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I. Kopsavilkums 
 
Latvijas augstākās izglītības sistēma piedzīvo straujas un būtiskas pārmaiņas. Dažādās tās jomās 
vērojams nozīmīgs progress, kā piemēram: paplašinātas mācību apguves iespējas; institucionālās 
bāzes dažādošanās; finansējuma palielināšanās un tā avotu dažādošanās; atbilstība Boloņas 
Deklarācijai, ieviešot vienotu struktūru saprotamu un savstarpēji salīdzināmu izglītības līmeņu 
(akadēmisko grādu) piemērošanai un ieviešot bakalaura (undergraduate) un maģistra 
(postgraduate) līmeņus, kur pirmās pakāpes iegūšanai jābūt ne mazāk kā 3 gadu izglītībai 
atbilstoši darba tirgus specifikai, programmu un institūciju akreditācija; jauns zinātnes un 
tehnoloģijas attīstības redzējums un vadības un koordinācijas sistēmas reorganizācija.   
 
Kaut arī ir panākts ievērojams progress augstākās izglītības reformēšanā un modernizācijā, ir 
parādījušās jaunas problēmas un jautājumi, kas nosaka jaunus uzdevumus augstākās izglītības 
iestādēm, augstākās izglītības vadības iestādēm un sabiedrībai kopumā.   
 
Jo īpaši, globālā uz zināšanām balstītā ekonomika vienlaicīgi rada milzīgas iespējas un izvirza 
sarežģītus uzdevumus tām valstīm, kuras piedzīvo grūto pāreju no centralizētajām ekonomikas 
organizācijas formām. “Lai izmantotu šīs iespējas un kontrolētu riskus, valstij ir jāpaveic trīs 
grūtas lietas. Tai ir jāizveido saskaņota, daudzpusīga valsts stratēģija uz zināšanām balstītas 
ekonomikas attīstībai un ilgtspējīgumam. Šī stratēģija ir jāizstrādā, iesaistot tās izveidē plašu 
ieinteresēto pušu loku, kas dod iespējas izpausties visiem svarīgākajiem sabiedrības slāņiem un 
sektoriem, ieskaitot privātos uzņēmējus, izglītības darbiniekus, zinātniekus, novatorus, pilsonisko 
sabiedrību, masu mēdijus un citus. Turklāt šī stratēģija ir jāievieš konsekventi un pacietīgi, rūpīgi 
sabalansējot savstarpēji pretrunīgas prioritātes, atrodot sarežģītus kompromisus un ņemot vērā 
savstarpēji atkarīgas izmaiņas dažādos laika periodos, un tas viss jārealizē arvien vairāk atverot 
sevi strauji mainīgajai, grūti prognozējamai un arvien vairāk konkurētspējīgai globālajai 
ekonomikai”1.  
 
Lai augstākās izglītības sistēma atbilstu šīm prasībām, politikai būs jānosaka sistēmas vājākie 
posmi, jāidentificē, kuri mehānismi nav pietiekami iedarbīgi, kā ieviest koriģējošu stratēģiju un  
būs jāvienojas par jauno pasākumu kopumu augstākās izglītības reformas īstenošanai.  
 
Saskaņā ar veiktajiem pētījumiem un aptaujām, ņemot vērā pieejamo informāciju un šī ziņojuma 
vajadzībām veikto interviju rezultātus, var identificēt sešas svarīgākās problēmu un uzdevumu 
jomas, kas Latvijas augstākās izglītības sistēmai būtu jārisina:  
 
• Augstākās izglītības nozīme visas valsts attīstībā 
• Mācīšanas kvalitāte 
• Augstākās izglītības institucionālā organizācija 
• Inovāciju sistēma un pētījumu un attīstības loma 
• Finansēšanas mehānismi 
• Vadība un koordinācija 
 

                                                 
I. 1 Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries 
Zināšanu ekonomikas foruma Noslēguma ziņojums “Zināšanu izmantošana attīstībai ES kandidātvalstīs”, 
ko Pasaules Banka organizēja sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 
Organizāciju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības Banku un Eiropas Investīciju Banku. Parīze, 2002. gada 
19. – 22. februāris. 
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1. Augstākās izglītības nozīme visas valsts attīstībā. Strauji mainīgā ekonomikas, kultūras un 
sociālajā vidē augstākajai izglītībai nepārtraukti ir jāpielāgojas šīm izmaiņām, jāreaģē uz 
ekonomikas izvirzītajām prasībām, jāreaģē uz darba tirgus prasībām un jārīkojas atbilstoši 
vietējām, reģionālām un starptautiskām prasībām. Šajā sakarā ir trīs tēmas, kam jāpievērš īpaša 
uzmanība:  
 
a. Līdzsvars starp profesionālajām, neuniversitātes, īstermiņa programmām un universitāšu, 
akadēmiskajiem, profesionāli orientētajiem kursiem; 
 
b. Absolventu sadalījums pa zināšanu jomām un atbilstība starp piedāvājumu un pieprasījumu 
pēc praktiskajām, materiālajām prasmēm un netaustāmajām, teorētiskajām prasmēm;  
 
c. Apgūto prasmju un māku atbilstība tautsaimniecības un darba devēju vajadzībām. 
 
2. Mācīšanas kvalitāte. Starptautiskā pieredze rāda, ka ikvienā augstākās izglītības sistēmā, kas 
strauji izplešas, jo īpaši tad, ja tādā pašā apjomā nepalielinās materiālie un finansu resursi, rodas 
kvalitātes problēmas, ar ko jāsaskaras. Šajā sakarā kā svarīgākie izvirzās divi jautājumu kopumi, 
kas saistīti ar kvalitāti.  
 
a. No vienas puses, augsti kvalificētu pasniedzēju pieejamība. Latvijas gadījumā pastāv divas jo 
īpaši nopietnas problēmas:: 
 
i. Mācību spēku novecošanās un  

 
ii. Pārāk mazs doktorantūras beidzēju skaits, kas ir ievērojami mazāks, nekā būtu vajadzīgs 

augstākās izglītības iestāžu mācībspēku bāzes atjaunošanai. 
 
b.  No otras puses, nepieciešamība atrast atbilstošo līdzsvaru studiju programmu orientācijā un 
organizācijā starp teoriju un praksi, vispārīgo un specializēto izglītību, mācīšanu un mācīšanos un 
starp studēšanu un strādāšanu.  
 
