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Darba kārtība

1.

2.

IZM redzējums par prioritātēm augstākās izglītības politikā 2020. 
gadā

3.

4.

5. LSA piedāvājums prioritātēm augstākās izglītības politikā 2020. 
gadā

6. Diskusija par IZM prioritātēm 2020. gadam un turmāko savstarpējo 
sadarbību

Studentu redzējums par budžeta vietu piešķiršanas un reflektantu 
uzņemšanas kritērijiem

IZM komentārs un redzējums par budžeta vietu piešķiršanas un 
reflektantu uzņemšanas kritērijiem

Diskusija par budžeta vietu piešķiršanas un reflektantu uzņemšanas 
kritērijiem
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Mūsu priekšlikumi

▪ Jāaktualizē MK noteikumi Nr. 994 “Kārtība, kādā augstskolas un 
koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem ”

▪ Nepieciešams celt studiju vietas bāzes finansējumu, veikt pāreju 
no minimālajiem uz optimālajiem tematisko jomu koeficentiem; 

▪ LSA kategoriski iebilst risinājumam, kura ietvaros mazinās valsts 
finansēto studiju vietu skaits. 

▪ Pāreja uz optimālajiem koeficientiem ir atbalstāma, tikai 
piešķirot augstākajai izglītībai papildu finansējumu. 

4

Budžeta vietu piešķiršanas kritēriji (I)



“
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Budžeta vieta =
1518,98 EUR × studiju līmenis × nozares koeficients

no 1518,98 eiro (B Tieslietu zinātnes) līdz 13679,82 eiro (M Militārā aizsardzība)

● Darba alga
● Darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas
● Komandējumu un dienesta braucienu 

izmaksas
● Materiālu, energoresursu, ūdens un 

inventāra izmaksas

● Grāmatu un žurnālu iegādes izmaksas 
● Iekārtu iegādes un modernizēšanas 

izmaksas
● Pakalpojumu izmaksas (NĪN, sakari, 

remonti, tehniskā apkope, 
administratīvais darbs, citi pakalpojumi)



Izcilībā un kvalitātē balstītas valsts 
budžeta finansētās studiju vietas
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“
“LSA aicina precizēt Augstskolu likumu un arī Ministru kabineta [..] 

noteikumus Nr. 994 [..], paredzot iespēju trešā pīlāra ietvaros 
piešķirt valsts budžeta finansētās studiju vietas tām augstākās 
izglītības iestādēm (AII), kuru attiecīgās tematiskās jomas ir 
sniegušas augstus rādītājus salīdzinājumā ar tām pašām 

jomām citās augstākās izglītības iestādēs. 
LSA skatījumā, šādai [..] piešķiršanai nebūtu jāattiecas uz 

resursietilpīgām nozarēm [..].”
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Pilotprojekta konkursa nosacījumi

▪ Gan valsts, gan privātajām 
augstskolām.

▪ Tikai bakalaura līmeņa 
studijām.

▪ Visu ministriju pārraudzībā 
esošās augstskolas, izņemot 
Aizsardzības ministriju un 
Iekšlietu ministriju.

▪ Tematiskās jomas, kuru 
optimālais koeficents 
nepārsniedz 2,5.

▪ Divu teritoriālo kategoriju 
iekšējās konkurences ietvaros: 
Rīgas reģions un pārējie 
reģioni.

▪ Konkursa ietvaros tiek 
aplūkotas trīs kritēriju grupas.
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Izcilības kritēriju grupas

Ieguldījums 
Latvijas vides, 

kultūras un 
sociālās 

atbildības 
ilgtspējīgā 

attīstībā (20%)

Karjera,
sasaiste ar 

tautsaimniecību 
un darba tirgu 

(40%)

Augstākās 
izglītības 

eksportspēja 
(40%)

9



Viena avota finansējums vienai 
tematiskajai jomai 
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“
“Ņemot vērā, to ka, piešķirot valsts finansējumu, 

būtu jāņem vērā tautsaimniecības prioritātes, kā arī 
papildu izaicinājumus, ko rada nepieciešamība 

vairākām iestādēm savstarpēji koordinēt resursu 
piešķiršanu, būtu nepieciešams katras tematiskās 

jomas ietvaros valsts līmenī nodrošināt vienotu 
finansēšanas avotu.”
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Diskusiju rezultātā vienojāmies

Diskusijas rezultātā šis jautājums tika atzīts par nozīmīgu, tomēr, 
salīdzinājumā ar citiem aktuālajiem jautājumiem, nav prioritāri 

risināms, jo tas ir politiska rakstura lēmums.

LSA aicina politiķus, nozaru ministrus un augstskolu 
vadību uzsākt diskusiju par viena avota finansējuma 

piešķiršanu vienai tematiskajai jomai. 
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Mūsu priekšlikumi

▪ Latvijai nepieciešams izvirzīt skaidru stratēģisko mērķi – 
veikt pāreju uz pilnībā valsts dotētu augstāko izglītību;

▪ Valsts budžeta finansētās studiju vietas piešķirt studiju 
programmām pēc kvalitātes un izcilības kritērijiem;

▪ Nodrošināt viena avota finansējumu vienai tematiskajai jomai, 
lai risinātu problēmu ar atšķirīgo pieeju dažādu nozaru 
ministriju padotības augstskolās. 
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Budžeta vietu piešķiršanas kritēriji (II)



Mūsu priekšlikumi

▪ Studējošo atbirums pastāv un problēma ir jārisina, balstoties 
datos, jo to ietekmē virkne faktoru, piemēram:
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Uzņemšanas kritēriji reflektantiem (I)

sociālie faktori – 
nodarbinātība, 

ienākumu līmenis, 
pieejamais atbalsts u.c.

studiju programmu 
kvalitāte un vide 

augstskolā; 

reflektantu 
sagatavotība 

studiju uzsākšanai;



Mūsu priekšlikumi

OECD “Education at a Glance” (2019) pētījums liecina, ka bakalaura 

studijas savlaicīgi absolvē 48% no studēt sākušajiem

taču agrīnas studiju pamešanas iemesli nav tālāk pētīti.

