskajām interesēm, kompetencei un humānisma principiem;

2)  izvēlēties  akadēmiskā  darba  metodes,  tai  skaitā  valodu  lietojumu  šajā
likumā noteiktajā kārtībā;

3)  brīvi  izteikt  savu  viedokli,  ja  šī  brīvība  nav  pretrunā  ar  citu  personu
tiesībām;

4) augstākās izglītības institūcijas noteiktā kārtībā piedalīties citu augstākās
izglītības institūciju akadēmiskajā darbā;

5) piedalīties studiju kvalitātes vērtēšanā;
6)  piedalīties  atklātos  konkursos,  lai  iegūtu  līdzekļus  savas  kvalifikācijas

pilnveidošanai, kā arī zinātniskās darbības norisēs un izpausmēs Latvijā un ārvalstīs;
7) bez cenzūras iesniegt savas zinātniskās darbības rezultātus publicēšanai.
(2)  Akadēmiskā  brīvība  izpaužas  arī  studentu  tiesībās  izvēlēties  augstākās

izglītības institūciju un studiju programmu, kā arī mainīt to pēc saviem ieskatiem.
Akadēmiskā brīvība studijās izpaužas studējošo tiesībās:

1) piedalīties sava izglītības procesa veidošanā, izvēloties studijas atbilstoši
savām interesēm un spējām un piedaloties pētnieciskā darbā;

2)  studiju  laikā  mainīt  augstākās  izglītības  studiju  programmu,  tās
īstenošanas  veidu vai  vietu,  t.sk.,  izvēloties  citas  augstākās  izglītības  institūcijas
piedāvātās augstākās izglītības studiju programmas;

3)  augstākās  izglītības  institūcijas  noteiktā  kārtībā piedalīties  studijās  citās
augstākās izglītības institūcijās;

4)  piedalīties  studiju  kvalitātes  vērtēšanā,  kā  arī  studiju  satura  un  formas
pilnveidē;

5) veikt zinātnisko darbību un nodarboties ar māksliniecisko jaunradi;
6)  brīvi  izteikt  savu  viedokli,  ja  šī  brīvība  nav  pretrunā  ar  citu  personu

tiesībām.

6.pants. Akadēmiskā ētika un godīgums
(1)  Visi  studenti  un  darbinieki  savā  darbībā  ievēro  akadēmiskās  ētikas  un

godīguma un principus un respektē intelektuālā īpašuma tiesības.
(2) Akadēmiskā ētika un godīgums ietver:
1) Akadēmiskās brīvības tiesību ievērošanu;
2) Godprātības ievērošanu studiju, radošajā un pētnieciskajā darbā, 
3)  Visu  veidu diskriminācijas  novēršanu  studiju,  radošajā  un  pētnieciskajā

darbā,
4) Dzimumu līdztiesības ievērošanu studiju, radošajā un pētnieciskajā darbā,
5)  Akadēmiskās  integritātes  ievērošanu  studiju,  radošajā  un  pētnieciskajā

darbā, tai skaitā izvairīšanos no plaģiāta vai pašplaģiāta.
(3) Akadēmiskā organizācija izstrādā ētikas kodeksu:
1)  Ētikas  kodekss  ietver  akadēmiskās  ētikas  un  godīguma  ievērošanas

principus;



2) Ētikas kodekss īpaši atrunā sekojošos pētījumu un radošās darbības ētikas 
jautājumus, ja tie skar kādu no akadēmiskās organizācijas pētniecības vai radošās 
darbības jomām: informētu pētījuma vai eksperimenta subjekta piekrišanu, 
pētījumus izmantojot cilvēka embrijus, personas datu aizsardzību, duālas 
izmantošanas datu un tehnoloģiju izmantošanu pētījumos, pētījumus izmantojot 
dzīvniekus, pētījumus attīstības valstīs;

3) Ētikas kodekss var noteikt arī citus institūciju ētikas jautājumus, tai skaitā
vadlīnijas korupcijas un interešu konflikta risku mazināšanai, tiesiskai lobēšanai un
institucionālās lojalitātes un koleģialitātes veicināšanai.

(4) Akadēmiskā organizācija izveido ētikas komisiju.
1) Ētikas komisijas ir koleģiāla institūcijas, kuras tiek izveidotas un darbojas

saskaņā  ar  augstākās  izglītības  institūcijas  Senāta  vai  pētniecības  organizācijas
zinātniskās padomes apstiprinātu nolikumu;

2)  Ētikas  komisijas  nodrošina  akadēmiskās  un  pētniecības  ētikas  un
akadēmiskā godīguma un universitātes,  augstskolas vai zinātniskā institūta Ētikas
kodeksa ievērošanu;

3) Ētikas komisijas,  saskaņā ar   augstākās izglītības institūcijas  Senāta vai
pētniecības  organizācijas  zinātniskās  padomes  izstrādātu  kārtību  izskata  tādus
akadēmiskās  saimes  iesniegumus,  kuru  pētnieciskajā  vai  radošajā  darbībā  var
izpausties sabiedrības ētisko interešu aizskārumi, vērtējot vai tie ir samērojami ar
sabiedrības ieguvumiem;

4) Ētikas komisijas,  saskaņā ar   augstākās izglītības institūcijas  Senāta vai
pētniecības  organizācijas  zinātniskās  padomes  izstrādātu  kārtību,  var  izvērtēt
akadēmiskās  saimes  akadēmiskās  integritātes,  tai  skaitā  plaģiāta  un  pašplaģiāta
jautājumus;

5)  Ētikas  komisiju  lēmumiem,  ja  to  nolikumi  nenosaka  citādi,  ir  saistošs
raksturs;

6) Ētikas komisijas lēmumus var pārsūdzēt Akadēmiskās ētikas un godīguma
ombudam.

(5) Akadēmiskā ētikas un akadēmiskā godīguma ombuds
1)  Latvijas  augstākās  izglītības,  zinātnes  un  inovāciju  padome  ieceļ

Akadēmiskās ētikas un godīguma ombudu;
2) Akadēmiskās ētikas un godīguma ombuda amatā viena persona var tikt

iecelta uz pieciem gadiem ne vairāk kā divas reizes;
3) Akadēmiskās ētikas un godīguma ombuds lēmuma pieņemšanai iepazīstas

ar visu iesaistīto pušu viedokli un var pieaicināt ārējos ekspertus;
4)  Akadēmiskās  ētikas  un  godīguma  ombuda  lēmumam  ir  saistošs  vai

rekomendējošs raksturs atbilstoši pārsūdzamajam Ētikas komisijas lēmumam; 
5) Akadēmiskās ētikas un godīguma ombuda lēmumu var pārsūdzēt Latvijas

augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padomē.

7.pants. Intelektuālā īpašuma tiesības:
(1)  Akadēmiskās  organizācijas  nodrošina,  lai  akadēmiskā  saime jebkurā to

studiju procesa vai profesionālās karjeras stadijā varētu baudīt labumus (ja tādi ir),



kas  tiek  gūti,  izmantojot  viņu  pētnieciskā  un  mākslinieciskās  jaunrades  darba
rezultātus, sniedzot juridisko aizsardzību un it īpaši atbilstoši aizsargājot intelektuālā
īpašuma tiesības, tai skaitā autortiesības;

(2)  Augstākās  izglītības  institūcijas  Senāts  vai  pētniecības  organizācijas
zinātniskā  padome  izstrādā  un  apstiprina  intelektuālā  īpašuma  pārvaldīšanas
noteikumus,  iekļaujot tajos vadlīnijas,  kuras var noteikt īpašu sadarbības vai cita
veida līgumu ietvaros;

(3)  Augstākās  izglītības  institūcijas  Senāts  izstrādātie  un  apstiprinātie
intelektuālā  īpašuma pārvaldīšanas  noteikumi,  arī  nosaka  to intelektuālā  īpašuma
tiesību pārvaldību,  tai  skaitā  arī  akadēmiskās  saimes  ntelektuālā  īpašuma tiesību
pārvaldību, kuras ir nepieciešamas studiju, pētniecības vai radošās darbības procesa
nodrošināšanai.

II AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES SISTĒMAS
PĀRVALDE 

8.pants. Saeima
(1)  Saeima  nosaka  augstākās  izglītības  likumdošanas  ietvaru,  dibina,

reorganizē un likvidē valsts dibinātas universitātes.
(2) Apstiprina Latvijas  augstākās izglītības,  zinātnes un inovāciju padomes

sastāvu un nolikumu.

9.pants. Ministru kabinets
(1) Pārrauga augstākās izglītības un zinātnes institūciju darbību šajā likumā

noteiktā kārtībā un apjomā.
(2)  Ministru  kabinets  nosaka  Latvijas  zinātnes,  augstākās  izglītības,

tehnoloģiju attīstības un inovāciju politiku t.sk:
1) izskata un apstiprina Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padomes

sagatavoto Latvijas zinātnes, augstākās izglītības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju
stratēģiju;

2) apstiprina augstākās izglītības prasību un vadlīniju ietvaru;
3)  apstiprina  augstākās  izglītības  institūciju  akreditācijas  un  pētniecības

organizāciju starptautiskās novērtēšanas kārtības un to finansēšanas noteikumus;
4)  dibina,  reorganizē  un  likvidē  valsts  dibinātās  augstskolas,  koledžas  un

valsts dibinātas pētniecības organizācijas;
5) Kārtību, kādā tiek piešķirti  un atmaksāti  studiju un studējošo kredīti  no

kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu
vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem;

6) apstiprina Duālās karjeras kārtību;
7)  nosaka  kārtību  augstākās  izglītības  institūciju,  pētniecības  organizāciju

reģistru  un diplomu ieguvēju  reģistru  uzturēšanai,  kā  arī  augstākās  izglītības  un
zinātnes jomas atbilstošo nacionālo informācijas sistēmu uzturēšanas kārtību;



8)  nosaka  kārtību,  kādā  ārvalstu  akadēmiskās  organizācijas,  to
struktūrvienības vai filiāles var darboties Latvijā;

9)  citus  šajā  un  citos  speciālos  likumos  noteiktos  uzdevumus  augstākās
izglītības, zinātnes un inovāciju jomā. 

10.pants. Izglītības un zinātnes ministrija
(1)  Izglītības  un  zinātnes  ministrija  ir  vadošā  valsts  pārvaldes  iestāde

augstākajā izglītībā un zinātnē, kas īsteno augstākās izglītības un zinātnes politiku,
nodrošina  likumu  un  citu  normatīvo  aktu  sagatavošanu  augstākās  izglītības  un
zinātnes  jomā.  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas  funkcijas,  uzdevumus  un
kompetenci  augstākās  izglītības  un  zinātnes  jomā  nosaka  Izglītības  un  zinātnes
ministrijas  nolikums.  Akadēmisko  organizāciju  intereses  Saeimā  un  Ministru
kabinetā pārstāv izglītības un zinātnes ministrs, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Galvenie Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumi  augstākās izglītības
un zinātnes jomā ir:

1) izstrādāt augstākās izglītības un zinātnes politikas dokumentus;
2) koordinēt valsts dibināto akadēmisko organizāciju darbību un starpresoru

sadarbību augstākās izglītības un zinātnes jomā;
3) pārraudzīt šā likuma izpildi akadēmiskās organizācijās, kā arī atbildēt par

valsts politiku augstākās izglītības un zinātnes jomā.;
4)  sagatavot  pieprasījumu  ikgadējo  valsts  budžeta  līdzekļu  piešķiršanai

augstākās izglītības un zinātnes politikas noteikto darbību nodrošināšanai;
5) valsts zinātnisko pētījumu programmu plānošana un īstenošana;
6)  zinātniskās  ekspertīzes  nodrošināšana  publiskā  un  privātā  sektora

vajadzībām,  kā  arī  starptautiskās  zinātniskās  sadarbības  veicināšana  un
koordinēšana;

7) Ministru kabineta noteiktā kārtībā uzturēt augstākās izglītības institūciju un
pētniecības  organizāciju  reģistrus,  diplomu  ieguvēju  reģistru,  kā  arī  augstākās
izglītības un zinātnes jomas atbilstošās nacionālās informācijas sistēmas;

8)  nodrošināt  sabiedrību  ar  patiesu  informāciju  par  augstākās  izglītības,
zinātnes un inovāciju jomas darbību;

9)  veic  konsultācijas  ar  Akadēmisko  organizāciju  padomi  par  augstākās
izglītības un zinātnes attīstības jautājumiem;

10) veic citus likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktos uzdevumus.

11.pants. Ekonomikas ministrija
(1)  Ekonomikas  ministrija  ir  vadošā  valsts  pārvaldes  iestāde  pētniecības

balstītu  inovāciju  jomā,  kas  īsteno  pētniecības  un  inovāciju  politiku,  nodrošina
likumu  un  citu  normatīvo  aktu  sagatavošanu  inovāciju  jomā.  Ekonomikas
ministrijas funkcijas, uzdevumus un kompetenci pētniecības  inovāciju jomā nosaka
Ekonomikas ministrijas nolikums.

(2) Galvenie Ekonomikas ministrijas uzdevumi pētniecības un inovāciju jomā
ir:



1) izstrādāt pētniecības un inovāciju politikas dokumentus, tai skaitā viedās
specializācijas stratēģiju, inovāciju politiku u.c.;

2)  sagatavot  pieprasījumu  ikgadējo  valsts  budžeta  līdzekļu  piešķiršanai
inovācijas politikā noteikto darbību nodrošināšanai; 

3)  slēgt  deleģēšanas  un  līdzdarbības  līgumus  par  starptautisko  inovācijas 
aktivitāšu  projektu  ieviešanu  un  īstenošanu,  inovācijas  labās  prakses  piemēru
popularizēšanas un inovatīvi aktīvas sabiedrības veidošanas pasākumu īstenošanu.

4) koordinēt starptautiskās sadarbības programmas pētniecības un inovāciju
jomās (piemēram Eureka,  Eurostar  u.c.),  un  Ministru kabineta  noteiktajā  kārtībā
nodrošināt atbalstu dalībai šajās programmās;

5) veic citus likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktos uzdevumus.

12.pants. Nozaru ministrijas
(1) Nozaru  ministrijas,  izņemot  Izglītības  un  zinātnes  ministriju,  kuru

pārraudzībā  ir  augstākās  izglītības  institūcijas  un  pētniecības  organizācijas,  lai
nodrošinātu  to  darbību  atbilstoši  konkrētās  nozares  interesēm  un  vajadzībām,
neskarot Izglītības un zinātnes ministrijas kompetenci.

(2)  Izglītības  un  zinātnes  ministrija,  sagatavojot  normatīvos  aktus  un
attīstības plānošanas dokumentus, konsultējas ar citām ministrijām attiecībā uz to
pārraudzībā esošajam augstākās izglītības un zinātnes institūcijām.

13.pants. Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padome
(1) Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padome ir patstāvīga

koleģiāla  Saeimas  dibināta  lēmējinstitūcija  stratēģisku  lēmumu sagatavošanai  un
pieņemšanai  augstākās  izglītības,  zinātnes  un  inovāciju  jomā,  kas  nodrošina
atbildīgu, ilgtspējīgu un saskaņotu starpresoru un starpinstitūciju darbību augstākās
izglītības,  zinātnes,  tehnoloģiju  attīstības  un  inovācijas  politikā,  viedās
specializācijas stratēģijas ieviešanai un uzraudzība, lai veicinātu Latvijas attīstību un
konkurētspēju.

(2) Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padome darbojas kā
atvasināta publiska persona. 