3. Institucionālā un atbalsta struktūra. Augstākās izglītības nozīme un kvalitāte ir jāpapildina ar 
adekvātu infrastruktūru un līdzekļiem. Latvijai ir jāsaskaras ar nopietnām problēmām, kas 
saistītas ar šīs infrastruktūras un līdzekļu no drošināšanu. Visnozīmīgākie trūkumi vērojami četrās 
jomās: vispārējā infrastruktūra (ēku uzturēšana un remonts, apkure); mācību infrastruktūra 
(mācību laboratorijas un iekārtas, bibliotēkas, pieeja elektroniskām, specializētām datu bāzēm); 
pētniecības infrastruktūra (pētījumu laboratorijas un iekārtas) un vadības infrastruktūra. Pēdējo 
desmit gadu laikā finansējums visiem šiem nolūkiem ir bijis niecīgs. Tā rezultātā pastāv apspiests 
pieprasījums un tiek izdarīts spiediens uz valdību, lai finansētu investīciju programmas valsts 
augstākās izglītības iestādēs.  
  
4. Inovāciju sistēma un pētījumu un attīstības loma. Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības 
nākotnes attīstība ir ievērojami atkarīga no tās uzņēmumu, valdības un iedzīvotāju spējas radīt, 
importēt, adaptēt un izplatīt zināšanas. Valsts attīstības programma 2003. – 2006. gadam uzsver 
nepieciešamību pēc zināšanām, prasmēm un jaunievedumiem dinamiskākajās tautsaimniecības 
nozarēs, t.i., mežsaimniecība un zivsaimniecība, metālapstrādes un mašīnbūves nozares, 
elektronikas un elektrotehnikas nozares, komunikāciju un informācijas tehnoloģijas. 
 
Nacionālā Inovāciju sistēma (NIS) ir visizplatītākā struktūra, kas izveidota, lai atbilstu šīm 
prasībām. Izmantojot Pasaules Bankas Institūta Zināšanu novērtēšanas metodiku, Latvijas 
veikumu pēdējo piecu gadu laikā var uzskatīt par tādu, kas uzlabojis novatorisma kapacitāti, jo 
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īpaši attiecībā uz trim no četriem iepriekš minētajiem komponentiem: tās ekonomisko stimulu 
režīms, tās informācijas struktūra un izglītības sistēma. Bet ceturtais komponents, t.i., spēja radīt 
un izplatīti novatoriskus risinājumus, joprojām atpaliek.  
 
Tomēr, salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm (kas nav G7 grupā), Latvija ievērojami atpaliek. To 
nosaka ne tikai nelielais valsts izdevumu apjoms pētījumu un attīstības vajadzībām. Tas atspoguļo 
arī vispārīgu nespēju attīstīt pētniecības un attīstības kapacitāti un saistīt to ar rūpniecību, jo īpaši 
augsto tehnoloģiju rūpniecību.  
 
5. Finansēšanas mehānismi. Patreiz Latvijas izdevumi augstākajai izglītībai un pētījumiem un 
attīstībai veido apmēram 1% no IKP. Lai arī privātais finansējums gan augstākās izglītības 
iestādēm, gan pētījumiem un attīstībai pēdējos gados ir palielinājies, ir nepieciešams palielināt arī 
valsts finansējumu abos minētajos virzienos, lai uzlabotu finansēšanas mehānismus un piešķirtu 
valsts līdzekļus valsts augstākās izglītības iestādēm.   
 
Valsts augstākās izglītības iestādes tiek finansētas, pielietojot mehānismu, kas aprakstīts kā 
studentu vietu normatīvās izmaksas. Tomēr praksē normatīvo izmaksu princips nedarbojas 
galvenokārt ierobežoto valsts līdzekļu dēļ.  Patiesībā valdība ir spiesta pielietot pārmēru mazus 
koeficentus, lai samazinātu reālo summu, kas tiek atvēlēta vienai studenta vietai. Tā sekas ir 
tādas, ka princips, kad par vienu studentu piešķirtā subsīdija tiek piesaistīta normatīvajai 
izmaksai, tādejādi stimulējot institucionālo neracionālismu no augstāko mācību iestāžu puses, 
praksē netiek izmantots. 
 
Nesen tika izveidota kreditēšanas sistēma, lai atbalstītu studentus privātajās un valsts augstākajās 
mācību iestādēs, kuri nevar samaksāt studiju maksu no savas ģimenes ienākumiem. Patreiz 
kreditēšanas sistēmu administrē privātās bankas. Studentam, kurš prasa kredītu, ir jāuzrāda divi 
galvotāji, bet valsts subsidē procentu maksājumus un ir kā pēdējās iespējas galvotājs. 2001. gadā 
tika izsniegti 30 tūkstoši kredītu, katrs vidēji 350,- Ls apmērā, kas sasniedza 8,3% no kopējiem 
valsts budžeta asignējumiem augstākajai izglītībai.2 Studentu pārstāvji, kuri tika intervēti šī 
ziņojuma vajadzībām, sūdzējās par to, ka trūkst informācijas par kredītiem un par kārtību, kādā 
tos iespējams saņemt, tāpat arī par grūtībām uzrādīt divus galvotājus un nedrošību par iespējām 
kredītu nākotnē atmaksāt.   
 
6. Vadība un koordinācija. Lai valdības intervence un sistēmas koordinēšana būtu iedarbīga un 
efektīva, ir vajadzīga valsts struktūra, kam piešķirtas pilnvaras, instrumenti un resursi šo funkciju 
veikšanai. Vairumā valstu šo lomu pilda izglītības ministrija. Šajā gadījumā Latvijas situācija ir 
sarežģītāka, un tā ir tikusi kritizēta. Par augstāko izglītību ir atbildīga ne tikai Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM), bet vēl piecas ministrijas (Zemkopības, Labklājības, Iekšlietu, Kultūras 
un Aizsardzības). Saskaņā ar OECD nozaru pārskatu, “Latvijas augstākās izglītības 
sadrumstalotība atspoguļojas valsts aģentūru līmenī”.3 Lai politiku varētu izstrādāt ātri un 
nekavējoties to ieviest, IZM ir arī jāstiprina tās uzraudzības, informatīvā un vadības kapacitāte. 
Latvijas augstākās izglītības un NIS ir kļuvušas gan pārāk komplicētas, gan vitālas visas valsts un 
tās tautsaimniecības attīstībai, lai varētu atļauties šīs sistēmas vadīt mazāk nekā visaugstākajā 
profesionālajā līmeni. Turklāt ir jāpārskata nozares regulējums un tas ir jāvienkāršo. Šauras 
specifikācijas par to, kā un kur būtu jāizlieto valsts asignētie līdzekļi, ierobežo augstākās 
izglītības iestāžu spēju racionalizēt izdevumus, kontrolēt cenu izmaiņas un ietaupīt līdzekļus, lai 
investētu alternatīvos mērķos. 
 
                                                 
2 Skat. IZM (2001:Tabula 7.11.1) 
3 OECD (2001:156) 
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7. Pārmaiņu scenāriji. Starptautiskā pieredze rāda, ka augstākās izglītības sistēmas saskaras gan 
ar jauniem izaicinājumiem, lai atbalstītu zināšanu virzītu attīstību, gan ar seno izaicinājumu 
veicināt augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un vienlīdzību. Lai atbildētu uz šiem 
izaicinājumiem, ir jāizpilda trīs savstarpēji saistīti nosacījumi: 
 
• Izveidot saskaņotu politikas ietvaru; 
• Radīt normatīvo vidi, kas ļauj realizēt radušās iespējas; 
• Piedāvāt atbilstošus finanšu stimulus. 
 