LSA ir gatava kopā ar IZM un augstskolām pie šī jautājuma strādāt, lai 
kopā izstrādātu visefektīvākos risinājumus sistēmas līmenī.
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Uzņemšanas kritēriji reflektantiem (II)



“
“7. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar 

Latvijas Studentu apvienību un nozaru ministrijām 
līdz 2020. gada 31. augustam izvērtēt 

priekšlikumus, kā, izmantojot augstākās izglītības 
politikas instrumentus, mazināt darba tirgus 

neatbilstību veidošanos nākotnē.”
/ Ministru kabineta rīkojums Nr. 382, 17.07.2019. / 
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Mūsu priekšlikumi

▪ Ar ministres rīkojumu izveidot darba grupu, kas veiks rūpīgu situācijas 
analīzi ar studējošo atbirumu un tā iemesliem:

▫ pamatojoties uz datiem, izstrādāt jaunus un/vai pilnveidot esošos AI 
politikas instrumentus, kā arī piedāvāt grozījumus izmaiņām 
normatīvajos aktos;

▪ LSA ir gatava palīdzēt un organizēt kvalitatīvu un kvantitatīvu datu 
ievākšanu par studējošajiem, balstoties uz datiem piedāvāt piemērotākos 
risinājumus. 

▪ Idejai atbalstu ir pauduši arī vairāki AII rektori, administrācijas pārstāvji un 
kolēģi no Rektoru padomes. 
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Uzņemšanas kritēriji reflektantiem (III)
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Prioritātes augstākās izglītības 
politikā 2020. gadam
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Mūsu piedāvājums

1. Kvalitatīvi izstrādāts konceptuālais ziņojums par augstskolu 
pārvaldību;

2. Pabeigts un ieviests jaunais studējošo kreditēšanas modelis;
3. Darbu uzsākusi darba grupa, kas pēta studējošo atbirumu Latvijā, 

darba tirgus neatbilstību veidošanos un izstrādā priekšlikumus 
augstākās izglītības politikas instrumentiem;

4. Ieviests jaunais doktorantūras modelis vai vismaz uzākts uzskatāms 
darbs pie tā ieviešanas;

5. Finansējuma pieaugums augstākajai izglītībai un zinātnei
6. Stipendiju apmēra un skaita palielināšana.
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Prioritātes 2020. gadam
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“
pilna laika studējošo mācību 
semestra laikā ir regulārs 
algots darbs
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49%

Avots: Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017



“
maģistrantūrā studējošo 
semestra laikā paralēli studijām 
strādā
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83%

Avots: Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017



“
nodarbināto studentu strādā 
atbilstoši AII iegūstamajai 
specialitātei
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52%

Avots: Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2017



“26% studējošo strādā paralēli studijām, lai uzturētu 
ģimeni.

37% aptaujāto liecina, ka nestrādājot nespētu 
atļauties studēt.

Pierādīts, ka, strādājot virs 20 stundām nedēļā, 
novērojams zīmīgs kritums studiju rezultātos. 

Studenti Latvijā strādā vidēji 31 stundu nedēļā.

26

Avots: Eurostudent VI, Collin W Smith “Effects of Employment on Student Academic Success”  (2016)



€ 5 948 979

Palielinājumam līdz 200 un 300 eiro lielām stipendijām 
esošajam saņēmēju (katrs 10.) bakalauru un maģistru līmenī
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€ 3 366 579

Avots: Aprēķiniem izmantoti IZM dati. (2018)

Palielinājumam līdz 200 un 300 eiro lielām stipendijām 
esošajam saņēmēju (katrs 7.) bakalauru un maģistru līmenī
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€ 12 051 200
No valsts budžeta nepieciešamā summa, lai 

nodrošinātu pieņemamu atbalstu 
studējošajiem bakalaura un maģistra studiju 

līmenī 

Palielinājumam līdz 200 un 300 eiro lielām 
stipendijām esošajam saņēmēju (katrs 5.) 

bakalauru un maģistru līmenī

€ 9 392 179
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Avots: LSA, RP un LJZA rīkotās politisko patiju debates par augstāko izglītību un zinātni, 12.09.2018. Pieejams: 
http://www.lsa.lv/politisko-partiju-parstavji-debates-atbalsta-valsts-dotetas-augstakas-izglitibas-ieviesanu/ 

http://www.lsa.lv/politisko-partiju-parstavji-debates-atbalsta-valsts-dotetas-augstakas-izglitibas-ieviesanu/


Ko mēs pārstāvam? 
Latvijas studējošie – dati

Avots: IZM, 2019
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43% studē par valsts budžeta līdzekļiem 
57% studē par personīgajiem līdzekļiem

Avots: IZM, 2019



32Avots: IZM, 2019