(3) Latvijas augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju padomes uzdevumi 
1) sagatavot Latvijas zinātnes, augstākās izglītības, tehnoloģiju attīstības un

inovāciju stratēģiju un iesniegt to apstiprināšanai Ministru kabinetā;
2)  konsultēt  un sniegt  atzinumus Saeimai  augstākās  izglītības,  zinātnes  un

inovāciju jomās;
3)  vērtēt  politiku  un  ieguldījumu  augstākās  izglītības,  pētniecības  un

inovācijas jomās un to atbilstību Latvijas Nacionālajā attīstības plānā definētajiem
mērķiem;

4) izvērtēt finanšu ieguldījumu efektīvu investēšanu un sasniegtos rezultātus
augstākās izglītības, pētniecības un inovācijas politikas jomās;

5) izvērtēt progresu stratēģijas mērķu sasniegšanā, analizēt pasākumu izpildi
un ietekmi uz Latvijas pētniecības un inovācijas politikas un ekonomikas attīstību,



ja  nepieciešams,  sagatavot  priekšlikumus  specializācijas  virzienu,  prioritāšu  vai
jomu pārskatīšanai vai aktualizēšanai;

6)  iesaistīties  attiecīgo  valsts  pārvaldes  institūciju  augstākās  izglītības,
pētniecības un inovācijas politikas atbalsta instrumentu plānošanā un īstenošanā, lai
nodrošinātu  saskaņotu  un  papildinošu  atbalstu  visos  inovācijas  procesa  posmos,
analizēt  atbalsta  instrumentu  ieviešanu,  sniegt  priekšlikumus  neefektīvu  atbalsta
instrumentu slēgšanai, finansējuma pārdalīšanai un jaunu vai pilnveidotu pētniecības
un inovācijas politikas instrumentu ieviešanai;

7) apspriest prioritāros darbības virzienus intelektuālā īpašuma tiesību jomā,
lai  veicinātu  sabiedrības  izpratni  par  intelektuālo  īpašumu,  intelektuālā  īpašuma
tiesību aizsardzību un ar to saistīto pārkāpumu novēršanu;

8)  zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu izstrādāšana
sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmiju;

9) ar padomes darbību saistītās informācijas sagatavošana un publicēšana.
(4)  Latvijas  augstākās  izglītības,  zinātnes  un  inovāciju  padome sastāv  no:

starptautiski  atzītām  personām,  kuras  veic  akadēmisko  darbu  (t.sk.  var  būt  no
ārvalstīm), kas sastāda vismaz 1/3 no kopējā skaita, kā arī uzņēmēju organizāciju,
atbilstošo valsts pārvaldes institūciju un Latvija Studentu apvienības pārstāvja. 

(5) Sastāvu apstiprina Saeima uz 5 gadiem. 
(6)  Sēdes  vada  tās  priekšsēdētājs.  Padome  pati  nosaka  savu  darbības

reglamentu. Dažādu jautājumu risināšanai padome var veidot atsevišķas komisijas,
nosakot to darbības reglamentu un uzdevumus. Komisiju darbā var iekļaut arī ārējos
ekspertus.

(7) Padome reizi gadā atskaitās Saeimai par paveikto darbu.

14.pants. Akadēmisko organizāciju padome
(1)  Akadēmisko  organizāciju  institucionālās  sadarbības  koordinēšanai  un

viedokļu  saskaņošanai  izveido  koleģiālu  konsultatīvu  padomi  —  Akadēmisko
organizāciju padomi, kurā ietilpst Latvijas visu akadēmisko organizāciju vadītāji:

1)  visu  valsts  akreditēto  augstākās  izglītības  institūciju  rektori  (koledžu
direktori);

2) pētniecības organizāciju direktori.
(2) Akadēmisko organizāciju padome  pati izstrādā savu nolikumu, paredzot

tajā  struktūru un lēmuma pieņemšanas  mehānismus,  kas vislabāk nodrošina visu
interešu  grupu  iesaisti  noteiktu  jautājumu  izskatīšanā.  Akadēmisko  organizāciju
padomes nolikumu apstiprina Ministru kabinets.

(3) Akadēmisko organizāciju padome:
1)  izstrādā  priekšlikumus  izglītības  un  zinātnes  ministram  par  augstākās

izglītības un zinātnes attīstību, kā arī Ekonomikas ministram par inovāciju jomas
attīstību;

2)  sagatavo  priekšlikumus  un  atzinumus  par  likumprojektiem  un  citiem
normatīvajiem aktiem augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jomā;

3) sagatavo priekšlikumus finanšu politikas jautājumos augstākās izglītības un
zinātnes jomā;



4)  savas  kompetences  ietvaros  risina  citus,  savā  nolikumā  paredzētos,  ar
Akadēmisko organizāciju darbību saistītus jautājumus.

(4)  Akadēmisko organizāciju  padome darbības  nodrošināšanai  finansējumu
piešķir Izglītības un zinātnes ministrija.  Tās darbības nodrošināšanai finansējumu
var novirzīt arī pašas akadēmiskās organizācijas. 

15.pants. Latvijas Zinātņu akadēmija 
(1)  Latvijas  Zinātņu  akadēmija  ir  augstākais  nacionālas  nozīmes  zinātnes

izcilības  novērtējuma,  zinātniskās  ekspertīzes  un  zinātnes  stratēģijas  izstrādes
centrs. Tā darbojas kā atvasināta publiska persona. Tai ir visas šajā likumā noteiktās
pētniecības organizācijas tiesības.

(2)  Latvijas  Zinātņu  akadēmija  sastāv  no  ievēlētiem  Latvijas  Zinātņu
akadēmijas locekļiem.

(3) Latvijas Zinātņu akadēmija darbojas saskaņā ar tās Hartu un Statūtiem un
tās darbību finansē valsts no budžeta līdzekļiem.  Tās Hartu pieņem Latvijas Zinātņu
akadēmijas pilnsapulce un apstiprina Latvijas Republikas Saeima. 

(4) Latvijas Zinātņu akadēmija konsultē LR Saeimu, Ministru prezidentu un
valdību zinātnes politikas un stratēģijas jautājumos.  

(5) Latvijas Zinātņu akadēmija piedalās valsts nozīmes pētījumu programmu
mērķu un uzdevumu noteikšanā, pārstāv Latvijas zinātni un zinātniekus ārvalstīs un
starptautiskajās zinātniskajās organizācijās, valsts valodā veido un apstiprina nozaru
terminoloģiju, piedalās zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju noteikšanā,  novērtē
un   pieņem  lēmumu  par  valsts  emeritētā  zinātnieka  statusa  un  mūža  granta
piešķiršanu  izciliem zinātniekiem,  kā  arī  veic  citus  Latvijas  Zinātņu  akadēmijas
Hartā un Statūtos noteiktos uzdevumus. 

(6) Saeima, Ministru kabinets var noteikt Latvijas Zinātņu akadēmijai īpašus
uzdevumus un pilnvaras zinātnes jomā, piešķirot atbilstošu finansējumu. 

16.pants. Latvijas Studentu apvienība
(1)  Latvijas  Studentu  apvienība  ir  valsts  akreditēto  augstākās  izglītības

institūciju studējošo pašpārvalžu koleģiāla apvienība,  kurā ietilpst  visu akreditēto
augstākās  izglītības  institūciju  studentu  pašpārvalžu  deleģēti  pārstāvji.  Tās
veidošanas principus nosaka studenti..

(2) Latvijas Studentu apvienība:
1)  sniedz  atzinumus  Izglītības  un  zinātnes  ministrijai  un  citām  valsts

institūcijām par normatīvo aktu projektiem, kas skar studējošo intereses;
2)  izvirza  studējošo  pārstāvjus  Latvijas  Augstākās  izglītības,  zinātnes  un

inovāciju padomē un citās normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās;
3) nodrošina Latvijas studējošo pašpārvalžu pārstāvību ārvalstīs;
4)  savas  kompetences ietvaros risina  citus ar  studējošo interešu pārstāvību

saistītus jautājumus.
(3) Latvijas Studentu apvienībai ir tiesības saņemt informāciju no valsts un

pašvaldību institūcijām, kas skar studijas, studējošo tiesības vai intereses.



17.pants. Augstākas izglītības un zinātnes nozares sadarbības partneri
(1) Valsts pārvaldes institūcijas sadarbojas ar augstākās izglītības un zinātnes

interešu grupām un to veidotām organizācijām.
(2)  Akadēmiskās  organizācijas  sadarbojas  ar  darba  devējiem  un  to

pārstāvošām organizācijām.

III AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪCIJAS UN PĒTNIECĪBAS
ORGANIZĀCIJAS

18.pants. Augstākās izglītības institūciju veidi
(1) Augstākās izglītības institūcija ir juridiska persona vai juridiskas personas

veidota iestāde, kuras galvenie uzdevumi ir augstākās izglītības studiju programmu
īstenošana, zinātniskā vai mākslinieciskās jaunrades darbība un atbalsts sabiedrības
attīstības procesiem. Augstākās izglītības institūcijas ir universitātes, augstskolas un
koledžas.

(2) Augstākās izglītības institūcijas infrastruktūrai un personālam jāatbilst tās
dibinātāja noteikto mērķu izpildei. Atbilstību tam Ministru kabineta noteiktā kārtībā
novērtē  augstākās  izglītības  institūciju  institucionālā  akreditācija  un  pētniecības
organizāciju starptautiskais vērtējums.

(3) Universitātes ir augstākās izglītības institūcija un pētniecības organizācija,
kuras  uzdevums  ir  veikt fundamentālos,  rūpnieciskos  un  lietišķos  pētījumus,
eksperimentālo  izstrādi  vai  māksliniecisko  jaunradi  ar  augstu  zinātniskās  vai
mākslinieciskās  jaunrades  intensitāti,  īstenot  pētniecībā  balstītas  studijas  visos
studiju ciklos, organizēt doktorantūras skolas, kurās regulāri tiek aizstāvēti doktora
grādi. Universitātes starptautiski izplata pētījumu rezultātus mācību, publikāciju vai
zināšanu pārneses veidā un inovāciju radīšanā, nodrošinot Latvijas zinātnes attīstību
un starptautisko konkurētspēju, ar to veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību un
radot zināšanas sabiedrības vajadzībām. 

(4)  Augstskolas  ir  augstākās  izglītības  institūcijas,  kuru uzdevums ir  veikt
pētījumus, tai skaitā rūpnieciskos un lietišķos pētījumus vai eksperimentālo izstrādi
vai  māksliniecisko  jaunradi  ar  mērenu  zinātnisko  vai  māksliniecisko  intensitāti,
īstenot  bakalaura  un  maģistra  studiju  programmas  kvalificēta  darbaspēka
sagatavošanai  atbilstoši  darba  tirgus  pieprasījumam.  Augstskolas  var  piedalīties
doktora  studiju  programmu  (doktorantūras  skolu)  īstenošanā  sadarbībā  ar
universitātēm.  Tās  plaši  izplata  savus  pētījumus  un  mākslinieciskās  jaunrades
rezultātus mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā. 

(5) Koledžas ir augstākās izglītības institūcijas, kuru uzdevums ir īstenot īsā
cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, kur paralēli teorētisko zināšanu
apguvei  un  pētnieciskajam  darbam  tiek  apgūtas  profesionālās,  t.sk.  darba  vidē
balstītas, iemaņas atbilstošajā profesijā. 



(6)  Augstākās  izglītības  institūcijas  savos  nosaukumos  var  izmantot  savus
vēsturiskos nosaukumus.

19.pants. Pētniecības organizācijas
(1)  Valsts  dibinātās  pētniecības  organizācijas  darbojas  kā  atvasinātas

publiskas  personas  vai  to  struktūrvienības.  Pētniecības  organizācijas  dibina,
reorganizē  un  likvidē  atbilstoši  šim  likumam.  Universitātes  ir  pētniecības
organizācijas. 

(2)  Privāto  tiesību  juridiskas  personas  kā  pētniecības  organizācijas  dibina,
reorganizē un likvidē saskaņā ar Komerclikumu, Biedrību un nodibinājumu likumu,
kā arī citiem normatīvajiem aktiem. Šīs organizācijas savā nosaukumā var izmantot
vārdu – institūts.

(3)  Pētniecības  organizācijas  galvenais  darbības  uzdevums  ir  veikt
fundamentālos,  lietišķos un rūpnieciskos pētījumus,  eksperimentālas izstrādes vai
īstenot vienu vai vairākas no minētājām aktivitātēm.

(4)  Pētniecības  organizācijas  infrastruktūrai  un  darbinieku  kvalifikācijai
jāatbilst  dibinātāja  noteikto  mērķu  izpildei.  Atbilstību  tam  MK  noteiktā  kārtībā
novērtē  pētniecības  organizāciju  starptautiskais  vērtējums.  Augstākās  izglītības
institūcijās  starptautisko  vērtējumu  var  veikt  vienlaicīgi  ar  institucionālo
akreditāciju.

(5) Papildus galvenajiem darbības uzdevumiem pētniecības organizācija var
piedalīties inovācijas un studiju procesā,  īstenot tehnoloģiju pārnesi,  zināšanu un
tehnoloģiju popularizēšanu un citas pētniecības organizācijai raksturīgas aktivitātes.

20.pants. Dibināšana, reorganizācija un likvidācija
(1) Valsts dibinātās universitātes dibina, reorganizē un likvidē Saeima, valsts

dibinātās pētniecības organizācijas, augstskolas un koledžas – Ministru kabinets.
(2)  Privātpersonu  dibinātās  augstākās  izglītības  institūcijas  un  pētniecības

organizācijas dibina, reorganizē un likvidē atbilstoši komerclikumam vai Biedrību
un nodibinājumu likumu.

(3)  Izglītības un zinātnes ministrija uztur augstākās izglītības institūciju un
pētniecības organizāciju reģistru, šo institūciju aktuālu sarakstu publisko.

21.pants. Darbības tiesiskais pamats
(1) Valsts  dibinātas  universitātes,  augstskolas  (izņemot  Latvijas  Nacionālo

aizsardzības akadēmiju), koledžas (izņemot Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās
koledžas) un pētniecības organizācijas darbojas kā atvasinātas publiskas personas.
Koledžas var būt arī aģentūras statusā pie atvasinātām publiskām personām.

(2) Nacionālā  aizsardzības  akadēmija  un  Iekšlietu  ministrijas  padotības
koledžas  ir valsts iestādes.

(3) Privātpersonu  dibinātas  akadēmiskas  organizācijas  darbojas  kā
komercsabiedrības, biedrības vai nodibinājumi.

(4) Augstākās izglītības institūcijas darbojas atbilstoši savām Satversmēm, ko
pieņem pati institūcija šajā likumā noteiktā kārtībā. 



(5) Pētniecības organizācijas darbojas atbilstoši saviem nolikumiem, ko pašas
organizācijas šajā likumā noteiktā kārtībā.

(6) Akadēmiskās organizācijas var dibināt komercsabiedrības un būt par to
dalībnieku,  kā  arī  dibināt  biedrības  un  nodibinājumus  un  būt  par  to  biedru  vai
dibinātāju.

(7) Valsts  dibinātās  universitātes  un  pētniecības  organizācijas  ar  Padomes
lēmumu satversmē noteikto mērķu īstenošanai var dibināt arī iestādes, to skaitā —
publiskās aģentūras.

(8) Augstākās izglītības institūcijas Satversmē iekļaujami šādi jautājumus:

1) Augstākās izglītības institūcijas nosaukums, tās juridiskā adrese, juridiskais
statuss un institūcijas dibinātājs;

2) darbības pamatvirzieni un uzdevumi;
3) Augstākās izglītības institūcijas satversmes un tās grozījumu pieņemšanas

kārtība;
4) Augstākās izglītības institūcijas pārvaldes institūciju izveidošanas un 

atsaukšanas kārtība; 
5)  Augstākās izglītības institūcijas struktūrvienību, aģentūru, filiāļu, iestāžu,

komercsabiedrību izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība;
6)  citi  būtiski  noteikumi,  kas  nav  pretrunā  ar  likumiem  un  citiem

normatīvajiem aktiem.
(7) Pētniecības organizācijas nolikumā iekļaujami šādi jautājumi:
1)  Pētniecības  organizācijas  nosaukumu,  tās  juridiskā  adrese,  juridiskais

statuss,  un dibinātājs;
2) darbības pamatvirzieni un uzdevumi;
3) Pētniecības organizācijas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība;
4) Pētniecības organizācijas pārvaldes institūciju izveidošanas un atsaukšanas

kārtība
5)  Pētniecības  organizācijas  struktūrvienību,  iestāžu,  komercsabiedrību

izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtība;
6)  citi  būtiski  noteikumi,  kas  nav  pretrunā  ar  likumiem  un  citiem

normatīvajiem aktiem.