7.1. Latvijas gadījumā, paturot prātā konkrētas problēmas un uzdevumus, kas identificēti II daļā, 
ir jāapstiprina pārmaiņu ieviešanas politika sekojošās jomās: 
 
• Atbilstība un kvalitāte; 
• Vadība; 
• Inovācijas; 
• Finansēšana 
 
7.2. Ir iezīmēti alternatīvi darbības virzieni un instrumenti katrai no minētajām tematiskajām 
jomām un tie tiek piedāvāti kā izejas punkts diskusijām. 
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II. Mainīgie apstākļi  
 

1. ierāmējums 
Jaunie izaicinājumi augstākajai izglītībai 
Attīstības valstis un valstis ar pārejas perioda ekonomiku saskaras
ar būtiski jaunām tendencēm globālajā vidē, kas ietekmē ne tikai to,
kādā veidā darbojas augstākās izglītības sistēmas, bet pat šīs
sistēmas mērķus un nolūku.  Starp visizšķirošākajām pārmaiņu
dimensijām minamas globalizācijas konverģentā ietekme, arvien
pieaugošā zināšanu nozīme, kā galvenajam izaugsmes
virzītājspēkam, un informācijas un komunikācijas revolūcija.
Zināšanu akumulēšana un to pielietošana ir kļuvuši par
svarīgākajiem faktoriem ekonomikas attīstībā un tie arvien vairāk
kļūst noteicošie valsts konkurētspējai globālajā ekonomikā. Arvien
pieaugošā datoru jauda, datortehnikas un programmatūras arvien
samazinošās cenas, bezvadu un satelītu tehnoloģiju pilnveidošanās
un samazinātas telekomunikāciju pakalpojumu cenas ir pilnībā
likvidējušas visus telpas un laika noteiktos šķēršļus informācijas
pieejamībai n apmaiņai P l B k (2002 )

Latvijas augstākās izglītības sistēma piedzīvo straujas un būtiskas pārmaiņas. 90-tajos gados tai 
bija jāpielāgojas jaunai politiskai situācijai sabiedrībā un valstī, jauniem tirgus spēkiem un 

jaunām prasībām studentu, 
uzņēmumu un darba devēju 
puses, jaunām valdības 
prasībām un sabiedrības 
viedoklim. Turklāt Latvijas 
ekonomikai un sabiedrībai 
bija jāsastopas aci pret aci ar 
globalizācijas un zināšanu 
revolūcijas mesto 
izaicinājumu (1. ierāmējums) 
un tās augstākās izglītības 
sistēma realizē nepieciešamās 
reformas, lai kļūtu par Eiropas 
augstākās izglītības telpas 
sastāvdaļu saskaņā ar Boloņas 
Deklarācijas noteikumiem.   

 
Būtisks progress ir novērojams dažādās sfērās:  
 
1. Arvien pieaugošas mācīšanās iespējas. Uzņemto studentu skaits augstākās izglītības 

iestādēs pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis vairāk nekā divas reizes no 46 tūkstošiem 
1990./91. mācību gadā līdz vairāk nekā 110 tūkstošiem 2001./02. mācību gadā. Turklāt 
studentu skaits pirmajos kursos ir palielinājies trīs reizes (att. I.1.1.). Patreiz Latvijas 
augstākās izglītības iestādēs uzņemto studentu bruto īpatsvars ir vienā līmenī ar šo pašu 
rādītāju Austrijā, Francijā un Nīderlandē (att. I.1.2.). Vairāk nekā 430 studiju programmas 
tiek piedāvātas koledžu (profesionālo) programmu līmenī, bakalauru programmu līmenī (gan 
akadēmiskās, gan profesionālās bakalauru programmas), akadēmisko un profesionālo 
maģistru programmu un doktorantūras programmu līmeņos (att. I.1.3.). Divas trešdaļas no 
kopumā uzņemto studentu skaita koncentrētas sociālo zinātņu un  izglītības jomā (att. I.1.4.). 
Vienlaicīgi pieaug arī absolventu skaits, no mazāk nekā 6 tūkstošiem 1991. gadā līdz vairāk 
nekā 20 tūkstošiem 2001. gadā (att. I.1.5.). Bet vēl svarīgāk ir tas, ka ir konstatēts, ka 
“gandrīz visi studenti, neatkarīgi no viņu studiju sfēras, veiksmīgi atrod darbu pēc 
augstskolas pabeigšanas”.4  

 
2. Institucionālās bāzes dažādošanās. Studentu skaita palielināšanās un arvien plašāks 

piedāvāto studiju programmu spektrs tiek papildināts ar augstākās izglītības institucionālās 
bāzes dažādošanos. Valsts augstāko izglītības iestāžu skaits ir palielinājies no 10 1990. gadā 
līdz 20 2000. gadā. Sešām no šīm iestādēm ir universitātes statuss un 14 ir augstākās 
izglītības iestādes bez universitātes statusa, kaut arī 6 no tām piešķir augstākās izglītības 
grādus līdz pat doktora grādam. Lai nodrošinātu ģeogrāfiski līdzsvarotākas izglītības iespējas, 
tika izveidotas jaunas reģionālās augstākās izglītības iestādes, piemēram, Vidzemes un 
Ventspils augstskolas. Turklāt ir tikušas atvērtas 14 licencētas privātās augstākās izglītības 
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4 Snitnikovs un Vanaga (2001:116) 



iestādes. Tādējādi tagad ir 34 augstākās izglītības iestādes, no kurām 31 ir akreditēta atbilstoši 
likumdošanā noteiktajai kārtībai5 (att. I.2.1).  

 
3. Palielināts finansējums un finansējuma avotu dažādošanās. Valsts izdevumi izglītībai 

(visiem līmeņiem) veido apmēram 7% no IKP, kas ir tikpat liels īpatsvars kā 1995. gadā, bet 
attiecībā uz augstākās izglītības finansējumu, tā īpatsvars pret IKP ir samazinājies par vairāk 
nekā 20%. Tajā pašā laikā privātais finansējums augstākajai izglītībai, kas veidojas no 
studentu mācību maksas gan valsts, gan privātajās mācību iestādēs, pastāvīgi ir pieaudzis. Tā 
rezultātā kopējais līdzekļu apjoms, kas investēti augstākajā izglītībā, ir lielāks nekā 1997. – 
1998. gadā (att. I.3.1). 

