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Adresātu saraksts pielikumā

Par atbalsta rašanu energoresursu cenu krīzes apstākļos

Latvijas Studentu apvienība (turpmāk – LSA) ir organizācija, kas pārstāv visu Latvijā

studējošo, tostarp ārvalstu studējošo, intereses nacionālā un starptautiskā mērogā.

Organizācija savas darbības laikā ir pierādījusi sevi, kā nozīmīgu augstākās izglītības

politikas veidotāju partneri jautājumos, kas skar studējošo intereses. LSA loma ir nostiprināta

arī Augstskolu likumā.

Jau Covid-19 pandēmijas ietvaros, pārejot uz attālinātu studiju procesu, smagi cieta

studiju kvalitāte, un izglītības sistēma joprojām nav pilnīgi atguvusies no pandēmijas

radītajām sekām. Neilga laika periodā augstākās izglītības sektors jau atkārtoti ir nonācis

smagas izvēles priekša par to vai īstenot studijas attālinātā formā, šoreiz energoresursu krīzes

dēļ. Atbilstoši Latvijas universitāšu asociācijas sagatavotajai informācijai, energoresursu

krīzes iespaidā, pastāv ļoti liela iespējamība, ka valsts augstskolām būs nepieciešams

pārtraukt studiju procesa norisi klātienē un zinātnisko darbību, saistībā ar nespēju segt studiju

un zinātnes procesam paredzēto ēku apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas.

Par spīti tam, ka augstākās izglītības iestādēm ir bijis laiks rūpēties par tehnoloģisko

nodrošinājumu, kvalitatīvu tiešsaistes studiju nodrošināšanai, ir skaidri zināms, ka attālināto

studiju kvalitāte nav pielīdzināma klātienes studiju kvalitātei. Studējošajiem tiek atņemtas

iespējas praktizēt lekcijās iegūtās prasmes, nostiprināt savas zināšanas laboratorijās, kā arī

nodarboties ar zinātnisko darbību. Līdzīgi tas var rezultēties gadījumā, ja augstākās izglītības

iestādes būs spiestas atteikties no klātienes studijām energoresursu taupības nolūkos.

Attālināto studiju gadījumā, LSA saskata būtiskus riskus studiju kvalitātes nodrošināšanai

attālinātu studiju gadījumā un draudus augstākās izglītības nākotnei un augstākās izglītības
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iestāžu pastāvēšanai. LSA uzskata, ka ir nepieļaujami, balstoties uz energoresursu krīzes

radītajām finansiālajām sekām, augstākās izglītības iestādēs veikt štatu vai darbinieku

atalgojuma samazināšanu, jo arī šādas darbības tikai un vienīgi kaitēs studiju procesa

kvalitatīvai nodrošināšanai.

Balstoties uz šajā vēstulē un Latvijas Universitāšu asociācijas vēstulē minētajiem

argumentiem, LSA aicina rast veidus, kā atbalstīt augstākās izglītības iestādes energoresursu

krīzes periodā, saglabājot augstākas izglītības iestādēm iespēju nodrošināt studiju procesu un

zinātnisko darbību klātienē arī turpmāk. Papildus, LSA aicina rast veidus kā atbalstīt

studējošos šajā periodā, jo nevien augstākās izglītības iestāžu pastāvēšana ir apdraudēta, bet

arī studējošie un viņu nākotne.

Prezidents Rūdolfs Aleksandrs Strods

Reisa, 22472233

lasma.reisa@lsa.lv
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PIELIKUMS

ADRESĀTU SARAKSTS

Valsts prezidentam

E. Levita kungam

info@president.lv

Ministru prezidentam

K. Kariņa kungam

pasts@mk.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrei

A. Muižnieces kundzei

pasts@izm.gov.lv

Finanšu ministram

J. Reira kungam

pasts@fm.gov.lv

Ekonomikas ministrei

I. Indriksones kundzei

pasts@em.gov.lv

INFORMĀCIJAI

Latvijas Universitāšu asociācijai

Arturs.Zeps@rtu.lv
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