22.pants. Sadarbība augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās
(1)  Akadēmiskās  organizācijas  savstarpēji  sadarbojas,  lai  labāk  sasniegtu

savus mērķus un izvirzītos uzdevumus un lai efektīvi izmantotu pieejamos resursus
un infrastruktūru.

(2) Akadēmiskas organizācijas var veidot jaunas kopējas struktūras, projektus
un konsorcijus. 

(3)  Valsts  dibinātu  akadēmisku  organizāciju  sadarbības  formām  var
pievienoties arī privātpersonu akadēmiskas organizācijas.

(4)  Akadēmisko  organizāciju  konsorcijs  ir  divu  vai  vairāku  akadēmisko
organizāciju starpinstitucionāla partnerības forma, kas vērsta uz kopīgu stratēģisko



mērķu sasniegšanu un prioritāro virzienu īstenošanu, kurā, saglabājoties konsorcijā
esošo augstskolu juridiskajiem stāvoklim, notiek resursu koplietošana. 

(5)  Valsts  dibinātas  akadēmiskas  organizācijas  pašas  vai  sadarbībā  ar
privātpersonu dibinātām akadēmiskām organizācijām ar mērķi efektīvāk izmantot
pieejamos līdzekļus un sasniegt  labākus rezultatīvos rādītājus,  nodalot  kādu daļu
savu uzdevumu, var veidot jaunas akadēmiskās organizācijas kā nodibinājumus. Par
valsts dibinātu akadēmisku organizāciju līdzdalību šādā nodibinājumā lemj Ministru
kabinets. 

23.pants. Akadēmisko  organizācija  darbība  Latvijas  teritorijā  un
ārvalstīs

(1) Latvijā dibinātas akadēmiskas organizācijas savu mērķu sasniegšanai un
uzdevumu  izpildei  darbojas  visā  Latvijas  Republikas  teritorijā,  veido  savas
struktūrvienības, aģentūras u.c.

(2) Latvijā dibinātas akadēmiskas organizācijas darbojas ārvalstīs ievērojot tās
likumdošanu.  Valsts  dibinātas   akadēmiskas  organizācijas  pirms  darbības
uzsākšanas ārvalstīs informē Izglītības un zinātnes ministriju.

24.pants. Ārvalstu akadēmisko organizāciju darbība Latvijā
(1) Ārvalstu fiziskās un juridiskās personas var dibināt Latvijā akadēmiskās

organizācijas šajā likumā noteiktā kārtībā. 
(2)  Ārvalstu  akadēmiskās  organizācijas,  to  struktūrvienības  vai  filiāles  var

darboties Latvijas valsts teritorijā Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

IV ĪPAŠUMI, SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN AUDITS

25.pants. Valsts dibinātu akadēmisko organizāciju īpašums
(1)  Valsts  dibinātai  akadēmiskai  organizācijai,  kas  ir  atvasināta  publiska

persona, īpašums var būt kustamais, nekustamais un intelektuālais īpašums, kā arī
naudas līdzekļi Latvijā un ārvalstīs atbilstoši normatīvajiem aktiem.

(2)  Valsts  dibinātas  akadēmiskās  organizācijas,  kas  ir  atvasināta  publiska
persona, īpašumu veido:

1)  kustama un nekustama manta,  kas  tai  dāvināta,  ko tā  mantojusi  vai  ko
iegādājusies par pašas līdzekļiem;

2)  par  valsts  budžeta  līdzekļiem  iegādātā  manta.  Nekustamais  īpašums
ierakstāms zemesgrāmatā kā akadēmiskās organizācijas īpašums;

3) tās intelektuālais īpašums;
4)  nekustamais  īpašums,  ko  tai  bez  atlīdzības  nodevusi  cita  atvasināta

publiska persona vai valsts;
5)  kustama  manta,  ko  tai  bez  atlīdzības  nodevusi  cita  atvasināta  publiska

persona vai valsts.



(3)  Valsts  dibinātai  akadēmiskai  organizācijai,  kas  ir  atvasināta  publiska
persona, ir tiesības rīkoties ar savu īpašumu tās satversmē vai nolikumā norādīto
mērķu sasniegšanai.  Šis īpašums tiek pārvaldīts  nošķirti  no tai  valdījumā nodotā
valsts vai citas atvasinātas publiskas personas īpašuma.

(4)  Valsts  dibinātas  akadēmiskās  organizācijas,  kas  ir  atvasināta  publiska
persona,  šajā  likumā  noteiktai  lēmējinstitūcija,  ir  tiesības  ierosināt  nekustamā
īpašuma,  ko  tai  bez  atlīdzības  nodevusi  valsts,  atsavināšanu Publiskas  personas
mantas  atsavināšanas  likumā noteiktajā  kārtībā  saskaņā  ar  valsts  augstskolas
nekustamā īpašuma attīstības plānu. 

(5)  Valsts  dibinātas  akadēmiskas  organizācijas,  kas  ir  atvasināta  publiska
persona,  izstrādā  tās  nekustamā  īpašuma  attīstības  plānu,  kurā  atbilstoši
akadēmiskas organizācijas attīstības stratēģijai nosaka valsts dibinātas akadēmiskas
organizācijas  nekustamā  īpašuma,  kā  arī  tās  valdījumā  vai  lietošanā  esošā
nekustamā īpašuma izmantošanu un attīstību atbilstoši tās satversmē vai nolikumā
noteiktajām pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamajām funkcijām.

(6)  Nekustamā  īpašuma  attīstības  plānu  pieņem valsts  dibinātas  augstākās
izglītības institūcijas Padome vai pētniecības organizācijas Zinātniskā padome. Ja
nekustamā  īpašuma  attīstības  plāns  paredz  nekustamā  īpašuma,  ko  akadēmiskai
organizācijai  bez  atlīdzības  nodevusi  valsts,  atsavināšanu,  nekustamā  īpašuma
attīstības  plānu  iesniedz  izskatīšanai  Ministru  kabinetam.  Ministru  kabinets
apstiprina nekustamā īpašuma attīstības plānā noteikto rīcību ar nekustamo īpašumu,
ko akadēmiskai organizācijai bez atlīdzības nodevusi valsts.

(7)  Ja  valsts  dibināta  akadēmiska  organizācija  plāno  ierosināt  nekustamā
īpašuma, ko tai bez atlīdzības nodevusi valsts, atsavināšanu, publiskas personas vai
tās  iestāžu  vajadzību  pēc  attiecīgā  nekustamā  īpašuma  noskaidro  nekustamā
īpašuma attīstības plāna izstrādes ietvaros.

(8)  Ministru kabinets  nosaka nekustamā īpašuma attīstības plāna saturu,  tā
izstrādāšanas,  aktualizācijas  un  spēka  zaudēšanas  kārtību,  kā  arī  kārtību,  kādā
nekustamā īpašuma attīstības plāna ietvaros noskaidro publiskas personas vai  tās
iestāžu  vajadzību  pēc  nekustamā  īpašuma  attīstības  plānā  iekļautā  atsavināšanai
paredzētā nekustamā īpašuma, ko akadēmiskai organizācijai bez atlīdzības nodevusi
valsts.

26.pants. Akadēmiska organizācija finanšu resursi
(1) Par akadēmisko organizāciju atbilstošu finansēšanu atbild tās dibinātāji. 
(2) Augstākās izglītības un zinātnes finansēšanu nosaka Augstākās izglītības

un zinātnes finansēšanas likums.

27.pants. Studiju un studējošo kreditēšana
(1)  Akreditētu  augstākās  izglītības  institūciju  (vai  augstākās  izglītības

institūcijās  ar  pagaidu  akreditāciju  konkrētu  studiju  programmu)  studentiem  ir
tiesības pretendēt uz:

https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums
https://likumi.lv/ta/id/68490-publiskas-personas-mantas-atsavinasanas-likums


1) studiju kredītu — aizdevumu no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēts
no  valsts  budžeta,  Eiropas  Savienības  fondu  vai  starptautisko  finanšu  institūciju
līdzekļiem, lai segtu maksu par studijām;

2)  studējošā  kredītu  —  aizdevumu  no  kredītiestāžu  līdzekļiem,  kas  ir
garantēts  no  valsts  budžeta,  Eiropas  Savienības  fondu  vai  starptautisko  finanšu
institūciju līdzekļiem, lai nodrošinātu studējošo sociālās vajadzības.

(2) Kārtību, kādā tiek piešķirti un atmaksāti studiju un studējošo kredīti no
kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta, Eiropas Savienības fondu
vai starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem, nosaka Ministru kabinets.

28.pants. Akadēmisko organizāciju saimnieciskā darbība 
(1) Pildot savus uzdevumus, akadēmiskām organizācijām ir tiesības Latvijā

un ārvalstīs veikt šādas darbības:
1)  atvērt  nodaļas,  filiāles,  reģionālos  centrus,  pārstāvniecības  un  citas

struktūrvienības;
2) slēgt līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī veikt citas

juridiskās darbības saskaņā ar šo likumu un citiem likumiem;
3)  izsludināt  konkursus,  pirkt  un  pārdot  kustamo  un  nekustamo  īpašumu,

dažādu mantu un vērtspapīrus saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem un
atbilstoši akadēmiskās organizācijas darbības mērķim;

4) veikt akadēmiskās organizācijas profilam atbilstošu saimniecisko darbību,
kuras ienākumi ir ieskaitāmi akadēmiskās organizācijas budžetā tās attīstībai, kā arī
ieguldīt iegūtos līdzekļus uzņēmumos atbilstoši akadēmiskās organizācijas mērķim.

(2) Akadēmiskās organizācijas rīkojas ar savu mantu un finanšu līdzekļiem
dibinātāju  norādīto  mērķu  un  stratēģijas  sasniegšanai,  ievērojot  spēkā  esošos
normatīvus aktus, savas Satversmes un nolikumus.

(3)  Publiskos  piešķirtos  līdzekļus  akadēmiskās  organizācijas  izmanto
atbilstoši  piešķiršanas  mērķim  un  normatīviem  aktiem.  Saimnieciskās  darbības
rezultātā  iegūtos  līdzekļus  akadēmiskās  organizācijas  izmanto  tās  dibinātāju
izvirzīto  mērķu  un  stratēģisko  mērķu  sasniegšanai  t.sk.  attīstībai  un  akadēmiskā
darba nodrošināšanai.

(4) Akadēmiskās organizācijas atvasinātas publiskās personas finansiālās un
saimnieciskās  darbības  atbilstību  normatīvajiem  aktiem  pārbauda  neatkarīgs
zvērināts revidents. Zvērināta revidenta sagatavoto rakstveida atzinumu par valsts
dibinātās  akadēmiskās  organizācijas  finansiālo  un  saimniecisko  darbību  vai
zvērināta  revidenta  ziņojumu par  valsts  budžeta  līdzekļu izlietojumu akadēmiskā
organizācijā, kura saņēmusi valsts budžeta līdzekļus, iesniedz Izglītības un zinātnes
ministrijai un tai ministrijai, kuras padotībā ir attiecīgā akadēmiskā organizācija.

V AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS INSTITŪCIJU UN PĒTNIECĪBAS
ORGANIZĀCIJU PĀRVALDE



29.pants. Valsts dibinātu universitāšu un augstskolu pārvalde 
(1)  Valsts  dibinātas universitātes  vai  augstskolas  pašpārvaldi  nodrošina tās

akadēmiskās  saimes  līdzdalība  pārvaldes  institūciju  vēlēšanās  un  tiesībās  tikt
ievēlētam pārvaldes institūcijās. 

(2) Valsts dibinātas universitātes vai augstskolas koleģiālās lēmējinstitūcijas ir
padome, satversmes sapulce un senāts (izņemot Nacionālo Aizsardzības akadēmiju)
bet augstākā administratīvā amatpersona ir Rektors.

(3)  Universitātes  un  augstskolas  padome ir  stratēģiskās  attīstības
lēmējinstitūcija  un darbības pārraudzības institūcija,  kas saskaņo universitātes  un
augstskolas  darbību  ar  valsts  attīstības  un  sabiedrības  interesēm  un  uzrauga  tās
darbības  atbilstību šīm interesēm.  Universitātē  padomi veido 11 locekļu sastāvā,
augstskolās padomi veido 7 locekļu sastāvā. Padomes sastāvu veido universitātes un
augstskolas akadēmiskās saimes uzticību ieguvušie pašas institūcijas un sabiedrības
pārstāvji, kuri nominēti šajā likumā noteiktā kārtībā:

1) universitātes vai augstskolas deleģēti padomes locekļi – universitātēs četri
(augstskolās  divi)  universitātes  (vai  augstskolas)  senāta  ievēlēti  pārstāvji  no
darbiniekiem,  kuri  ieņem  akadēmiskus  amatus  un  ir  ar  pieredzi  starptautiskajā
akadēmiskajā darbā;

2)  universitātes  vai  augstskolas  studentu  pašpārvaldes  priekšsēdētājs  ex-
officio; 

3) ārējie universitātes vai  augstskolas padomes locekļi – pieci (augstskolās
trīs)  nominācijas  procesā  izvirzīti  sabiedrības  pārstāvji  (ar  viņu  piekrišanu)  ar
universitātei  vai  augstskolai  nepieciešamajām  papildus  kompetencēm,  kuras
noteiktas universitātes vai augstskolas Satversmē, tai skaitā viens Latvijas Zinātņu
akadēmijas nominēts padomes loceklis;

4)  viens Valsts  prezidenta  nominēts  padomes loceklis  –  akadēmiskā darbā
starptautiski atzīta persona no ārzemēm.

Ārējo  padomes  locekļu  nominācijai  tiek  izveidota  komisija  pēc  paritātes
principa  iekļaujot  tajā  vienādu  skaitu  nozares  ministra  un  universitātes  vai
augstskolas Senāta nominētus pārstāvjus.   Komisijas darbu organizē universitāte vai
augstskola.

Universitātes un augstskolas iekšējos un ārējos padomes locekļus (izņemot
studentu  pārstāvi)  amatā  apstiprina  un  no  tā  atceļ  Ministru  kabinets.  Padomes
locekļa pilnvaru laiks ir četri gadi, ne vairāk kā divus termiņus.

Universitātes  un  augstskolas  padomes  loceklim  jābūt  ar  nevainojamu
reputāciju, viņš nevar darboties politiskas partijas izpildinstitūcijās, universitātes vai
augstskolas padomes loceklis nevar vienlaikus ieņemt universitātes vai augstskolas
senatora  amatu,  rektora  amatu  vai  prorektora  amatu.  Ja  darbam  Padomē  tiek
apstiprināts universitātes vai augstskolas senators, viņš zaudē senatora statusu.

Universitātes  un  augstskolas  padomes  locekļus  var  atsaukt,  ja  to  darbībā
konstatēti likuma pārkāpumi vai arī radies būtisks reputācijas risks vai ētikas normu
pārkāpums,  kas  var  kaitēt  augstākās  izglītības  institūcijas  darbībai.  Lēmumu par



padomes  locekļu  atsaukšanu  pieņem Ministru  kabinets  pēc  nozares  ministra  vai
universitātes vai augstskolas Senāta priekšlikuma.

Padomes  darbu  vada  padomes  ievēlēts  priekšsēdētājs  no  ārējiem padomes
locekļiem.  Padomes  darba  administratīvo  atbalstu  nodrošina  universitātes  vai
augstskolas  administrācija.  Padome  darbojas  saskaņā  ar  pašas  apstiprinātu
reglamentu.