 
4. Boloņas Deklarācijas prasību izpilde. Boloņas Deklarācijai (1999.) ir pievienojušās 29 

valstis, kas apņēmušās reformēt savu valstu augstākās izglītības sistēmas struktūru 
konverģētā veidā, un Latvija ir šo valstu vidū. Deklarācijā noteiktā rīcības programma balstās 
uz pieciem mērķiem6: (i) kopīgas struktūras pieņemšana saprotamiem un salīdzināmiem 
grādiem; (ii) bakalauru un maģistru līmeņu ieviešana, kur pirmo grādu programmas nav 
īsākas par 3 gadiem un atbilst darba tirgum; (iii) ECTS-savietojamas kredītpunktu sistēmas; 
(iv) Eiropas dimensija kvalitātes nodrošināšanā ar salīdzināmiem kritērijiem un metodēm, un 
(v) atlikušo šķēršļu likvidēšana, kas kavē brīvu studentu un pasniedzēju mobilitāti. Kā 
norādīts Augstākās izglītības koncepcijā, Latvijā jau ir izveidota akadēmisko un profesionālo 
grādu sistēma, kas  atbilst Eiropas sistēmām; ir izveidotas profesionālās programmas un ir 
ieviesta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kas balstīta uz izglītības iestāžu un programmu 
akreditāciju.7 

 
5. Izglītības iestāžu un programmu akreditācija. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma tika 

izveidota 90-to gadu vidū.8 Tā ir domāta gan izglītības iestādēm, gan programmām un balstās 
uz pašnovērtējumu un koleģiālajām pārbaudēm. Lēmumu par akreditāciju pieņem Augstākās 
izglītības Padome (augstākās izglītības iestādēm) un IZM izveidotā Akreditācijas komisija 
(studiju programmām). Koleģiālo pārbaužu grupas sastāv no vismaz trijiem ekspertiem: viens 
vietējais eksperts, viens no kādas citas Baltijas valsts un viens no citām ārvalstīm - parasti no 
Rietumeiropas, dažreiz no ASV un atsevišķos gadījumos no Austrumeiropas. Lai organizētu 
šo procesu un palīdzētu augstākās izglītības iestādēm veikt pašnovērtēšanu, 1994. gadā tika 
izveidots Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas Centrs.9 Pirmā kvalitātes 
nodrošināšanas – akreditācijas kārta tika pabeigta 2001. gada novembrī.10 Tika akreditētas 
vairāk nekā 90% no visām programmām un 31 no 34 augstākās izglītības iestādēm. 

 
6. Zinātnes un tehnoloģijas nākotnes attīstības redzējums. ES iestāšanas kontekstā Latvijas 

valsts zinātnes un tehnoloģijas attīstības politika ir vērsta uz to, lai pārorientētu savu 

                                                 
5  Skat IZM akreditēto augstākās izglītības iestāžu sarakstu 2001.g., Tabula 2.5.1   
6 ES Rektoru Konferenču Konfederācija un Eiropas Universitāšu Asociācija (CRE), Boloņas Deklarācija 
par Eiropas āugstākās izglītības telpu: skaidrojums  
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/erasmus/bologna.pdf 
7 Sīkākai informācijai skatīt: Bologna follow-up measures: Latvia 
http://www.unige.ch/cre/activities/Bologna%20Forum/National%20reports/report_Latvia_%20doc.pdf  
8 Skat. Ministru Kabineta (1995.g.) Augstākās izglītības iestāžu akreditācijas noteikumi 
http://www.izm.lv/en/default.htm  
9 Skat. http://www.aiknc.lv/en/index.php#  
10 Augstākā izglītība Latvijā http://www.aic.lv/en/default.htm  
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zinātniskās pētniecības potenciālu atbilstoši valsts un Eiropas prioritātēm un lai stimulētu 
zinātnieku aktīvāku iesaistīšanos ekonomikas, kultūras un sociālo problēmu risināšanā.11  

 
6.1. Līdz šim atsevišķi darbojošies 33 pētniecības institūti tagad oficiāli ir piesaistīti konkrētām 

universitātēm. Zinātniskās pētniecības valsts prioritātes ir noteiktas ar Ministru Kabineta 
Rīkojumu un tās ir sekojošas: organiskā ķīmija, biomedicīna un farmācija; lietišķo zinātņu 
nozares; informācijas tehnoloģijas; mežkopības un kokapstrādes zinātnes un letonika 
(Latvijas vēsture un arheoloģija; latviešu valoda, literatūra, folklora un etnogrāfija; Latvijas 
māksla un kultūra; filozofija un socioloģija).  

 
6.2. 1998. gada jūlijā Latvijas Zinātnes Padome pieņēma un Ministru Kabinets apstiprināja 

Zinātniskās pētniecības un attīstības valsts koncepciju.12 Tā ietver zinātniskās izpētes valsts 
prioritātes un identificē papildus prioritātes, kas saistītas ar Latvijas un ES sadarbību: 
informācijas tehnoloģijas un telemātika; dzīvības zinātnes un biotehnoloģija – biomedicīna, 
zāļu veidošana un biotehnolģija; jaunie materiāli; ekoloģija un vides aizsardzība; enerģijas 
tehnoloģijas; mežsaimniecības un zemkopības pētniecība; sociālie un ekonomiskie pētījumi. 
Koncepcija paredz arī izveidot valsts pētījumu programmas un izcilības centrus. Tā paredz 
sekojošus kritērijus pētniecības un attīstības finansējumam: konkursi par pētījumu projektu 
finansēšanu, ko pārbaudījuši kolēģi; valsts finansējums ierobežotam skaitam valsts izpētes 
programmu prioritārajās jomās, kas atlasītas, piedaloties zinātniekiem, valsts amatpersonām 
un uzņēmējiem; zinātniskās pētniecības infrastruktūras finansēšana valsts pētniecības centros; 
izcilības centru finansēšana, kas ir spējīgi konkurēt starptautiskajā līmenī.  

 
6.3. Latvijas zinātnieki un pētnieki aktīvi piedalījās ES 5. Pētniecības Vispārējā Programmā 

(Research Framework Program)13—patiesībā, šai Programmai tika apstiprināti 23 projekti no 
Latvijas – un patreiz viņi gatavojas līdzīgā veidā piedalīties 6. Vispārējā Programmā (2. 
ierāmējums).   

