
Izmaiņas augstāko 
izglītību un zinātnisko 
pētniecību regulējošos 

likumos

Prof. Ivars Kalviņš

09.12.2020.



Problēmas augstākās izglītības un zinātnes jomā

      Latvijā ir problēmas ar konkurentspējīgas augstākās izglītības  
nodrošināšanu , jo

•Augstskolu reitingi ir zemi,
•Darba devēji vēlas labāku studentu sagatavošanu darbam (prasmju 
izglītību),
•Studenti vēlas plašāku ārvalstu mācību spēku piesaisti un 
konkurētspējīgāku izglītību,
•Augstskolas vēlas lielāku finansiālo atbalstu studiju procesa 
nodrošināšanai, zinātnes, pētniecības un inovācijas attīstībai,
•Valdība vēlas  caurspīdīgāku augstskolu pārvaldību
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Aktuālais tiesiskajā regulējumā

 
1. Grozījumi Augstskolu likumā – izstrādātājusi Izglītības un 

zinātnes ministrija;

2. Augstākās izglītības un zinātnes likums – izstrādātājusi Rektoru 
padomes izveidotā Latvijas augstākās izglītības un zinātnisko 
institūciju pārstāvošo organizāciu darba grupa;

3. Universitāšu likums – izstrādā Latvijas Universitāšu asociācija.



 

Likumu tvērums



IZM piedāvātie grozījumi Augstskolu likumā 

 

✔ Izstrādā  Satversmi  un 
tās grozījumus;

✔ Apstiprina kārtību un 
noteikumus, kas regulē 
augstskolas 
akadēmiskās un 
zinātnisko darbību;

✔ Pieņem lēmumus 
akadēmiskajos un 
zinātniskajos 
jautājumos.

✔ Saskaņo augstskolas 
iekšējo pārvaldības 
modeli;

✔ Saskaņo augstskolas 
stratēģiju;

✔ Ieceļ, atceļ Padomes 
locekļus;

✔ MK noteiktā kārtībā, 
izveido Padomes locekļu 
nominācijas komisiju un 
atlasa kandidātus;

✔ Ierosina atcelt no amata 
rektoru.

✔ Saskaņojot ar 
ministriju, apstiprina 
stratēģiju;

✔ Apstiprina budžetu, 
uzrauga tā izpildi;

✔ Apstiprina, pārrauga 
personāla atalgojumu, 
lemj par investīciju 
piesaisti;

✔ Saskaņo satversmi un 
tās grozījumus pirms 
to pieņemšanas; 

✔ Atbild par augstskolas 
darbības atbilstību šim 
likumam un citiem 
normatīvajiem aktiem;

✔ Izpilda Padomes 
lēmumus;

✔ Atbild par augstskolas 
finansiālo darbību.
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Nozares iebildumi Padomju sakarā

• Likuma pieņemšanas gadījumā valdība augstskolu padomēs varēs iecelt 
politisko interešu pārstāvjus. Viņu pārziņā būs augstskolu darbības 
nodrošinājums un īpašumu pārvaldība. Nav paredzēta atbildība par 
padomes lēmumiem, politiski veidotas padomes faktiski noteiks augstākās 
izglītības iestāžu operatīvo darbību.

• Ministrijas izvēlēto padomes locekļu kompetencē būtu, piemēram, finanšu, 
risku vadība, stratēģiskā attīstība un starptautiskā sadarbība, lemšana par 
augstskolas struktūras reorganizāciju, investīciju piesaisti, 
kredītsaistībām, infrastruktūras attīstību, tātad arī par augstskolu īpašumu 
pārdošanu.

• Ministrijas izvēlēto padomes locekļu nominācijas kritēriji un sabiedrības 
līdzdalības iespējas atstātas Ministru kabineta noteikumu ziņā, kas dod 
iespējas īslaicīgas politiskas konjuktūras interesēm pakļaut ilgtermiņa 
procesus, kuri veido Latvijas augstākās izglītības un zinātnes konkurētspēju.

•  
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Secinājumi

• IZM iecerētie grozījumi Augstskolu likumā neatbilst nozares 
un sabiedrības interesēm un nesaskan ar  akadēmiskās 
brīvības pamatprincipiem
•Nepieciešams jauns un mūsdienīgs  augstāko izglītību un 

zinātni aptverošs likums
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Paldies par  uzmanību!