(4) Valsts dibinātas universitātes vai augstskolas padome:
1) apstiprina universitātes vai augstskolas attīstības stratēģiju, kas izstrādāta

Satversmē noteiktā kārtībā, ietverot stratēģisko specializāciju un budžeta prioritātes,
un pārrauga to izpildi;

2) pēc rektora priekšlikuma apstiprina institūcijas budžetu un gada pārskatu,
lēmumu  projektus  par  institūcijas nekustamās  mantas  atsavināšanu  vai
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, nekustamā īpašuma attīstības plānu, kā arī saskaņo
universitātes vai augstskolas dalību komercuzņēmumos; 

3) saskaņo universitātes vai augstskolas satversmi un tās grozījumus pirms to
apstiprināšanas  Satversmes  sapulcē  –  tos  saskaņojot  vai  noraidot,  kā  arī  rosina
grozījumus universitātes vai augstskolas satversmē.

4) organizē rektora vēlēšanas, nosaka prasības rektora amata kandidātiem un,
balstoties  uz  atklāta  konkursa  rezultātiem,  virza  ne  vairāk  kā  3  prasībām
atbilstošākos rektora amata kandidātus ievēlēšanai amatā Satversmes sapulcē;

5)  nosaka  rektora  amata  aprakstu,  atalgojumu  un  slēdz  ar  rektoru  darba
līgumu, veic rektora darbības novērtēšanu; 

6)  likuma pārkāpumu gadījumā ar  2/3  Padomes  locekļu  balsu  var  rosināt
neuzticības  izteikšanu  rektoram  un  Satversmes  sapulces  balsojumu  par  rektora
atbrīvošanu no amata;

7) sniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai par rektora ievēlēšanu
vai atcelšanu;

8) par savu darbību ne retāk kā reizi gadā sagatavo informatīvo ziņojumu,
kuru publicē universitātes vai augstskolas mājas lapā;

9)  var  pieprasīt  un  iepazīties  ar  visiem  augstākās  izglītības  institūcijas
dokumentiem t.sk. auditoru ziņojumiem un ārējiem novērtējumiem; 

10) apstiprina savas darbības reglamentu (kārtību);
11) un citus Padomes uzdevumus, kas noteikti šajā likumā un universitātes vai

augstskolas satversmē.
(5)  Satversmes sapulce ir universitātes un augstskolas akadēmiskās saimes

koleģiāla lēmējinstitūcija. Satversmes sapulces izveidošanu nosaka universitātes vai
augstskolas Satversme, paredzot visu darbinieku grupu un studentu pārstāvniecību.
Satversmes sapulces sastāvā var tikt iekļauti universitātes vai augstskolas dibinātu
aģentūru  un atvasinātu  publisku personu pārstāvji,  ja  to  paredz  universitātes  vai
augstskolas  Satversme.  Satversmes  sapulci  izveido  uz  četriem gadiem.  Studentu
pārstāvniecībai  Satversmes  sapulcē  jābūt  vismaz  20%.  Studentu  pārstāvniecību
nosaka  Studentu  pašpārvalde,  paredzot  visu  studiju  līmeņu  studentu  līdzdalību.
Satversmes sapulce:

1) apstiprina un groza universitātes vai augstskolas Satversmi,
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2) apstiprina un groza Satversmes sapulces un Senāta nolikumus, 
3) apstiprina Akadēmiskās šķīrējtiesa nolikumu;
4) noklausās rektora pārskatu,
5) ievēlē universitātes vai augstskolas rektoru,
6)  atsauc  universitātes  vai  augstskolas  rektoru  ar  2/3  balsīm  no  kopējā

ievēlēto Satversmes sapulces locekļu skaita, 
7) ievēlē Akadēmisko šķīrējtiesu;
8)  veic  citas  Satversmē  paredzētas  funkcijas,  kuras  šis  likums  vai  citi

normatīvie akti neparedz citai institūcijai. 
(6)  Senāts ir  universitātes  vai  augstskolas  koleģiāla  lēmējinstitūcija

akadēmiskās  darbības,  reputācijas  un  atpazīstamības  jautājumos.  Senāta  locekļus
(senatorus) ievēlē uz četriem gadiem augstākās izglītības institūcijas Satversmē un
Senāta  nolikumā noteiktā  kārtībā,  nodrošinot  visu  darbinieku  grupu  un studentu
pārstāvniecību.  Studentu  pārstāvniecībai  Senātā  jābūt  vismaz  20%.  Studentu
pārstāvjus Senātā ievēlē Studentu pašpārvalde. Senāts:

1) apstiprina universitātes vai augstskolas studiju programmas, kā arī nosaka
to veidošanas kārību; 

2)  apstiprina  noteikumus,  kas  regulē  akadēmisko  godīgumu  un  ētiku  un
garantē akadēmisko brīvību;

3)  apstiprina  papildus  kvalifikācijas  prasības  akadēmiskiem  amatiem  un
akadēmisko amatu pretendentu atlases/nominācijas komisijas veidošanas kārtību;

4)  sadarbībā  ar  universitātes  vai  augstskolas  Padomi  izstrādā  augstākās
izglītības institūcijas attīstības stratēģiju;

5)  nosaka  kārtības  universitātes  vai  augstskolas  vārdā  piešķirto  Goda
nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanai;

6)  sniedz  atzinumus  par  akadēmisko  struktūrvienību  veidošanu,
reorganizāciju un slēgšanu;

7)  apstiprina  universitātes  vai  augstskolas  studentu  izstrādāto  pašpārvaldes
nolikumu;

8)  citas  šajā  likumā un universitātes  vai  augstskolas  Satversmē paredzētās
funkcijas. 

(7) Rektors ir universitātes vai augstskolas augstākā amatpersona, kas īsteno
institūcijas vispārīgo administratīvo, finanšu un personāla vadību. Rektors bez īpaša
pilnvarojuma pārstāv universitāti vai augstskolu. Rektoru amatā ievēlē šajā likumā
paredzētajā  kārtībā  uz  5  gadiem ne  vairāk  kā  divus  termiņus.  Universitātēs  par
rektoru  var  ievēlēt  personu,  kurai  ir  doktora  grāds  un  kurai  kvalifikācija  atbilst
profesora  amatam,  augstskolās  par  rektoru  var  ievēlēt  personu,  kurai  ir  doktora
grāds,  mākslas  un  kultūras  augstskolās  par  rektoru  var  ievēlēt  personu,  kuras
kvalifikācija atbilst profesora amatam. Rektors:

1) atbild par  universitātes vai augstskolas darbības tiesiskumu un atbilstību
institūcijas attīstības stratēģijai;

2)  atbild  par  universitātes  vai  augstskolas studiju,  zinātniskās  darbības  un
mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;



3)  atbild  par  universitātes  vai  augstskolas finanšu  līdzekļu  un  mantas
likumīgu, lietderīgu un mērķtiecīgu izlietojumu;

4) ieceļ  universitātes vai augstskolas amatpersonas, nosaka to aizvietošanas
kārtību  (t.sk.  savu),  veido,  reorganizē  un  likvidē  struktūrvienības  (akadēmiskās
struktūrvienības pēc Senāta atzinuma saņemšanas);

5)  lemj  par  universitātes  vai  augstskolas līdzdalību  biedrībās  un
nodibinājumos,  bet  pēc  saskaņošanas  ar  Padomi  lemj  par  universitātes  vai
augstskolas līdzdalību komercuzņēmumos;

6)  sagatavo  universitātes  vai  augstskolas ikgadējā  budžeta  projektu  un
lēmumu projektus par universitātes un augstskolas nekustamās mantas atsavināšanu
vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, kurus iesniedz apstiprināšanai Padomei.

(8)  Rektoru  var  atcelt  no  amata Satversmes  sapulce  šajā  likumā noteiktos
gadījumos. Ja rektors beidz pildīt savus pienākumus:

1)  pēc  paša  vēlēšanās  vai  sakarā  ar  nespēju  turpināt  pildīt  pienākumus  –
universitātes  vai  augstskolas  Padome  ieceļ  rektora  pienākumu  izpildītāju  un  4
mēnešu laikā organizē jaunas rektora vēlēšanas;

2) to atceļot no amata šajā likumā un universitātes vai augstskolas Satversmē
noteiktā kārtībā – augstākās izglītības institūcijas Padome ieceļ rektora pienākumu
izpildītāju un 4 mēnešu laikā organizē jaunas rektora vēlēšanas;

3)  beidzoties  ievēlēšanas  termiņam –  universitātes  vai  augstskolas  Padome
vismaz  3  mēnešus  pirms  termiņa  beigām  uzsāk  jaunas  rektora  vēlēšanas.  Līdz
jaunievēlētā rektora stāšanās amatā brīdim pienākumus pilda iepriekšējais rektors.

30.pants. Privātpersonu  dibinātas  augstākās  izglītības  institūcijas
pārvalde 

(1)  Privātpersonu  dibinātas  universitātes  vai  augstskolas  lēmējinstitūcijas
akadēmiskajos jautājumos ir Satversmes sapulce, Senāts un rektors. 

(2)  Privātpersonu dibinātas  universitātes  vai  augstskolas  iekšējās  pārvaldes
modelis,  kā  arī  augstākā  vadības  institūcija  un  lēmējinstitūcija  stratēģiskajos,
finanšu un saimnieciskajos jautājumos tiek noteikti saskaņā ar attiecīgās augstākās
izglītības  institūcijas  juridisko  statusu  reglamentējošajiem  normatīvajiem aktiem.
Augstākās izglītības institūcijas iekšējās pārvaldes modeli nosaka tās dibinātājs.

(3) Privātpersonu dibinātas universitātes vai augstskolas  Satversmes sapulce
ir augstākās izglītības institūcijas darbinieku un studentu koleģiāla lēmējinstitūcija.
Satversmes sapulces izveidošanu nosaka augstākās izglītības institūcijas Satversme,
paredzot  visu  darbinieku  grupu un  studentu  pārstāvniecību.  Satversmes  sapulces
sastāvā  var  tikt  iekļauti  augstākās  izglītības  institūcijas  dibinātu  organizāciju
pārstāvji, ja to paredz augstākās izglītības institūcijas Satversme. Satversmes sapulci
izveido  uz  4  gadiem.  Studentu  pārstāvniecībai  Satversmes  sapulcē  jābūt  vismaz
20%. Studentu pārstāvniecību nosaka Studentu pašpārvalde, paredzot visu studiju
līmeņu studentu līdzdalības iespēju. Satversmes sapulce:

1) apstiprina un groza augstākās izglītības institūcijas Satversmi,
2) apstiprina un groza Satversmes sapulces un Senāta nolikumus, 
3) noklausās rektora pārskatu,



4) ievēlē augstākās izglītības institūcijas rektoru,
5) atsauc augstākās izglītības institūcijas rektoru ar 2/3 balsīm,
6) ievēlē Šķīrējtiesu;
7)  veic  citas  Satversmē  paredzētas  funkcijas,  kuras  šis  likums  vai  citi

normatīvie akti neparedz citai institūcijai. 
(4) Senāts ir augstākās izglītības institūcijas darbinieku un studentu koleģiāla

lēmējinstitūcija.  Senāta  locekļus  (senatorus)  ievēlē  uz  četriem gadiem augstākās
izglītības  institūcijas  Satversmē un  Senāta  nolikumā noteiktā  kārtībā,  nodrošinot
visu darbinieku grupu un studentu pārstāvniecību. Studentu pārstāvjus Senātā ievēlē
Studentu pašpārvalde. Studentu pārstāvniecībai Senātā jābūt vismaz 20%. Senāts:

1) apstiprina augstākās izglītības institūcijas studiju programmas; 
2)  noteikumus,  kas  regulē  akadēmisko  godīgumu  un  ētiku,  akadēmisko

brīvību;
3)  apstiprina  papildus  kvalifikācijas  prasības  akadēmiskiem  amatiem  un

akadēmisko amatu pretendentu atlases/nominācijas komisijas veidošanas kārtību;
4)  sadarbībā  ar  citām  augstākās  izglītības  institūcijas  struktūrām  izstrādā

augstākās izglītības institūcijas attīstības stratēģiju;
5)  nosaka  kārtības  augstākās  izglītības  institūcijas  vārdā  piešķirto  Goda

nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanai;
6)  sniedz  atzinumus  par  akadēmisko  struktūrvienību  veidošanu,

reorganizāciju un slēgšanu;
7) apstiprina augstākās izglītības institūcijas studentu izstrādāto pašpārvaldes

nolikumu;
8)  veic  citas  šajā  likumā  un  augstākās  izglītības  institūcijas  Satversmē

paredzētās funkcijas; 
(5)  Rektors ir  augstākās  izglītības  institūcijas augstākā  amatpersona,  kas

īsteno institūcijas  vispārīgo administratīvo,  finanšu un personāla  vadību.  Rektors
bez īpaša pilnvarojuma pārstāv augstākās izglītības institūciju. Rektoru amatā ievēlē
šajā likumā paredzētajā kārtībā uz 5 gadiem ne vairāk kā divus termiņus. Rektors
stājas amatā pēc tam, kad vēlēšanu rezultātus ir apstiprinājis dibinātājs. Ja dibinātājs
viena  mēneša  laikā  vēlēšanu  rezultātus  neapstiprina,  tiek  organizētas  atkārtotas
vēlēšanas.  Līdz  rektora  ievēlēšanai  un  apstiprināšanai  dibinātājs  ieceļ  rektora
pienākumu izpildītāju. Rektors:

1) atbild par augstākās izglītības institūcijas darbības tiesiskumu un atbilstību
institūcijas attīstības stratēģijai;

2) atbild par  augstākās izglītības institūcijas studiju, zinātniskās darbības un
mākslinieciskās jaunrades kvalitāti;

3) atbild augstākās izglītības institūcijas finanšu līdzekļu un mantas likumīgu,
lietderīgu un mērķtiecīgu izlietojumu;

4) ieceļ augstākās izglītības institūcijas amatpersonas, nosaka to aizvietošanas
kārtību  (t.sk.  savu),  veido,  reorganizē  un  likvidē  struktūrvienības  (akadēmiskās
struktūrvienības pēc Senāta atzinuma saņemšanas);

5)  sagatavo  augstākās  izglītības  institūcijas ikgadējā  budžeta  projektu  un
lēmumu  projektus  par  augstākās  izglītības  institūcijas nekustamās  mantas



atsavināšanu  vai  apgrūtināšanu  ar  lietu  tiesībām,  kurus  iesniedz  apstiprināšanai
atbilstoši šā panta (2) daļā noteiktai kārtībai.

(6)  Rektoru  var  atcelt  no  amata Satversmes  sapulce  šajā  likumā noteiktos
gadījumos. Ja rektors beidz pildīt savus pienākumus:

1)  pēc  paša  vēlēšanās  vai  sakarā  ar  nespēju  turpināt  pildīt  pienākumus  -
augstākās  izglītības  institūcijas  Satversmes  sapulce  4  mēnešu  laikā  no  organizē
jaunas rektora vēlēšanas un ieceļ pienākumu izpildītāju;

2) ja  to  atceļ  no  amata  šajā  likumā  un  augstākās  izglītības  institūcijas
Satversmē noteiktā kārtībā -  augstākās izglītības institūcijas Satversmes sapulce 4
mēnešu laikā noorganizē jaunas rektora vēlēšanas;

3)  beidzoties  ievēlēšanas  termiņam  -  augstākās  izglītības  institūcijas
Satversmes sapulce vismaz 3 mēnešus pirms termiņa beigām uzsāk jaunas rektora
vēlēšanas;

31.pants. Koledžas pārvaldība 
(1) Valsts dibinātas koledžas  koleģiālā lēmējinstitūcija ir padome un Senāts,

bet augstākā administratīvā amatpersona ir koledžas direktors.
(2) Valsts dibinātas koledžas padome ir stratēģiskās attīstības lēmējinstitūcija

un darbības pārraudzības institūcija, kas saskaņo koledžas darbību ar valsts attīstības
un sabiedrības interesēm un uzrauga tās darbības atbilstību šīm interesēm. Valsts
dibinātas koledžā padomi  veido 5 locekļu sastāvā. Padomes sastāvu veido koledžas
Senāta uzticību ieguvušie pašas koledžas un sabiedrības pārstāvji, kuri nominēti šajā
likumā noteiktā kārtībā:

1) viens koledžas Senāta deleģēts padomes loceklis no darbinieku vidus;
2) koledžas studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs ex-officio; 
3)  ārējie  koledžas  padomes  locekļi  –  trīs  nominācijas  procesā  izvirzīti

sabiedrības  pārstāvji  (ar  viņu  piekrišanu)  ar  koledžai  nepieciešamajām  papildus
kompetencēm, kuras noteiktas koledžas nolikumā.