                                                 
11 Zinātniskā pētniecība un attīstība Latvijas Republikā 
http://www.izm.gov.lv/Zinatne_CD/en/04_national/04_01.html  
12 Skat. http://www.izm.gov.lv/Zinatne_CD/en/04_national/04_01_.html . Valsts Koncepcijas teksts 
http://www.lzp.lv/concept.htm  
13 Piektā Vispārējā Programma (Fifth Framework Program (FP5)) sastāv no divām daļām: Piektā Eiropas 
Kopienu Vispārējā Programma, kas ietver pētniecisko darbu, tehnoloģiju attīstību un demonstrācijas; un 
Piektā Euratom Vispārējā Programma, kas ietver pētniecisko darbu un mācības kodolzinātnes jomā. FP5 ir 
struktūra, kas sastāv no vairākām tēmām, ko veido septiņas Specifiskās Programmas, no kurām četras ir 
Tematiskās Programmas: 

• Dzīves kvalitāte un dzīves resursu vadība (Quality of Life)  
• Lietotājam “draudzīga” informācijas sabiedrība (IST)  
• Konkurētspējīga un ilgtspējīga izaugsme (GROWTH)  
• Enerģētika, vide un ilgtspējīga attīstība (EESD)  

Un trīs ir Horizontālās programmas, kas papildina Tematiskās Programmas, reaģējot uz kopīgām 
vajadzībām visās pētniecības jomās: 

• Kopienas pētnieciskā darba starptautiskās nozīmes apstiprināšana (INCO 2)  
• Inovāciju veicināšana un MVU līdzdalības stimulēšana (Innovation/SMEs)  
• Zinātniskās pētniecības cilvēku potenciāla un sociāli ekonomiskās zināšanu bāzes pilnveidošana 

(Improving)  
FP5 tika uzsākta, lai palīdzētu atrisināt problēmas un reaģētu un svarīgākajiem izaicinājumiem sociāli 
ekonomiskajā jomā, ar ko saskārās ES. Tai ir vairāki mērķi un jomas, kas apvieno tehnoloģiskos, 
industriālos, ekonomiskos, sociālos un kultūras aspektus. Šo pieeju vēl vairāk pastiprina Galveno rīcības 
pasākumu koncepcija, kas skar konkrētas problēmas, izmantojot daudzpusēju pieeju, kuras realizēšanā 
piedalās visas ieinteresētās puses no dažādām jomām. http://www.cordis.lu/fp5/home.html  
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2. ierāmējums 
Sestā Vispārējā Programma 
Sestā Vispārējā Programma (FP6) ir Savienības galvenais instruments, lai finansētu pētījumus 
Eiropā. Kopējais budžets četru gadu periodam no 2003. – 2006. ir €17,5 miljardi, kas ir par 
17% vairāk nekā Piektajai Vispārējai Programmai. FP6 ir identificētas 7 galvenās jomas, kurās 
jāpilnveido zināšanas un jānodrošina tehnoloģijas progress: genoma izpēte un biotehnoloģija 
veselībai; informācijas sabiedrības tehnoloģijas; nanotehnoloģijas un nanozinātnes; 
aeronautika un kosmoss; pārtikas drošība; ilgtspējīga attīstība; un ekonomika un sociālās 
zinātnes. Lai panāktu vislielāko iespējamo efektu, tieši šīm jomām ir piešķirti vairāk nekā €12 
miljardi. FP6 ir milzīgs lēciens tālāk par vienkārši projektu finansēšanu. Galvenais uzsvars tiek 
likts uz Eiropas Zinātniskās pētniecības telpas radīšanu, kā vīziju nākotnes pētnieciskajam 
darbam Eiropā. Tās mērķis panākt zinātnisko izcilību, uzlabot konkurētspēju un novatorismu, 
veicinot arvien lielāku sadarbību, savstarpējo papildināmību un uzlabotu koordināciju starp 
attiecīgajām pusēm visos līmeņos. Ir samazināts prioritāšu skaits, lai labāk varētu integrēt 
aktivitātes. Ir ieviesti jauni atbalsta mehānismi (izcilības un integrēto projektu tīkli), kas 
nodrošināt ES aktivitātēm lielāku ietekmi un spēcīgāk strukturēs Eiropā veikto zinātniskās 
pētniecības darbu.. 
The 6th Framework Program http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html   

 
6.4. Neraugoties uz šiem sasniegumiem, kopējie nacionālie izdevumi pētniecībai un attīstībai 

joprojām ir tikai 0,6% no IKP un pēdējos gados valsts izdevumi pētniecībai un attīstībai ir 
samazinājušies. Patreiz (2000.g.) tie ir mazāki par 0,2% no IKP, kas ir ļoti zems rādītājs, 
salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm (att. I.6.1.). 

 
7. Sistēmas vadības un koordinācijas reorganizācijas. Jau pašā pārejas perioda sākumā 

Izglītības likums (1991.g.) ieviesa būtiskas reformas attiecībā uz augstākas izglītības statusu: 
izglītības satura depolitizācija; atļauja veidot privātās augstākās izglītības iestādes; brīva 
izvēle studentiem; un administratīvā decentralizācija.  

 
7.1. Turpmākajos gados likumdošanas bāze ir mainījusies un pielāgojusies jaunajiem apstākļiem. 

1995. gada novembrī tika pieņemts likums “Par augstākās izglītības iestādēm; 1998. gada 
oktobrī Izglītības likums tika pieņemts jaunā versijā; 1999. gada jūnijā tika pieņemts likums 
“Par vispārējo un profesionālo izglītību” un 2000. gada decembrī stājās spēkā jauns likums 
“Par augstākās izglītības iestādēm”. Ministru Kabinets ir pieņēmis vairākus noteikumus, kas 
organizē un kontrolē svarīgus augstākās izglītības sistēmas aspektus. Sagaidāms arī, ka 
dažādi politikas dokumenti atstās visaptverošu ietekmi uz augstākās izglītības attīstību, piem., 
“Par valsts atbalstu augstākās izglītības finansēšanā”, “Kārtībā, kādā veicama studentu 
kreditēšana no kredītiestāžu līdzekļiem, saņemot valsts galvojumus” un “Augstākās izglītības  
attīstības koncepcija”.14  

 
7.2. Patreiz vadošais princips augstākajā izglītībā ir augstākās izglītības iestāžu autonomija 

atbilstoši Likumam. Autonomija ietver tiesības formulēt un pieņemt Satversmi (iestādes 
statūti vai nolikums) un neatkarīgi lemt par studiju programmu saturu un formu, studentu 
uzņemšanas nosacījumiem, pētnieciskā un zinātniskā darba virzieniem, par organizatorisko 
un administratīvo struktūru un par pasniedzēju un administratīvā personāla algām.15  

 
7.3. Savukārt IZM ir vispārīgi atbildīga par augstākās izglītības iestāžu vadību un uzraudzību.16 

IZM ir centrālais izpildu orgāns, kas ir atbildīgs par valsts politikas izstrādi un ieviešanu 
izglītības, zinātnes un tehnoloģijas jomās.   

 
                                                 
14 Skat. Rivža (2001.g.) 
15 Likums “Par augstākās izglītības iestādēm”  (2000.g.), 4. pants http://www.izm.lv/en/default.htm  
16 Par IZM organizāciju skat. http://www.izm.lv/en/default.htm  
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7.4. Augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības departaments īsteno IZM lēmumus augstākās 
izglītības un pētniecības un attīstības jomās. Šis Departaments tika izveidots 1991. gadā un 
šodien tajā strādā 13 pilnas slodzes darbinieki.   

 
7.5. Bez tam, Likums atzīst divas atsevišķas struktūras, kas spēlē noteiktu lomu augstākās 

izglītības vadībā un koordinācijā: Rektoru Padome un Augstākās izglītības Padome.  
 
7.6. Rektoru Padome sagatavo ierosinājumus IZM, lemj par kopīgu studiju programmu 

izveidošanu, dod savu atzinumu par likumprojektiem un noteikumiem, kas skar augstāko 
izglītību, rekomendē ekspertus augstākās izglītības iestāžu un programmu akreditācijai, 
ierosina augstākās izglītības iestāžu akreditāciju, balstoties uz ekspertu darba rezultātiem, 
sagatavo priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu sadalījumam starp augstākās izglītības 
iestādēm un pārstāv Latvijas augstākās izglītības iestādes ārvalstīs.  

 
7.7. Augstākās izglītības Padome ir neatkarīga struktūra, kas izveidota, lai izstrādātu augstākās 

izglītības nacionālo stratēģiju; realizētu sadarbību starp augstākās izglītības iestādē, valsts 
iestādēm un sabiedrību; un lai uzraudzītu augstākās izglītības kvalitāti. Augstākās izglītības 
Padomes locekļus ieceļ Saeima un tie pārstāv sekojošas institūcijas: Latvijas Zinātņu 
Akadēmiju, Radošo arodbiedrību Padomi, Latvijas Izglītības vadītāju Asociāciju, Latvijas 
Ārstu arodbiedrību, Tirdzniecības un rūpniecības palātu. Augstākās izglītības jomu pārstāv 
trīs Padomes locekļi: Rektoru Padomes pārstāvis, augstākās izglītības profesoru pārstāvis un 
Nacionālās studentu Asociācijas pārstāvis. Savukārt Izglītības un zinātnes ministrs pārstāv 
Padomi Ministru Kabineta sēdēs kā ex officio Padomes loceklis.  

 
7.8. Augstākās izglītības padomes galvenās funkcijas ir nodefinētas sekojoši: sagatavot nacionālo 

augstākās izglītības un augstākās izglītības iestāžu attīstības koncepciju; izstrādāt ilgtermiņa 
plānus un priekšlikumus mācību darbam un pētniecības attīstībai augstākās izglītības sistēmā; 
sagatavot priekšlikumus mācību darba un pētniecības kvalitātes paaugstināšanai; prognozēt 
tautsaimniecībai nepieciešamo studentu skaitu un to studentu skaitu, kuri tiks finansēti no 
valsts budžeta katrā no zināšanu jomām; sagatavot priekšlikumus par augstākajās mācību 
iestādēs nepieciešamo pasniedzēju skaitu; iesniegt Ministru Kabinetā novērtējumu par valsts 
budžeta projektu augstākajai izglītībai; pieņemt lēmumus par augstākās izglītības iestāžu 
akreditāciju un iesniegt tos apstiprināšanai IZM. 
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III.  Problēmas un izaicinājumi 
 
Uz zināšanām balstītas ekonomikas veidošana 

3. ierāmējums 
Jaunie izaicinājumi augstākajai izglītībai 
Attīstības valstis un valstis ar pārejas perioda ekonomiku saskaras
ar būtiski jaunām tendencēm globālajā vidē, kas ietekmē ne tikai to,
kādā veidā darbojas augstākās izglītības sistēmas, bet pat šīs
sistēmas mērķus un nolūku.  Starp visizšķirošākajām pārmaiņu
dimensijām minamas globalizācijas konverģentā ietekme, arvien
pieaugošā zināšanu nozīme, kā galvenajam izaugsmes
virzītājspēkam, un informācijas un komunikācijas revolūcija.
Zināšanu akumulēšana un to pielietošana ir kļuvuši par
svarīgākajiem faktoriem ekonomikas attīstībā un tie arvien vairāk
kļūst noteicošie valsts konkurētspējai globālajā ekonomikā. Arvien
pieaugošā datoru jauda, datortehnikas un programmatūras arvien
samazinošās cenas, bezvadu un satelītu tehnoloģiju pilnveidošanās
un samazinātas telekomunikāciju pakalpojumu cenas ir pilnībā
likvidējušas visus telpas un laika noteiktos šķēršļus informācijas
i j īb i i i P l B k (2002 )

1. Lai arī ir panākts ievērojams progress augstākas izglītības reformēšanā un modernizācijā, 
parādās jaunas problēmas un uzdevumi, kas met jaunu izaicinājumu augstākās izglītības 

iestādēm, augstākās 
izglītības sistēmas vadības 
iestādēm un sabiedrībai 
kopumā (3. ierāmējums). 
  
1.1. Jo īpaši, “globālā 
uz zināšanām balstītā 
ekonomika vienlaicīgi rada 
milzīgas iespējas un izvirza 
sarežģītus uzdevumus 
visām valstīm, bet jo īpaši 
tām valstīm,[…] kuras 
piedzīvo grūto pāreju no 

centralizētajām 
ekonomikas organizācijas 
formām. Lai izmantotu šīs 

iespējas un kontrolētu riskus, valstij ir jāpaveic trīs grūtas lietas. Tai ir jāizveido saskaņota, 
daudzpusīga valsts stratēģija uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai un ilgtspējīgumam. Šī 
stratēģija ir jāizstrādā, iesaitot tās izveidē plašu ieinteresēto pušu loku, kas dod iespējas izpausties 
visiem svarīgākajiem sabiedrības slāņiem un sektoriem, ieskaitot privātos uzņēmējus, izglītības 
darbiniekus, zinātniekus, novatorus, pilsonisko sabiedrību, masu mēdijus un citus. Turklāt šī 
stratēģija ir jāievieš konsekventi un pacietīgi, rūpīgi sabalansējot savstarpēji pretrunīgas 
prioritātes, atrodot sarežģītus kompromisus un ņemot vērā savstarpēji atkarīgas izmaiņas dažādos 
laika periodos, un tas viss jārealizē arvien vairāk atverot sevi strauji mainīgajai, grūti 
prognozējamai un arvien vairāk konkurētspējīgai globālajai ekonomikai”.17   
 
1.2. Savukārt Nacionālajā Attīstības plānā (NAP), ko 2001. gada 11. decembrī apstiprināja 
Ministru Kabinets, ir teikts, ka “patreizējais Latvijas ekonomikas modelis mainīsies, jo augstu 
ekonomiskās attīstības tempu var nodrošināt tikai uz zināšanām balstīta tautsaimniecība ar 
intensīvu augsto tehnoloģiju pielietojumu. Attīstīsies jaunas ekonomikas nozares un vienlaicīgi 
tradicionālās nozares tiks pārstrukturētas”.18  
 
1.3. Līdzīgas koncepcijas var atrast Latvijas attīstības ilgtermiņa stratēģijā (Ekonomikas 
Ministrija, 2000.g.); Zinātniskās pētniecības un attīstības koncepcijā (Latvijas Zinātņu Padome, 
1998.g.); un Nacionālajā Inovāciju koncepcijā (Ekonomikas Ministrija, 2001.g.). tādējādi pēdējos 
gados vērojama arvien lielāka vienprātība par Latvijas ekonomikas pārveidošanu par uz 
zināšanām balstītu tautsaimniecību, kas bagāta ar cilvēku kapitālu, inovācijām un plaši eksportē 
preces un pakalpojumus ar jaunradīto vērtību (4. ierāmējums). 
 