Ārējo  padomes  locekļu  nominācijai  tiek  izveidota  komisija  pēc  paritātes
principa  iekļaujot  tajā  vienādu  skaitu  nozares  ministra  un  koledžas  Senāta
nominētus pārstāvjus.  

Koledžas  iekšējos  un ārējos  padomes  locekļus  (izņemot  studentu  pārstāvi)
amatā apstiprina un no tā atceļ Ministru kabinets. Padomes locekļa pilnvaru laiks ir
četri gadi, ne vairāk kā divus termiņus.

Koledžas  padomes  loceklim  jābūt  ar  nevainojamu  reputāciju,  viņš  nevar
darboties politiskas partijas izpildinstitūcijās, universitātes vai augstskolas padomes
loceklis nevar vienlaikus ieņemt koledžas direktora amatu vai direktora vietnieka
amatu. 

Koledžas  padomes  locekļus  var  atsaukt,  ja  to  darbībā  konstatēti  likuma
pārkāpumi vai arī radies būtisks reputācijas risks, kas var kaitēt augstākās izglītības
institūcijas  darbībai.  Lēmumu par  padomes  locekļu  atsaukšanu  pieņem Ministru
kabinets pēc nozares ministra vai koledžas Senāta priekšlikuma.



Padomes  darbu  vada  padomes  ievēlēts  priekšsēdētājs  no  ārējiem padomes
locekļiem.  Padomes  darba  administratīvo  atbalstu  nodrošina  koledžas
administrācija. Padome darbojas saskaņā ar pašas apstiprinātu reglamentu.

(3) Valsts dibinātas koledžas padome:
1) apstiprina koledžas attīstības stratēģiju, kas izstrādāta Nolikumā noteiktā

kārtībā, un pārrauga tās izpildi;
2) pēc koledžas direktora priekšlikuma apstiprina koledžas budžetu un gada

pārskatu,  lēmumu projektus  par  institūcijas nekustamās  mantas  atsavināšanu  vai
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, nekustamā īpašuma attīstības plānu, kā arī saskaņo
koledžas dalību komercuzņēmumos; 

3)  saskaņo  koledžas  nolikumu un  tās  grozījumus  pirms  to  apstiprināšanas
Senātā – tos saskaņojot vai noraidot, kā arī rosina grozījumus koledžas nolikumā.

4) organizē direktora vēlēšanas atklātā konkursā,  nosaka prasības direktora
amata kandidātiem un ievēlē koledžas direktoru;

5) nosaka direktora amata aprakstu, atalgojumu un slēdz ar direktoru darba
līgumu, veic direktora darbības novērtēšanu; 

6)  likuma pārkāpumu gadījumā ar  2/3  Padomes  locekļu  balsu  var  rosināt
neuzticības izteikšanu direktoram un Senāta balsojumu par direktora atbrīvošanu no
amata;

7)  sniedz  informāciju  Izglītības  un  zinātnes  ministrijai  par  direktora
ievēlēšanu vai atcelšanu;

8) par savu darbību ne retāk kā reizi 2 gados sagatavo informatīvo ziņojumu,
kuru publicē koledžas mājas lapā;

9) var pieprasīt un iepazīties ar visiem koledžas dokumentiem t.sk. auditoru
ziņojumiem un ārējiem novērtējumiem; 

10) apstiprina savas darbības reglamentu (kārtību);
11)  un  citus  Padomes  uzdevumus,  kas  noteikti  šajā  likumā  un  koledžas

nolikumā.
(4)  Privātpersonu  dibinātas  koledžas  padomes  funkcijas  pilda  dibinātājs.

Atvasinātas  publiskas  personas  dibinātas  koledžas  gadījumā  nozares  ministra
funkcijas pilda augstākstāvošās universitātes vai augstskolas padome, kas apstiprina
arī koledžas nolikumu. Valsts dibinātās koledžās Padomes funkcijas pilda ministrija,
kuras pārraudzībā ir attiecīgā koledža.

(5)  Koledžas  Senāts ir  koleģiāla  lēmējinstitūcija  akadēmiskās  darbības,
reputācijas  un  atpazīstamības  jautājumos.  Senāta  locekļus   (senatorus)  ievēlē  uz
četriem  gadiem koledžas  Nolikumā  noteiktā  kārtībā,  nodrošinot  visu  darbinieku
grupu  un  studentu  pārstāvniecību.  Studentu  pārstāvniecībai  Senātā  jābūt  vismaz
20%. Studentu pārstāvjus Senātā ievēlē Studentu pašpārvalde. Senāts:

1) noklausās direktora pārskatu,
2) rosina koledžas direktoru atsaukšanu ar 2/3 balsīm, ja direktors pārkāpis

normatīvo aktu prasības, 
3)  apstiprina  koledžas  studiju  programmas,  kā  arī  nosaka  to  veidošanas

kārību; 



4)  apstiprina  noteikumus,  kas  regulē  akadēmisko  godīgumu  un  ētiku  un
garantē akadēmisko brīvību;

5)  apstiprina  papildus  kvalifikācijas  prasības  akadēmiskiem  amatiem  un
akadēmisko amatu pretendentu atlases/nominācijas komisijas veidošanas kārtību;

6)  sadarbībā  ar  koledžas  Padomi  izstrādā  augstākās  izglītības  institūcijas
attīstības stratēģiju;

7) nosaka kārtības koledžas vārdā piešķirto Goda nosaukumu un apbalvojumu
piešķiršanai;

8)  sniedz  atzinumus  par  akadēmisko  struktūrvienību  veidošanu,
reorganizāciju un slēgšanu;

9) apstiprina augstākās izglītības institūcijas studentu izstrādāto pašpārvaldes
nolikumu;

10) citas šajā likumā un koledžas nolikumā paredzētās funkcijas. 
(6)  Direktors ir  koledžas augstākā  amatpersona,  kas  īsteno  institūcijas

vispārīgo  administratīvo,  finanšu  un  personāla  vadību.  Direktors  bez  īpaša
pilnvarojuma pārstāv  augstākās  izglītības  institūciju.  Direktoru  amatā ievēlē  šajā
likumā paredzētajā kārtībā uz 5 gadiem ne vairāk kā divus termiņus. Koledžās par
direktoru var ievēlēt personu, kurai ir vismaz maģistra grāds. Direktors:

1) atbild par  koledžas darbības tiesiskumu un atbilstību institūcijas attīstības
stratēģijai;

2) atbild par koledžas studiju, pētniecības darbu un mākslinieciskās jaunrades
kvalitāti;

3)  atbild  par  koledžas finanšu  līdzekļu  un  mantas  likumīgu,  lietderīgu  un
mērķtiecīgu izlietojumu;

4) ieceļ  koledžas amatpersonas, nosaka to aizvietošanas kārtību (t.sk. savu),
veido,  reorganizē  un  likvidē  struktūrvienības  (akadēmiskās  struktūrvienības  pēc
Senāta atzinuma saņemšanas);

5)  lemj  par  koledžas  līdzdalību  biedrībās  un  nodibinājumos,  bet  pēc
saskaņošanas ar Padomi, lemj par koledžas līdzdalību komercuzņēmumos;

6)  sagatavo  koledžas ikgadējā  budžeta  projektu  un  lēmumu projektus  par
koledžas nekustamās mantas atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, kurus
iesniedz apstiprināšanai Padomei.

(7) Direktoru var atcelt no amata Padome vai dibinātājs šajā likumā noteiktos
gadījumos. 

Ja direktors beidz pildīt savus pienākumus šādos gadījumos:
1)  pēc  paša  vēlēšanās  vai  sakarā  ar  nespēju  turpināt  pildīt  pienākumus  –

koledžas  Padome  ieceļ  direktora  pienākumu  izpildītāju  un  4  mēnešu  laikā  no
organizē jaunas direktora vēlēšanas;

2)  to  atceļot  no  amata  šajā  -  koledžas  Padome ieceļ  direktora  pienākumu
izpildītāju un 4 mēnešu laikā organizē jaunas direktora vēlēšanas;

3)  beidzoties  ievēlēšanas  termiņam –  koledžas  Padome vismaz 3 mēnešus
pirms termiņa beigām uzsāk jaunas direktora vēlēšanas. Līdz jaunievēlētā direktora
stāšanās amatā brīdim pienākumus pilda iepriekšējais direktors.



32.pants. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pārvalde 

(1)  Latvijas  Nacionālā  aizsardzības  akadēmija  ir  Nacionālo  bruņoto  spēku
sastāvdaļa.  Jautājumos,  kuri  neskar  Nacionālo  bruņoto  spēku  komandiera
kompetenci,  Latvijas  Nacionālā  aizsardzības  akadēmija  ir  aizsardzības  ministra
pārraudzībā. Attiecībā uz šo augstskolu Ministru kabinets:

1) nosaka Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas un tās pārstāvības un
vadības  institūciju  un lēmējinstitūciju  — satversmes  sapulces,  senāta,  rektora  un
akadēmiskās šķīrējtiesas — kompetenci, ciktāl tā atšķiras no šajā likumā noteiktās,
šīs  augstskolas  rektora  iecelšanas,  apstiprināšanas  un  atbrīvošanas  kārtību,
akadēmiskā  personāla,  kas  nav  profesionālā  dienesta  karavīri,  atalgojuma
noteikšanas kārtību, administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtību,
kā arī šīs augstskolas finansēšanas kārtību;

2)  ir  tiesīgs,  ja to prasa šīs  augstskolas militārā vai  profesionālā specifika,
paredzēt  citu  kārtību  studējošo  skaita  noteikšanai,  studējošo  un  akadēmiskā
personāla komplektēšanai, studiju līgumu slēgšanai, studiju programmu ekspertīzei
pirms  apstiprināšanas  un  studējošo  pašpārvaldes  finansēšanai,  kā  arī  atšķirīgas
prasības rektora kvalifikācijai un ierobežojumus šajā likumā noteiktajām studējošo
un studējošo pašpārvaldes tiesībām.

33.pants. Pētniecības organizāciju pārvalde 
(1)  Valsts  dibinātu  pētniecības  organizāciju  (izņemot  universitātes  un

augstskolas)  koleģiālās  lēmējinstitūcijas  ir  Zinātnieku  kopsapulce,  Padome  un
zinātniskā padome,  bet augstākā administratīvā amatpersona ir direktors.

(2)  Zinātnieku  kopsapulce ir  pētniecības  organizācijas  augstākā
lēmējinstitūcija, kurā piedalās visi pētniecības organizācija zinātnieki – darbinieki ar
doktora  grādu,  kuri  veic  zinātnisko  darbu.  Tās  izveidošanu  nosaka  pētniecības
organizācijas nolikums. Zinātnieku kopsapulce:

1) apstiprina pētniecības organizācijas nolikumu;
2) ievēlē pētniecības organizācijas Zinātnisko padomi;
3) lemj par pētniecības organizācijas reorganizāciju un rosina tās likvidāciju,
4) ievēlē pētniecības organizācijas direktoru, kā arī ar 2/3 balsu no 

kopsapulces dalībnieki skaita atceļ direktoru no amata;
5) veic citas organizācijas nolikumā paredzētas funkcijas, kuras šis likums vai

citi normatīvie akti neparedz citai pārvaldes institūcijai.
(3) Valsts dibinātu pētniecības organizāciju  padome ir stratēģiskās attīstības

lēmējinstitūcija   un darbības pārraudzības institūcija,  kas uzrauga valsts  dibinātas
pētniecības  organizācijas  darbības atbilstību valsts  zinātnes  attīstības  politikai  un
sabiedrības interesēm. Padomes sastāvu izveido uz 4 gadiem, iekļaujot tajā dažādu
interešu  grupu  pārstāvjus  t.sk.  institūtā  strādājošus  zinātniekus  un  izcilus
zinātniekus  no ārvalstīm,  institūta  zinātniskajā  darbībā  iesaistītus  doktora  studiju
programmu  studentus,  zinātnes  politikas  veidotājus  un  uzņēmēju  pārstāvjus.
Padomes locekļu skaitu un pārstāvniecības normas nosaka pētniecības organizācijas



nolikums,  nodrošinot  zinātnieku  vairākumu  sastāvā.  Padomes  sastāvu  apstiprina
Ministru kabinets. 

(4) Valsts dibinātas pētniecības organizācijas Padome:
1) apstiprina pētniecības organizācija attīstības stratēģiju, kas izstrādāta 

nolikumā noteiktā kārtībā, un pārrauga tās izpildi;
2) saskaņo pētniecības organizācijas nolikumu;
2) pēc direktora priekšlikuma apstiprina institūcijas budžetu un gada pārskatu,

lēmumu projektus par institūcijas nekustamās mantas atsavināšanu vai 
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, nekustamā īpašuma attīstības plāna, kā arī saskaņo 
pētniecības organizācijas dalību komercuzņēmumos; 

4) organizē pētniecības organizācijas direktora vēlēšanas, nosaka prasības 
direktora amata kandidātiem un, balstoties uz atklāta konkursa rezultātiem, virza ne 
vairāk kā 3 prasībām atbilstošākos direktora amata kandidātus ievēlēšanai amatā 
Zinātnieku kopsapulcē sapulcē;

5) nosaka direktora amata aprakstu, atalgojumu un slēdz ar direktoru darba 
līgumu, uzklausa direktora atskaites; 

6) likuma pārkāpumu gadījumā, ar 2/3 rosina direktora atcelšanu no amata;
7) sniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministrijai un atbilstošai nozaru 

ministrijai par direktora ievēlēšanu vai atcelšanu;
8) ne retāk kā reizi gadā sagatavo informatīvo ziņojumu par savu darbību, 

kuru publicē pētniecības organizācijas mājas lapā;
9) var pieprasīt un iepazīties ar visiem pētniecības organizācijas dokumentiem

t.sk. ar auditoru ziņojumiem un ārējiem novērtējumiem; 
10) apstiprina savas darbības reglamentu (kārtību);
11)  un citus  Padomes uzdevumus,  kas noteikti  šajā  likumā un pētniecības

organizācijas nolikumā.  
(5) Zinātniskā padome ir pētniecības organizācijas koleģiāla lēmējinstitūcija

zinātniskās darbības, reputācijas un atpazīstamības jautājumos. Zinātniskos padomes
locekļus ievēlē zinātnieku kopsapulce uz četriem gadiem pētniecības organizācijas
nolikumā paredzētā  kārtībā.  Zinātniskā padomes sastāvu veido no personām, kas
veic zinātnisko darbību. Zinātniskās padomes sastāva veidošanu nosaka pētniecības
organizācijas nolikums. Zinātniskā padome:

1) apstiprina noteikumus, kas regulē akadēmisko godīgumu un ētiku, 
akadēmisko brīvību;

2) apstiprina papildus kvalifikācijas prasības akadēmiskiem amatiem un 
akadēmisko amatu pretendentu atlases/nominācijas komisijas veidošanas kārtību;

3) saskaņo pētniecības organizācijas attīstības stratēģiju;
4) nosaka kārtības pētniecības organizācijas institūcijas vārdā piešķirto Goda 

nosaukumu un apbalvojumu piešķiršanai;
5) konsultē pētniecības organizācijas Padomi par pētniecības organizācijas 

attīstības stratēģijas atbilstību zinātnes attīstības aktuālajām tendencēm
6) citas šajā likumā un pētniecības organizācijas nolikuma paredzētās 

funkcijas.



(6)  Direktors ir  pētniecības organizācijas augstākā amatpersona, kas īsteno
institūcijas  vispārīgo  administratīvo,  finanšu  un  personāla  vadību.  Direktors  bez
īpaša  pilnvarojuma pārstāv  pētniecības  organizāciju.  Direktoru  amatā  ievēlē  šajā
likumā paredzētajā kārtībā uz 5 gadiem ne vairāk kā divus termiņus. Direktors:

1) atbild par pētniecības organizācijas darbības tiesiskumu un atbilstību 
organizācijas attīstības stratēģijai;

2) atbild par pētniecības organizācijas finanšu līdzekļu un mantas likumīgu, 
lietderīgu un mērķtiecīgu izlietojumu;

3) ieceļ pētniecības organizācijas amatpersonas, nosaka to aizvietošanas 
kārtību t.sk. savu), veido, reorganizē un likvidē struktūrvienības (zinātniskās 
struktūrvienības pēc Zinātnes padomes atzinuma saņemšanas);

4) lemj par pētniecības organizācijas līdzdalību biedrībās un nodibinājumos, 
bet pēc saskaņošanas ar Padomi, lemj par pētniecības organizācijas līdzdalību 
komercuzņēmumos;

5) sagatavo pētniecības organizācijas ikgadējā budžeta projektu un lēmumu 
projektus par pētniecības organizācijas nekustamās mantas atsavināšanu vai 
apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, kurus iesniedz apstiprināšanai Padomei.

(7) Direktoru var atcelt no amata Zinātnieku kopsapulce šajā likumā noteiktos
gadījumos. Ja direktors beidz pildīt savus pienākumus:

1) pēc paša vēlēšanās vai sakarā ar nespēju turpināt pildīt pienākumus - 
pētniecības organizācijas Padome ieceļ direktora pienākumu izpildītāju un 4 mēnešu
laikā no organizē jaunas direktora vēlēšanas;

2) to atceļot no amata šajā likumā un pētniecības organizācijas nolikumā 
noteiktā kārtībā - pētniecības organizācijas Padome ieceļ direktora pienākumu 
izpildītāju un 4 mēnešu laikā no organizē jaunas direktora vēlēšanas;

3) beidzoties ievēlēšanas termiņam - pētniecības organizācijas Padome 
vismaz 3 mēnešus pirms termiņa beigām uzsāk jaunas direktora vēlēšanas.

(8)  Atvasinātu  publisku  personu  veidotas  pētniecības  organizācijas
(struktūrvienības,  aģentūras,  atvasinātas  publiskas  personas  atvasināta  publiska
persona)  regulē  tās  nolikums,  ko  Universitātes  vai  augstskolas  Satversmē  vai
pētniecības organizācijas nolikumā noteiktā kārtībā apstiprinājis tās dibinātājs.

(9) Privāto tiesību juridiskas personas kā pētniecības organizācijas pārvaldi
organizē atbilstoši likumdošanas aktiem kas regulē komercsabiedrības, biedrības vai
nodibinājumus.

VI STUDENTI

34.pants. Studenti
(1) Studenti ir personas, kuras ir imatrikulētas akreditētā augstākās izglītības

institūcijā un studē īsā cikla, bakalaura, maģistra, integrētā bakalaura un maģistra
vai doktora studiju programmā vai rezidentūrā, neatkarīgi no institūcijas juridiskā
statusa. Studenta statuss saglabājas līdz eksmatrikulācijai.

(2)  Augstākās  izglītības  institūcijās  var  izglītoties  arī  citas  personas
tālākizglītības un citās programmās, kā arī apgūstot atsevišķus mācību priekšmetus



vai  kursus.  Augstākās  izglītības  institūcija  nosaka  kārtību  šo  programmu
īstenošanai.

(3) Studentiem ir  pienākums:
1)  sekmīgi  apgūt  izvēlēto  programmu  atbilstošu  augstākās  izglītības

institūcijas noteiktai studiju kārtībai;
2) pildīt studiju līgumā noteiktās prasības un uzņemtās saistības;
3)  ievērot  augstākās  izglītības  institūcijas  noteiktos  iekšējos  kārtības

noteikumus;
4)  sekmēt  Latvijas,  augstākās  izglītības  un  augstākās  izglītības  institūcijas

prestižu sabiedrībā.
(4) Studentiem ir tiesības:
1)  iegūt  augstākās  izglītības  grādu  vai  kvalifikāciju,  ja  izpildītas  visas

augstākās izglītības programmas prasības;
2)  augstākās  izglītības  institūcijas  noteiktā  kārtībā  izmantot  augstākās

izglītības  institūcijas  telpas,  bibliotēkas,  iekārtas,  aparatūru,  kultūras,  sporta  un
medicīnas objektus u.c.;

3) augstākās izglītības institūcijas noteiktā kārtībā pārtraukt un atsākt studijas;
4) īstenot tiesības uz studiju, zinātniskās darbības, mākslinieciskās jaunrades

brīvību;
5) saņemt informāciju visos jautājumos, kas tieši saistīti ar viņu studijām;
6)  augstākās  izglītības  institūcijā  brīvi  paust  un  aizstāvēt  savas  domas  un

uzskatus;
7)  vēlēt  un  tikt  ievēlētiem  studentu  pašpārvaldē  un  koleģiālās

lēmējinstitūcijās.
(5) Doktora studiju programmu studenti un grāda pretendenti (doktoranti) ir

topošie jaunie zinātnieki un partneri pētniecībā, kuri studiju programmas ietvaros
veic  oriģinālu  zinātnisku  pētījumu,  un  kuri  sniedz  būtisku  ieguldījumu
jaunu zināšanu vai mākslinieciski augstvērtīgu darbu radīšanā.

35.pants. Studentu pašpārvalde
(1)  Augstākās  izglītības  institūcijas  studentiem  ir  sava  pašpārvalde.  Tā

darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studenti un apstiprina augstākās izglītības
institūcijas  Senāts.  Nolikumam  jānodrošina  visu  studentu  tiesībām  vēlēt  un  tikt
ievēlētam  vispārējās,  vienlīdzīgās,  aizklātās  vēlēšanās studentu  pašpārvaldē
neatkarīgi  no  studiju  formas  vai  programmas.  Augstākās  izglītības  institūcijas
Senāts var atteikt apstiprināšanu tikai tiesisku apsvērumu dēļ.

(2) Studentu pašpārvalde:
1)  aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās,  sociālās,  materiālās,

kultūras un sporta dzīves jautājumos augstākās izglītības institūcijā;
2) reprezentē augstākās izglītības institūcijas studējošos Latvijā un ārvalstīs;
3) nosaka kārtību, kādā studējošo pārstāvji  tiek ievēlēti  augstākās izglītības

institūciju lēmējinstitūcijās un Latvijas Studentu apvienības lēmējinstitūcijās
4) veic citas studentu pašpārvaldes nolikumā paredzētās funkcijas.



(3) Augstākās izglītības institūcijas vadības institūciju pienākums ir atbalstīt
un  sekmēt  studējošo  pašpārvaldes  darbību.  Studējošo  pašpārvaldi  no  augstākās
izglītības institūcijas budžeta finansē apmērā, kas nav mazāks par vienu divsimto
daļu  no augstākās  izglītības  institūcijas  gada  studiju  ieņēmumiem.  Šos  līdzekļus
izmanto šā panta otrajā daļā minēto funkciju izpildei.

36.pants. Eksmatrikulācija
(1) Personu var izslēgt no studējošo saraksta, ja:
1) tā pati to vēlas;
2) noskaidrojas, ka tās uzņemšanu ir ietekmējusi maldināšana, kukuļdošana

vai cita rīcība, ar kuru pārkāpts pretendentu vienlīdzības princips;
3)  tā  augstākās  izglītības  institūcijas  noteiktajos  termiņos  nav  nokārtojusi

nepieciešamos pārbaudījumus vai nav veikusi citus studiju uzdevumus;
4)  sakarā  ar  sekmīgu  studiju  pabeigšanu,  grāda  piešķiršanu  un  diplomu

izsniegšanu;
5) tā ir pārkāpusi augstākās izglītības institūcijas iekšējos normatīvos aktus.
(2)  Studenta  eksmatrikulāciju  veic  augstākās  izglītības  institūcijas  rektors

(koledžā – direktors) vai viņa pilnvarota persona. Lēmumu par personas izslēgšanu
no studējošo saraksta var apstrīdēt šā likuma noteiktajā kārtībā.

VII DARBINIEKI 

37.pants. Akadēmiskie amati 
(1)Akadēmisko  darbu  veic  personas,  kuras  ieņem  akadēmiskos  amatus:

profesors,  docents,  pētnieks,  lektors  un  asistents.  Šis  likums  nosaka  minimālās
kvalifikācijas  prasības  šo  amatu  ieņemšanai.  Augstākās  izglītības  institūcijas  un
pētniecības organizācijas var noteikt augstākas kvalifikācijas prasības atbilstoši to
darbības vajadzībām un attīstības stratēģijai. 

(2) Profesors ir akadēmisks amats, kura galvenie uzdevumi ir gan pētniecība,
gan studiju darbs visos augstākās izglītības līmeņos, un kuru var ieņemt persona ar
doktora  vai  tam ekvivalentu  grādu  ārzemēs  ir  starptautiski  atzīts,  augsta  līmeņa
speciālists  (zinātnieks)  savā  zinātņu  nozarē/apakšnozarē  vai  mākslā,  kuram  ir
pedagoģiskās prasmes un pieredze, kas spēj nodrošināt studiju (pedagoģisko) darbu
visos  augstākās  izglītības  līmeņos  un  vismaz  piecu  gadu  pieredze  aktīvā
starptautiskā  zinātniskā  darbā  un pēdējo  piecu gadu laikā  sekmīgi  vadīti  vairāki
doktoranti. Prasības zinātniskajā darbā profesora amatā ietver noteiktu starptautiski
atzītu publikāciju apjomu, dalību starptautiskos zinātniskos projektos un veiksmīgu
starptautiskā finansējuma piesaisti pēdējos 5 gados, pieredzi projektu un komandu
vadībā. Prasmes tehnoloģiju izmantošanā studiju procesā, t.sk. attālinātās studijās
(e-studijās). Pirmo reizi noteiktā akadēmiskā organizācijā uzsākot darbu profesora
amatā līgumu ar personu slēdz uz sešiem gadiem, kad persona iziet akadēmiskās



darbības  izvērtēšanu.  Sekmīga  vērtējuma  gadījumā  darba  līgums  turpinās  uz
nenoteiktu laiku.

(3)  Docents ir akadēmisks amats, kura galvenie uzdevumi ir gan pētniecība,
gan studiju darbs visos augstākās izglītības līmeņos, un kuru var ieņemt persona ar
doktora vai tam ekvivalentu grādu ārzemēs, ir pieredzējis speciālists savā zinātņu
nozarē/apakšnozarē  vai  mākslā  ar  starptautisku  pieredzi,  kuram  ir  pedagoģiskās
prasmes  un pieredze  zinātniskā  darbā,  kas  spēj  nodrošināt  studiju  (pedagoģisko)
darbu visos augstākās izglītības līmeņos. Prasības zinātniskajā darbā ietver noteiktu
starptautiski atzītu publikāciju apjomu, dalība starptautiskos zinātniskos projektos.
Pirmo reizi noteiktā akadēmiskā organizācijā uzsākot darbu docenta amatā līgumu
ar  personu  slēdz  uz  sešiem  gadiem,  kad  persona  iziet  akadēmiskās  darbības
izvērtēšanu. Sekmīga vērtējuma gadījumā darba līgums turpinās uz nenoteiktu laiku.

(5)  Pētnieks ir akadēmiskais amats, kura galvenais uzdevums ir zinātniskais
darbs, un kuru var ieņemt starptautiski atzīta persona, augsta līmeņa zinātnieks ar
doktora  grādu  vai  tam  ekvivalentu  grādu  ārzemēs,  kurš  piedalās  zinātniskos
projektos t.sk. to sagatavošanā, nodarbojas ar augsta līmeņa zinātnisko darbību kādā
zinātņu nozarē/apakšnozarē,  vada zinātnieku grupu vai  iesaistās  tās  darbā,   vada
maģistra  un/vai  doktora  darbus.  Augstākās  izglītības  institūcijas  un  pētniecības
organizācijas var izveidot pētnieka amata pakāpes kā jaunākais pētnieks un vadošais
pētnieks, atbilstoši saviem darbības mērķiem un stratēģijai, nosakot kritērijus šiem
amatiem.  Pirmo  reizi  noteiktā  akadēmiskā  organizācijā  uzsākot  darbu  pētnieka
amatā līgumu ar personu slēdz uz sešiem gadiem, kad persona iziet akadēmiskās
darbības  izvērtēšanu.  Sekmīga  vērtējuma  gadījumā  darba  līgums  turpinās  uz
nenoteiktu laiku. 

Ja  pētniecības  organizācija  izveido  jaunākā  pētnieka  amatu  vai
pēcdoktorantūras  pētnieka  amatu,  tajā  var  pieņemt  darbā  doktorantus  vai  ir
pēcdoktorantūras  pētniecības  projektu  īstenotājus,  slēdzot  līgumu  uz  noteiktu
projekta īstenošanas laiku, kas ir īsāks par sešiem gadiem. 

(6) Lektors ir akadēmiskais amats, kura galvenais uzdevums ir studiju darba
nodrošināšana vienā vai vairākos augstākās izglītības līmeņos, un kuru var ieņemt
persona  ar  vismaz  maģistra  grādu  vai  tam  ekvivalentu  grādu  ārzemēs,  kurai  ir
nepieciešamās  pedagoģiskās  prasmes  studiju  procesa  nodrošināšanai  un  pieredze
zinātniskā darbā vai atbilstošās nozares darba tirgū. Augstākās izglītības institūcijas
un pētniecības organizācijas var izveidot lektora amata pakāpes kā jaunākais lektors
un  vecākais  lektors,  atbilstoši  saviem  darbības  mērķiem  un  stratēģijai,  nosakot
kritērijus šiem amatiem. Pirmo reizi noteiktā akadēmiskā organizācijā uzsākot darbu
lektora  amatā  līgumu  ar  personu  slēdz  uz  sešiem  gadiem,  kad  persona  iziet
akadēmiskās  darbības  izvērtēšanu.  Sekmīga  vērtējuma  gadījumā  darba  līgums
turpinās uz nenoteiktu laiku.

(7)  Asistents ir akadēmiskais amats, kura galvenais uzdevums ir līdzdalība
akadēmiskajā  darbā  profesora,  asociētā  profesora  vai  pētnieka  vadībā.  Asistenta
amatu var ieņemt persona ar augstāko izglītību. Ar personu asistenta amatā līgumu
slēdz uz sešiem gadiem, kad persona iziet akadēmiskās darbības izvērtēšanu.



(8)  Akadēmiskos  amatos  strādājošām personām,  kurām ir  doktora vai  tam
pielīdzināts  grāds,  katru  gadu  pienākas  apmaksāts  astoņu  nedēļu  ikgadējais
atvaļinājums; 

(9)  Akadēmiskos  amatos  strādājošām personām,  kurām ir  doktora vai  tam
pielīdzināts grāds, ik pēc sešiem gadiem akadēmiskās organizācijas noteiktā kārtībā,
var  tikt  piešķirts  sešu  kalendāro  mēnešu  radošās  atvaļinājums  zinātniskiem
pētījumiem  vai  zinātniskā   darba  veikšanai  ārpus  savas  darbavietas  (noslēdzot
vienošanos par sasniedzamiem rezultātiem un ar to saistīto atlīdzību šajā laikā);

(10)  Profesoriem,  asociētajiem  profesoriem  un  pētniekiem  ik  pēc  5
gadiem ir tiesības pieprasīt neapmaksātu atvaļinājumu uz laiku līdz 24 mēnešiem,
lai strādātu par viesprofesoriem vai viespētniekiem citās akadēmiskās organizācijās
ārvalstīs.