                                                 
II. 17 Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries 
Zināšanu ekonomikas foruma Noslēguma ziņojums “Zināšanu izmantošana attīstībai ES kandidātvalstīs”, 
ko Pasaules Banka organizēja sadarbībā ar Eiropas Komisiju, Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 
Organizāciju, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības Banku un Eiropas Investīciju Banku. Parīze, 2002. gada 
19. – 22. februāris. 
18 Īpašo uzdevumu ministrs sadarbībai ar ārvalstu finansu institūcijām (2001:29) 
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4. ierāmējums 
Latvijas Nacionālā inovāciju koncepcija 
Strauja tautsaimniecības attīstība un sociālās labklājības pieaugums Latvijai kā mazai valstij ar 
atvērtu ekonomiku lielā mērā ir atkarīgi no tās spējas saražot un piedāvāt starptautiskajā tirgū 
konkurētspējīgas preces un pakalpojumus. Lai palielinātu vispārējo valsts konkurētspēju, ir 
nepieciešams īstenot mērķtiecīgu valsts inovāciju politiku, kas veicina paātrinātu jauno uz 
zināšanām balstīto nozaru attīstību, kā arī palielināt jaunradītās vērtības produktu īpatsvaru 
tradicionālajās nozarēs. Pasaules ekonomiski spēcīgāko valstu attīstības pieredze rāda, ka šīs 
valstis ir atvērušas savas ekonomikas novatoriskiem risinājumiem jau vairākus gadu desmitus. 
Dažām valstīm ekonomikas procesu globalizācija un straujā tehnoloģiju attīstība rada vienreizēju 
iespēju straujai attīstībai, citām valstīm tas rada noteiktus stagnācijas vai pat lejupslīdes draudus. 
Spēja radīt jaunas idejas un komerciāli tās izmantot ir galvenais spēks, kas nodrošina ekonomikas 
izaugsmi. Šis process ir vienlīdz svarīgs visiem uzņēmējdarbības virzieniem un nozarēm 
(rūpniecībai, pakalpojumiem, tūrismam un zemkopībai), visa veida uzņēmumiem (mikro, mazajiem, 
vidējiem, lieliem uzņēmumiem un starptautiskajām korporācijām), kā arī visām sociālajām grupām 
un reģioniem. Ekonomikas attīstības tempus vairs nenosaka tikai tradicionālie resursi kā darba 
spēks, dabas resursi, kapitāls un tradicionālās rūpniecības un zemkopības nozares. Augsto 
tehnoloģiju nozares arvien vairāk kļūst par ekonomikas pieauguma determinantēm. Augsto 
tehnoloģiju komponente ir kļuvusi par galveno konkurētspējas un jaunradītās vērtības avotu visās 
tautsaimniecības nozarēs. Tomēr augsto tehnoloģiju uzņēmumu izveidošanai un augsto 
tehnoloģiju pielietošanai tradicionālo nozaru uzņēmumos ir nepieciešama ekonomikas vide, kas ir 
labvēlīga inovācijām un inovatīvām darbībām, kā tas ir valstīs, kas ievieš politiku nacionālo 
invoāciju izstrādei un kuru nacionālās inovāciju sistēmas darbojas efektīgi.  
Ekonomikas Ministrija (2201.g.) 

 
 
 

 
 
1.4. Pirmo vispārīgo pārskatu par Latvijas pozīciju ceļā uz ekonomiku, kas balstīta uz zināšanām, 
var iegūt, aplūkojot A attēlu, kurā Latvijas sasniegumi šajā jomā ir salīdzināti ar Rietumeiropas 
valstīm (kas nepieder pie G7 grupas) pēc atsevišķiem zināšanu rādītājiem.19 Tur redzams, ka 
visos svarīgākajos rādītājos, izņemot augstākās izglītības studentu skaitu, Latvija ievērojami 
atpaliek, jo īpaši tajos virzienos, kas ir būtiski svarīgi produktīvām nacionālajām inovāciju 
sistēmām (NIS).  
 

                                                 
19 Pasaules Bankas Institūta Zināšanu novērtēšanas metodika (KAM) sastāv no 69 strukturāliem un 
kvalitatīviem rādītājiem, kas dod salīdzinājumu par to, kā konkrēta ekonomika izskatās salīdzinājumā ar 
kaimiņiem, konkurentiem vai valstīm, kam tā grib līdzināties. Tas palīdz identificēt problēmas un iespējas, 
kādas ir valstij, un norāda virzienus, kam būtu jāpievērš politikas uzmanība vai nākotnes investīcijas. 
Salīdzinājums pēc 69 rādītājiem ir veikts 100 valstu grupai, kurā iekļautas lielākā daļa attīstīto OECD 
valstis un apmēram 60 attīstības valstis. Katrs no mainīgajiem, kas izmantots punktu kartē, ir normalizēts 
skalā no 0 līdz 10, lai augstākā vērtība starp 100 salīdzinājumā izmantotajām valstīm tiktu vērtēta ar 10 un 
zemākā ar 0.  
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Figure A 
Latvia and Western Europe in selected knowledge variables
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Source: The World Bank Institute (2002) 
 
1.5. Lai novērstu šos trūkumus, NAP paredz vairākas konverģentas rīcības un norāda uz 

nepieciešamību veikt tālākas izglītības reformas: piem., “ciešāka sadarbība starp zinātni, 
izglītību un uzņēmējiem tiks pastiprināta, tādejādi radot pamatu tādas ekonomikas 
attīstībai, kas balstīta uz zināšanām un inovācijām”; “turpināsies virzība uz informācijas 
sabiedrību un strauji pieaugs IT loma attīstībā”; “tiks veikta tālāka izglītības sistēmas 
pārstrukturēšana, lai pilnībā apmierinātu darba tirgus vajadzības”, utt..  