(11)  Akadēmiskos  amatos  strādājošiem doktora  grāda  pretendentiem ir
tiesības vienu reizi saņemt apmaksātu triju mēnešu apmaksātu studiju atvaļinājumu
promocijas darba  sagatavošanai akadēmiskās organizācijas noteiktā kārtībā;

(12)  Akadēmiskās  organizācijas  īsteno politiku,  lai  sekmētu darbinieku
karjeras  izaugsmi  un  nodrošinātu  akadēmiskā  darbā  nodarbināto  attīstību.
Akadēmiskās  organizācijas  akadēmisko  amatu  struktūrai  ir  jābūt  pamatotai  un
vērstai uz izaugsmes iespējām un akadēmiskos amatos strādājošo atjaunotnei.

38.pants. Akadēmiskā darba izvērtēšana
(1) Akadēmiskās darbības izvērtēšana ir regulāra, ik pēc 6 gadiem, personu,

kuras ieņem akadēmiskus amatus, studiju un pētniecības darbības izvērtēšana, lai
novērtētu  personas  akadēmiskās  darbības  atbilstību  jaunākiem  starptautiskiem
atklājumiem un  metodēm,  kā  arī  augstākās  izglītības  institūcijas  vai  pētniecības
organizācijas noteikto mērķu/uzdevumu sasniegšanai.

(2) Akadēmiskās organizācijas Augstākās izglītības prasību ietvarā noteiktā
kārtībā  organizē  regulāru  profesoru,  asociēto  profesoru,  pētnieku,  lektoru  un
asistentu akadēmiskās darbības izvērtēšanu.

(3) Personas, kuras iegūst sekmīgu vērtējumu, var turpināt akadēmisko darbu
šajā  vai  augstākā  akadēmiskā  amatā.  Ar  personām,  kuras  neiegūst  sekmīgu
vērtējumu, darba attiecības esošajā akadēmiskā amatā tiek pārtrauktas.

39.pants. Atlase un piesaiste akadēmiskos amatos 
(1) Augstākās izglītības institūcijas un pētniecības organizācijas, pieņemšanai

darbā akadēmiskos amatos veic personāla piesaisti atklātā konkursā. Kvalifikācijas
prasības  akadēmiskiem  amatiem  un  akadēmisko  amatu  pretendentu
atlases/nominācijas  komisijas  veidošanas  kārtību  nosaka  augstākās  izglītības
institūcijas Senāts, citās pētniecības organizācijās – zinātniskā padome. Atsevišķos,
pamatotos  gadījumos ar  augstākās  izglītības  institūcijas  Padomes vai  pētniecības
organizācijas  zinātniskās  padomes  saskaņojumu,  var  veikt  personāla  piesaisti
konkrētam  profesora  amatam  bez  atklāta  konkursa  izsludināšanas  uzaicinot
konkrētas personas.



(2)  Atlases  veikšanai  augstākās  izglītības  institūcijas  rektors  (koledžās
direktors),  citās  pētniecības  organizācijās  –  direktors,  izveido  akadēmisko amatu
pretendentu atlases komisiju (vienu vai vairākas) un apstiprina konkursa noteikumus
un procedūras.

40.pants. Viesprofesori un viespētnieki
(1) Augstākās izglītības institūcijas un pētniecības organizācijas uz laiku līdz

pieciem gadiem akadēmisku uzdevumu veikšanai  var  piesaistīt  viesprofesorus un
viespētniekus  no  ārvalstīm.  To  kvalifikācijai  jāatbilst  uzņemošās  institūcijas
noteiktām prasībām.

(2) Viesprofesoru un viespētnieku uzturēšanās izdevumi un darba alga var tikt
maksātā  gan  no  uzņemošās  institūcijas,  gan  citu  organizāciju  t.sk.  ārvalstu,
līdzekļiem.

41.pants. Citi darbinieki
(1) Pedagoģisko (studiju) darbu var veikt Pasniedzējs, kas ir speciālists savā

mācību kursā/priekšmetā, kuram ir pedagoģiskās prasmes un spēj nodrošināt studiju
darbu 1.  un 2.cikla  studiju programmās.  Akadēmiskās  organizācijas  var  izveidot
pasniedzēja  amata  pakāpes  kā  jaunākais  pasniedzējs  un  vecākais  pasniedzējs,
atbilstoši saviem darbības mērķiem un stratēģijai, nosakot kritērijus šiem amatiem.
Ar  pasniedzējiem  slēdz  terminētus  darba  līgumus  uz  konkrētu  kursu/mācību
priekšmetu docēšanu.

(2) Zinātniskā darba veikšanā iesaistās arī  zinātnes tehniskais  darbinieki —
personas, kurām ir nepieciešamās tehniskās zināšanas un pieredze vienā vai vairākās
jomās un kuras  zinātnieku vadībā piedalās zinātniskajā  darbībā,  veicot  tehniskos
uzdevumus (piem. inženieri, tehniķi, laboranti, tehnologi, operatori u.c.)

(3) Akadēmiskam  darbam  nepieciešamās  palīgfunkcijas  veic  akadēmiskā
darba apkalpojošie  darbinieki  (piem. plānošanas,  ekonomisko,  finanšu,  zinātniski
tehniskās  informācijas  struktūrvienību darbinieki,  speciālo  un zinātniski  tehnisko
bibliotēku darbinieki, patentu dienesta speciālisti, arhivāri u.tml.);

(4) Akadēmisko  organizāciju  administratīvie  amati  ir  rektors,  prorektors,
direktors  (izpilddirektors),  dekāns  un citas  amatpersonas,  kuru  pamatfunkcijas  ir
administratīvais darbs. Personas, kuras ieņem akadēmiskus amatus un līdztekus tam
veic  akadēmiska  rakstura  projektu  vadību,  netiek  uzskatītas  par  administratīvos
amatos strādājošām.

(5) Visi darbinieki, kuri neieņem akadēmiskus amatus tiek pieņemti darbā un
atbrīvoti  no  darba  atbilstoši  normatīvajiem aktiem un  akadēmiskās  organizācijas
vadītāja (rektora vai direktora) noteiktajā kārtībā.

42.pants. Akadēmisko struktūrvienību vadītāji



(1) Akadēmiskās  organizācijās  galveno  akadēmisko  struktūrvienību
(fakultātes, institūti, skolas u.c.), kuru galvenais uzdevums ir akadēmiskā darbība,
vadītājus piesaista atklātā konkursā vai ar augstākās izglītības institūcijas Padomes
piekrišanu, uzaicinot konkrētas personas. 

(2) Augstākās  izglītības  institūcijas  galveno  akadēmisko  struktūrvienību
vadītājus saskaņā ar šā panta 1.daļā noteikto kārtību, amatā ieceļ augstākās izglītības
institūcijas rektors (koledžās – direktors). Pirms iecelšanas amatā rektors (koledžās
– direktors) veic konsultācijas ar attiecīgās struktūrvienības koleģiālo institūciju.

43.pants. Darba samaksas politika
(1) Darba  samaksa  valsts  dibinātās  augstākās  izglītības  institūcijās  un

pētniecības organizācijās no publiskiem (valsts) līdzekļiem tiek noteikta saskaņā ar
normatīvajiem aktiem.

(2) Darba  samaksa  akadēmiskās  organizācijās  no  pašu  ieņēmumiem  tiek
noteikta saskaņā ar organizācijas padomes apstiprinātu darba samaksas politiku.

VIII  STUDIJAS

44.pants. Augstākās izglītības ietvarstruktūra
(1) Augstākās izglītības studijas tiek organizētas atbilstoši Eiropas augstākās

izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūras 3 cikliem:
1) Īsā  cikla  profesionālās  augstākās  izglītības  studiju  programmas  (atbilst

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5.līmenim);
2) 1.cikla augstākā izglītība – bakalaura studiju programmas (atbilst Latvijas

kvalifikāciju ietvarstruktūras 6.līmenim)
3) 2.  cikla augstākā izglītība – maģistra studiju programmas un integrētas

bakalaura un maģistra studiju programmas reglamentētās profesijās (atbilst Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras 7.līmenim)

4) 3.cikla augstākā izglītība – doktora studiju programmas (atbilst Latvijas
kvalifikāciju ietvarstruktūras 8.līmenim)

(2) Katra augstākās izglītības ietvarstruktūras līmeņa programmas nobeigumā
personai  jāiegūst  zināšanas,  prasmes un kompetenci  atbilstoši  normatīvajos aktos
noteiktajiem ietvarstruktūras līmeņu aprakstiem, kas veicina personas nodarbinātību,
mobilitāti un attīstību, kā arī spēju turpināt studijas nākamajā līmenī.

(3) Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas, kurās var studēt
personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību vai tai ekvivalentu izglītību. 

1) Īsā  cikla  profesionālā  augstākās  izglītības  studiju  programmās  students
apgūst  teorētisko  zināšanu  un  pētnieciskā  darba  pamatus,  iemaņas,  prasmes  un
kompetences, kas nepieciešamas noteiktā konkrētā profesijā.

2) Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas apjoms ir 120-150
kredītpunkti un atbilstošais optimālais studiju laiks ir 2-2,5 gadi; 



3) Sekmīgi beidzot īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas
personai piešķir asociēto akadēmisko grādu un noteiktas profesijas kvalifikāciju; 

4) Studijas īsā cikla profesionālā augstākās izglītības programmā ir daļa no
1.cikla  augstākās  izglītības  un  personai  ir  tiesības  turpināt  studijas  atbilstošu
bakalaura studiju programmu vēlākos posmos. 

(4) 1.cikla  -  bakalaura  studiju  programmās  var  studēt  personas,  kuras
ieguvušas vidējo izglītību vai tai pielīdzināmu izglītību.

1) bakalaura  studiju  programmās  students  paplašina  vispārējās  zināšanas,
iegūst  pamatzināšanas  un  prasmes  attiecīgā  jomā,  kā  arī  zināšanas,  prasmes  un
kritisku izpratni, kas nepieciešamas darba tirgū, individuālajā darbībā un maģistra
studijās. 

2) Bakalaura  studiju  programmas  apjoms  ir  180-240  kredītpunkti  un
atbilstošais optimālais studiju laiks ir 3-4 gadi. Sekmīgi pabeidzot bakalaura studiju
programmu personai tiek piešķirts bakalaura grāds. 

(5) 2.cikla - maģistra studiju programmās var studēt personas, kuras ieguvušas
bakalaura grādu vai tam pielīdzinātu izglītību. 

1)  maģistra studiju programmā students padziļina un paplašina zināšanas,
izpratni un prasmes attiecīgā jomā, kā arī padziļina zināšanas, prasmes un kritisku
izpratni, kas nepieciešamas darba tirgū, individuālajā darbībā un doktora studijās. 

2) Maģistra studiju programmas apjoms ir 60-120 kredītpunkti pēc 1.cikla
studijām  un  atbilstošais  optimālais  studiju  laiks  ir  1-2  gadi.  Tādejādi  kopējais
kredītpunktu skaits maģistra grāda iegūšanai  pēc vidējās izglītības ir  vismaz 300
kredītpunkti. Sekmīgi pabeidzot maģistra studiju programmu personai tiek piešķirts
maģistra grāds. 

(6)  2.cikla  -  integrētas  bakalaura  un  maģistra  studiju  programmas
reglamentētās profesijās, var studēt personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību vai tai
pielīdzinātu izglītību. 

1) integrētas  bakalaura  un  maģistra  studiju  programmā  reglamentētā
profesijā students  padziļina  un  paplašina  gan  vispārējās  zināšanas,  izpratni  un
prasmes  attiecīgā  jomā  un  atbilstošā  profesijā,  nostiprina  zināšanas  un  prasmes
darba  tirgū  (praksē),  kā  arī  nepieciešamās  prasmes,  kuras  nepieciešamas
individuālajā darbībā un doktora studijās.

2)  Integrēto  bakalaura  un  maģistra  studiju  programmu  reglamentētās
profesijās apjoms ir 300-360 kredītpunkti un atbilstošais optimālais studiju laiks 5-6
gadi.  Sekmīgi  pabeidzot  integrēto  studiju  programmu  reglamentētā  profesijā
personai tiek piešķirts maģistra grāds un konkrētai profesijai atbilstoša kvalifikācija.

3) Studijas reglamentētās profesijās var tikt organizētas arī kā 1. un 2.cikla
programmu kombinācija, ja tās satur visus nepieciešamos nosacījumus.

(7)  Rezidentūra  ir  profesionālā  izglītības  programma  noteiktas  ārsta
pamatspecialitātes,  apakšspecialitātes  un  papildspecialitātes  vai  zobārsta
apakšspecialitātes  iegūšanai. Rezidentūras  studiju  programmā  uzņem  personas,



kuras pabeigušas integrētas medicīnas studiju programmas vismaz 300 kredītpunktu
apjomā un ieguvušas ārsta vai zobārsta grādu un kvalifikāciju.

(8) Doktora studijās students iegūst zināšanas, prasmes un kritisku izpratni,
kas  nepieciešamas  neatkarīgai  zinātniskai  darbībai  vai  profesionālam  radošam
darbam.  Optimālais  studiju  laiks  ir  3-4gadi.  Sekmīgi  pabeidzot  doktora  studiju
programmu un  aizstāvot  promocijas  darbu  personai  tiek  piešķirts  doktora  grāds.
Doktora studiju kārtību nosaka pašas universitātes.

(9)  Augstākās  izglītības  institūcijas  īsteno arī  tālākizglītības  programmas -
iepriekš  iegūtās  izglītības  turpināšana  un  papildināšana  atbilstoši  darba  tirgus
prasībām  un  personības  pilnveidošanas  interesēm.  Šo  programmu  klausītāji  nav
studenti.

(10) Augstākās izglītības institūcijas var noteikt kārtību, kā atsevišķus studiju
kursus var apgūt kā klausītājs īsā cikla, bakalaura un maģistra studiju programmās. 

(11) Augstākās izglītības institūcijas organizē studiju programmas tajos 
studiju ciklos un studiju virzienos, kuros tā ir akreditēta.

45.pants. Studiju organizācija
(1) Studijas  augstākā  izglītības  pakāpē  tiek  organizētas  akadēmiskā  gada

ietvaros, kas ilgst 12 mēnešus gads, no kuriem parasti 10 mēneši ir studijas un šo
studiju  nominālais  darba  apjoms  ir  60  kredītpunkti. Studijas  akadēmiskais  gada
ietvaros  ir  sadalītas  divos  semestros  (rudens  un  pavasara).  Augstākās  izglītības
institūcija akadēmiskā gada ietvaros var organizēt arī vasaras semestri, kura garums
nepārsniedz 8 nedēļas. 

(2) Atkarībā no paredzamā studiju darba apjoma studijas var tikt organizētas
pilna  laika  un  nepilna  laika  studiju  veidā.  Neatkarīgi  no  studiju  formas  studijās
noteiktie rezultāti un mērķi paliek nemainīgi.  Pilna laika studijas – studiju veids,
kurā students akadēmiskajā gadā apgūst vismaz 75% no nominālā darba apjoma, bet
Nepilna laika studijas –  studiju  veids,  kurā students  akadēmiskajā  gadā  apgūst
mazāk par 75% no nominālā darba apjoma. Students uzsākot studijas izvēlas studiju
formu, tā var mainīties atkarībā no studiju gaitas (intensitātes, paveiktā apjoma).

(3) Duālās karjeras studentu studijas tiek organizētas un finansētas Ministru
kabineta noteiktā kārtībā.

46.pants. Tiesības studēt
(1) Tiesības studēt augstākās izglītības institūcijā ir katram Latvijas pilsonim

un Latvijas nepilsonim, kā arī ārzemniekam, ja tam ir dokumentāri apliecināta un
Latvijā atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība. Tiesības
studēt  ir  vienādas  Latvijas  pilsonim,  Latvijas  nepilsonim,  Eiropas  Savienības
pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai Šveices Konfederācijas pilsonim
un  Eiropas  Kopienas  pastāvīgajam  iedzīvotājam,  kuram  ir  derīga  uzturēšanās
atļauja.

(2) Gadījumos, kad studijām Latvijas Republikā atbilstoši jautājumi ietverti
noslēgtajos starptautiskajos līgumos, to piemērošanu nosaka Ministru kabinets.



(3)  Ja  starptautiskie  līgumi  neparedz  citu  kārtību,  ārzemniekus,  kuri  nav
minēti šā panta 1.daļā, var uzņemt Latvijas augstākās izglītības institūcijās, ievērojot
šādus noteikumus:

1) ārzemniekam ir  dokumentāri apliecināta un šajā likumā noteiktā kārtībā
atzīta studiju programmas prasībām atbilstoša iepriekšējā izglītība;

2) ārzemnieku zināšanām jāatbilst  attiecīgās augstākās izglītības institūcijās
uzņemšanas noteikumu prasībām;

3) ārzemniekiem pietiekami labi jāprot valodas, kurās notiek mācības;
4) studiju maksu ārzemnieki maksā augstākās izglītības institūcijai atbilstoši

līgumam, ko augstākās izglītības institūcija noslēgusi  ar viņiem, taču tā nedrīkst būt
zemāka par mācību izdevumiem.

(4)  Ārzemnieki,  kuriem  nav  izsniegta  pastāvīgās  uzturēšanās  atļauja,  var
apgūt daļu studiju programmas Latvijas augstākās izglītības institūcijās saskaņā ar
starptautiskajiem (starpaugstskolu) apmaiņas līgumiem vai starptautisko augstākās
izglītības  institūciju  sadarbības  programmu  ietvaros  atbilstoši  uzņemšanas
noteikumiem. Ja ārzemnieku studijas Latvijā notiek starpvalstu apmaiņas ietvaros
un ekvivalents studējošo skaits no Latvijas universitātēm, augstskolām un koledžām
studē ārvalstīs, ārzemnieku studijas Latvijā finansē no universitātei, augstskolai vai
koledžai piešķirtajiem Latvijas Republikas valsts budžeta līdzekļiem.

47.pants. Studiju rezultātu atzīšana
(1) Citās  augstākās  izglītības  institūcijās  (t.sk.  ārvalstīs)  apgūtās  augstākās

izglītības  daļas  atzīšanu  veic  tā  augstākās  izglītības  institūcija,  kurā  studējošais
turpina  savu  izglītību.  Veicot  atzīšanu  tiek  noteikts,  kādā  veidā  studējošais  var
turpināt  studijas  attiecīgajā  studiju  programmā,  un  ja  nepieciešams,  —  kādas
papildu  prasības  ir  jāizpilda,  lai  varētu  turpināt  studijas  attiecīgajā  studiju
programmā Latvijā.

(2) Ārvalstīs iegūto akadēmisko grādu un izglītības dokumentu, kā arī vidējo
izglītību apliecinošu dokumentu ekspertīzi veic Akadēmiskais informācijas centrs
vai  tā  atzīts  Latvijas  augstākās  izglītības  institūcijas  darbinieks.  Akadēmiskais
informācijas  centrs  nodrošina  visu  metodisko  atbalstu  atzīšanas  procesam.
Gadījumos,  kad  augstskolas  darbinieks  nevar  pieņemt  viennozīmīgu  lēmumu  -
atzīšanu veic Akadēmiskais  informācijas  centrs.  Iesniegto dokumentu ekspertīzes
rezultātā tiek:

1) noteikts vai ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments atbilst  kādam Latvijā
piešķirtajam augstākās izglītības dokumentam (turpmāk šajā pantā — diploms) un
kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam to var pielīdzināt;

2) kādi papildu nosacījumi jāizpilda, lai ārvalstīs iegūto izglītības dokumentu
varētu  pielīdzināt  kādam  no  Latvijā  piešķirtajiem  akadēmiskajiem  grādiem  vai
diplomiem,  ja  ārvalstīs  iegūtais  akadēmiskais  grāds  vai  izglītības  dokuments
neapmierina neviena Latvijā piešķirta akadēmiskā grāda vai diploma prasības.



3) izsniegta izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam
vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.

Izdevumus,  kas  saistīti  ar  ārvalstīs  iegūtā  akadēmiskā  grāda  vai  izglītības
dokumenta ekspertīzi, sedz izglītības dokumenta īpašnieks.

(3) Ārpus  formālās  izglītības  apgūto  vai  profesionālajā  pieredzē  iegūto
zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu veic augstākās izglītības institūcija,  tā
izvērtē  personas  ārpus  formālās  izglītības  apgūtās  vai  profesionālajā  pieredzē
iegūtās  zināšanas,  prasmes  un  kompetences  un,  ja  tās  atbilst  attiecīgajā  studiju
programmā sasniedzamajiem studiju rezultātiem, atzīst tās, kā arī piešķir attiecīgus
kredītpunktus. 

IX AKREDITĀCIJA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

48.pants. Augstākās izglītības prasību ietvars
(1) Augstākās izglītības ietvaru nosaka Ministru kabinets un tājā tiek ietverts:
1)  kopējās  prasības  studijām  augstākās  izglītības  pakāpē  t.sk.  vairāku

augstāko  izglītības  institūciju  kopīgām  studiju  programmām,  un  ietvarstruktūras
līmeņu aprakstus

2) augstākās izglītības studiju programmu virzienus un atbilstošos grādus;
3) prasības noslēgumu pārbaudījumiem un akadēmisko un zinātnisko grādu

vai kvalifikāciju prasības, diplomu izsniegšanai kārtību;
4)  vienotas  prasības  profesoru,  asociēto  profesoru,  pētnieku,  lektoru  un

asistentu atlasei un akadēmiskās darbības izvērtēšanai.

49.pants. Iekšējās kvalitātes sistēma
(1) Katra  augstākās  izglītības  un  pētniecības  organizācija  izveido  savu

iekšējās  kvalitātes  sistēmu  ar  mērķi  nodrošināt  darbības  atbilstību  institūcijas
stratēģijai, augstām kvalitātes prasībām un normatīviem aktiem.

50.pants. Augstākās izglītības institucionālā akreditācija
(1) Katra augstākās izglītības institūcija regulāri veic neatkarīgu starptautisku

novērtējumu  tās  akreditācijai  Ministru  kabineta  noteiktā  kārtībā.  Institucionālās
akreditācijas laikā tiek vērtēta institūcijas pārvaldības, darba organizācijas, studiju
un pētniecības procesu, studiju un pētniecības vides atbilstība institūcijas darbības
mērķiem, attīstības plānam un normatīviem aktiem.  

(2) Starptautiskās  novērtēšanas  rezultātā  augstākās  izglītības  institūcija  var
saņemt:

1) Pilnu akreditāciju – tiesības 7 gadus patstāvīgi veidot un īstenot studiju
programmas  noteiktos  studiju  virzienos  līdz  noteiktam  studiju  līmenim,  piešķirt
grādus  un  kvalifikācijas  un  izsniegt  valsts  noteikta  parauga  diplomus,  kā  arī



institūcijas  atbilstību  šajā  likumā  noteiktajiem  augstākās  izglītības  institūciju
veidiem; 

2) Pagaidu akreditāciju uz trim gadiem – tiesības uz noteiktu laiku īstenot
noteiktu studiju virzienu līdz noteiktam studiju līmenim un piešķirt šajā programmā
grādus un kvalifikācijas un izsniegt valsts noteikta parauga diplomus. Triju gadu
laikā institūcijai jānovērš novērtēšanas procesā atklātie trūkumi.

3) Atteikumu akreditēt – bez tiesībām īstenot studiju programmas.
(3)  Augstākās  izglītības  institūciju  starptautisku  novērtēšanu  MK  noteiktā

kārtībā  organizē  Akadēmiskās  informācijas  atbilstoši  starptautiski  atzītiem
principiem.  Novērtēšanu  var  veikt  arī  cita  EQAR reģistrā  iekļauta  institūcija.
Novērtēšanas rezultātā tiek sagatavots ziņojumu, kas ietver priekšlikumu par pilnu
akreditāciju, pagaidu akreditāciju vai atteikumu akreditēt. 

(4)  Uz  novērtēšanas  ziņojuma  pamatu  lēmumu  pieņem  Akadēmiskā
informācijas centra Studiju kvalitātes komisija.

Augstākās izglītības institūcijas novērtēšanas un akreditācijas izmaksas sedz
valsts. Gadījumā ja starptautiskā novērtēšanā piedalās kāda ārzemju institūcija, no
valsts budžeta sedz izmaksas MK noteiktā apjomā.

(5)Augstākās  izglītības  institūcijas  papildus  institucionālai  akreditācijai  var
iziet citus starptautiskus novērtējumus un akreditācijas, sedzot to izmaksas no sava
budžeta.

(6)  Pēc  Izglītības  un  zinātnes  ministrijas,  nozaru  ministrijas  vai  augstākās
izglītības institūcijas iniciatīvas var tik organizēta tematiska ārpuskārtas novērtēšana
ar mērķi iegūt papildus informāciju par kāda atsevišķa studiju virziena stāvokli, lai
to atvērtu vai slēgtu.

51.pants. Pētniecības organizāciju starptautiskais novērtējums.
(1) Publiskās  pētniecības  organizācijas,  kuras  darbojas  kā  atvasinātas

publiskas  personas  vai  atvasinātas  publiskas  personas  iestādes,  regulāri  iziet
neatkarīgu  starptautisku  zinātniskās  darbības  novērtējumu  Ministru  kabineta
noteiktā kārtībā.

(2) Publiskās  pētniecības  organizācijas  zinātniskās  darbības  novērtējumu
novērtēšanas un akreditācijas izmaksas sedz dibinātājs.

(3) Publiskās  pētniecības  organizācijas  –  universitātes  vai  augstskolas  –
starptautiska  zinātniskās  darbības  novērtēšana  un  institucionālā  akreditācija  var
notikt vienlaicīgi.

(4)

X STRĪDU UN SŪDZĪBU RISINĀŠANA

52.pants. Administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšana



(1) Personas, kuras nepieder universitātes vai augstskolas akadēmiskai saimei,
tās  izdotos  administratīvos  aktus  vai  faktisko  rīcību  var  apstrīdēt,  iesniedzot
iesniegumu universitātes vai augstskolas rektoram. Rektora pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja  apstrīdamo  administratīvo  aktu  izdevis  vai  faktisko  rīcību
veicis universitātes  vai  augstskolas rektors, personas, kuras  nepieder  universitātes
vai augstskolas akadēmiskai saimei, attiecīgo administratīvo aktu vai faktisko rīcību
var  apstrīdēt  Izglītības  un  zinātnes  ministrijā  vai  attiecīgās  nozares  ministrijā.
Ministrijas  pieņemto  lēmumu var  pārsūdzēt  tiesā  Administratīvā  procesa  likumā
noteiktajā kārtībā.

(3) Koledžas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt,
iesniedzot  iesniegumu  koledžas  direktoram.  Direktora  pieņemto  lēmumu  var
pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(4)  Ja  apstrīdamo  administratīvo  aktu  izdevis  vai  faktisko  rīcību
veicis koledžas  direktors, attiecīgo  administratīvo  aktu  vai  faktisko  rīcību  var
apstrīdēt  Izglītības  un  zinātnes  ministrijā  vai  attiecīgās  nozares  ministrijā.
Ministrijas  pieņemto  lēmumu var  pārsūdzēt  tiesā  Administratīvā  procesa  likumā
noteiktajā kārtībā.

(5) Pētniecības organizācijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību
var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu pētniecības organizācijas direktoram. Direktora
pieņemto  lēmumu  var  apstrīdēt  Zinātniskajā  padomē.  Zinātniskās  padomes
pieņemto  lēmumu  var  pārsūdzēt  tiesā  Administratīvā  procesa  likumā noteiktajā
kārtībā.

(6) Universitātes  vai  augstskolas  izdotos  administratīvos  aktus  vai  faktisko
rīcību universitātes vai augstskolas akadēmiskā saime var apstrīdēt universitātes vai
augstskolas akadēmiskajā  šķīrējtiesā.  Universitātes  vai  augstskolas  akadēmiskās
šķīrējtiesas  lēmumu var pārsūdzēt  tiesā  Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.

(7)  Augstākās  izglītības  institūcijas  un  zinātniskās  institūcijas  pārstāvības
institūciju, vadības institūciju un lēmējinstitūciju pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas
kārtību nosaka augstskolas satversme (vai nolikums).

53.pants. Universitātes vai augstskolas akadēmiskā šķīrējtiesa
(1) Administratīvo  aktu  un  faktiskās  rīcības  apstrīdēšanai  universitātes  un

augstskolas izveido Akadēmisko šķīrējtiesu.
(2) Akadēmiskās  šķīrējtiesas  izveidošanas  kārtību  nosaka  universitātes  vai

augstskolas  Satversmes,  bet  darbību reglamentē  Satversmes sapulces  apstiprināts
Akadēmiskās šķīrējtiesa nolikums.

(3) Akadēmiskā šķīrējtiesa izskata:
1) studējošo un akadēmiskā personāla iesniegumus par augstskolas satversmē

noteikto akadēmisko brīvību un tiesību ierobežojumiem vai pārkāpumiem;
2) strīdus starp augstskolas amatpersonām, kā arī struktūrvienību pārvaldes

institūcijām, kas atrodas pakļautības attiecībās;
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3) šajā likumā noteiktajos gadījumos - iesniegumus par administratīva akta
vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pieņem attiecīgus lēmumus par tiem; 

4) pilda citus universitātes vai augstskolas satversmē paredzētus uzdevumus.
(4) Akadēmiskās šķīrējtiesas lēmumus izpilda administrācija.
(5) Akadēmisko  šķīrējtiesu  aizklātā  balsošanā  ievēlē  universitātes  vai

augstskolas  satversmes  sapulce  no  akadēmiskā  personāla  vidus,  un  tās  sastāvā
nedrīkst  būt  augstskolas  administratīvā  personāla  pārstāvji.  Studentu  īpatsvaram
akadēmiskās  šķīrējtiesas  sastāvā  jābūt  ne  mazāk  par  20  procentiem  no  šīs
šķīrējtiesas  sastāva.  Studentu  pārstāvjus  akadēmiskajā  šķīrējtiesā  ievēlē  studentu
pašpārvalde.

(6) Akadēmiskās  šķīrējtiesas  locekļi  par  savu  darbību  atbild  satversmes
sapulcei; pēc darba devēja iniciatīvas viņus no darba var atbrīvot tikai ar satversmes
sapulces piekrišanu.

XI VALODU LIETOŠANA

54.pants. Studiju valoda
(1) Augstākās  izglītības  pirmā  (ieskaitot  īsās  cikla  profesionālās  augstākās

izglītības programmas) un otrā cikla studiju programmās studiju valoda ir latviešu
valoda. 

(2) Ar  augstākās  izglītības  institūcijas  Senāta  lēmumu,  ja  nepieciešams
nodrošināt izglītības kvalitāti, atbilstošus speciālistus ar augstāko izglītību, īstenot
kopējas  programmas  ar  ārvalstu  augstākās  izglītības  institūcijām,   kā  arī  tam ir
pieejami atbilstoši  resursi,  studiju programma var tikt  īstenota  (pilnā apjomā vai
daļēji) svešvalodā (jebkura vai tikai ES oficiālā?).

55.pants. Lietvedības (darba) valoda
(1) Visās  augstākās  izglītības  institūcijās  lietvedība  tiek  kārtota  latviešu

valodā.  

 

XII PĀREJAS NOTEIKUMI

TIKS  IZSTRĀDĀTI  PĒC  KONCEPTUĀLA  LIKUMPROJEKTA
ATBALSTA
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