   
1.6. Bez tam ir apstiprināti vairāki ambiciozi augstākās izglītības attīstības kvantitatīvie 

mērķi 2010. gadam, kā parādīts 5. ierāmējumā. 
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5. ierāmējums 
Kvantitatīvie rādītāji, kas jāsasniedz līdz 2010. gadam 
Cilvēku resursi: 

• Studentu skaits                              120 000 
• Ph.D. studentu skaits                        4 500 
• Profesoru skaits            1 000 
• Zinātņu doktoru skaits (Ph.D.), kuri veic zinātnisko darbu 
• Cilvēku skaits, kas piedalās pētījumu veikšanā    2 000 

Finanšu resursi: 
• Valsts budžeta subsīdijas augstākajai izglītībai                 1,4% no IKP 
• Valsts budžeta subsīdijas zinātnei un pētniecībai,    1,0% no IKP 

 no kurām pētniecībai universitātēs                   0,4% no IKP 
• Pētniecības atbalstam piesaistītie privātie līdzekļi           1,0 –1,3% no IKP 
• Augstākās izglītības atbalstam piesaistītie privātie līdzekļi          1,0 –1,4% no IKP 

 
Infrastruktūra: 

• Jaunuzbūvēts Zinātnes un tehnoloģijas parks, kas asociēts  
ar universitātēm un pētniecības institūtiem; 

• Augstākās izglītības iestāžu un pētniecības institūtu  
infrastruktūras modernizācija un optimizācija  

Iznākuma indikatori 
• Apmācāmo speciālistu skaits                              30 000 
• Apmācāmo  Ph.D. skaits              700 
• Zinātnisko publikāciju skaits      1 000 
• Augsto tehnoloģiju produktu īpatsvars kopējā valsts eksporta apjomā           20 -25%

 
IZM (2002.g.) 

 
 
1.7. Lai augstākā izglītība attaisnotu šīs prognozes, rīcības politikā ir jānosaka sistēmas 

vājākās vietas, kuri mehānismi nedarbojas pietiekami efektīgi, kā ieviest koriģējošas 
stratēģijas, un jāvienojas par jaunu augstākās izglītības reformas instrumentu kopumu.   

 
1.8. Vadoties no esošo pētījumu un aptauju rezultātiem, kā arī no pieejamiem datiem un šī 

ziņojuma vajadzībām veikto interviju rezultātiem20, Latvijas augstākajā izglītībā var 
identificēt sešas problēmu un neatrisinātu uzdevumu jomas:  

 
• Augstākās izglītības nozīme visas valsts attīstībā 
• Mācīšanas kvalitāte 
• Augstākās izglītības institucionālā organizācija 
• Inovāciju sistēma un pētniecības un attīstības loma 
• Finansēšanas mehānismi 
• Vadība un koordinācija 
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20 Skat. pielikumu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ierāmējums 
Augstākās izglītības nozīme 
Pasaules ekonomika mainās, jo zināšanas aizstāj fizisko kapitālu kā
patreizējās (un nākotnes) bagātības avots. Tehnoloģija lielā mērā virza šo
procesu ar informācijas tehnoloģiju, biotehnoloģiju un citām inovācijām, kas
noved pie ievērojamām izmaiņām mūsu dzīves veidā un tajā, kā mēs
strādājam. 
Tā kā zināšanas kļūst arvien svarīgākas, arī augstākā izglītība līdz ar to.
Valstīm ir jāizglīto skaitliski vairāk jauno cilvēku atbilstoši augstākiem
standartiem – augstākās izglītības grāds tagad ir pamatkvalifikācijas prasība
daudziem kvalificētiem darbiem. Zināšanu kvalitāte, ko ģenerē augstākās
izglītības iestādēs, un to pieejamība plašākai ekonomikai kļūst arvien vairāk
izšķiroša valsts konkurētspējas nodrošināšanā. Attīstības valstīm augstākā
izglītība nepieciešama, lai: 
• nodrošinātu lielāku studentu skaitu, jo īpaši no mazāk nodrošinātiem
sociālajiem slāņiem, ar specifiskām prasmēm, jo speciālisti ir arvien vairāk
pieprasīti visās pasaules ekonomikas nozarēs; 
• sagatavot studentus ar vispārīgo izglītību, kas ir gatavi uz elastīgu un
novatorisku rīcību, tādejādi nodrošinot pastāvīgu ekonomisko un sociālo
struktūru atjaunošanos, kas ir svarīgi strauji mainīgā pasaulē; 
• mācīt studentiem ne tikai to, kas ir zināms patreiz, bet arī to, kā savas
zināšanas atjaunot, lai viņi varētu savas prasmes papildināt līdz ar izmaiņām
ekonomikas vidē; un  
• palielināt valstī veikto pētījumu apjomu un kvalitāti, ļaujot pasaulei, kas
attīstās, izvēlēties, absorbēt un radīt jaunas zināšanas efektīvāk un ātrāk nekā
tas ir tagad. 
Augstākās izglītības un sabiedrības Darba grupa, Peril and Promise 

 
 
Augstākās izglītības nozīme visas valsts attīstībā. 
2.  Strauji mainīgā ekonomikas, kultūras un sociālajā vidē augstākajai izglītībai nepārtraukti ir 

jāpielāgojas šīm izmaiņām, jāreaģē uz ekonomikas izvirzītajām prasībām, jāreaģē uz darba 
tirgus prasībām un jārīkojas atbilstoši vietējām, reģionālām un starptautiskām prasībām. (6. 
ierāmējums). Kā norādīts NAPā, Latvijas ģeopolitiskā situācija un ierobežotie izejvielu un 
enerģijas resursi nosaka to, ka svarīgākais tās ekonomikas konkurētspējas faktors ir izglītoti 
cilvēki un kvalificēts darbaspēks.  

 
2.1. Ir trīs galvenās tēmas, kam jāpievērš uzmanība:  

 
• Līdzsvars starp profesionālajām, neuniversitātes tipa, īstermiņa programmām un 

universitāšu, akadēmiskajiem, profesionāli orientētajiem kursiem; 
• Absolventu sadalījums pa zinību jomām un atbilstība starp praktisko, taustāmo prasmju 

un teorētisko, netaustāmo prasmju piedāvājumu un pieprasījumu; 
• Apgūto prasmju atbilstība tautsaimniecības un darba devēju vajadzībām. 

 
2.2. Universitātes un neuniversitātes tipa studiju programmas. Latvijas augstākās izglītības 

akadēmisko grādu struktūra (7. ierāmējums), kā arī ievērojams skaits izglītības 
programmu un  lielais studentu skaits – tas viss ir veidots vairāk par labu akadēmiskajam, 
ne profesionālajam saturam.  
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ās

epieciešams, organizēt divos ciklos, kur koledžas programma un IV līmeņa profesionālā kvalifikācija ir
pirmais cikls.  

7. ierāmējums 
LATVIJA: Augstākās izglītības akadēmisko grādu struktūra 
Latvijas augstākās izglītības sistēma ir bināra kopš likums “Par izglītības iestādēm” (1995.g.) nosaka atšķirību starp
akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību. Profesionālo programmu popularitāte strauji aug – 1998./99. m.g.
profesionālās programmas piesaistīja vairāk nekā divas reizes lielāku studentu skaitu, salīdzinājumā ar bakalauru
programmām. 
Tomēr augstākās izglītības sistēmas binārā struktūra Latvijā nav strikti institucionalizēta; tādēļ var redzēt
universitātes, kas piedāvā profesionālās programmas, un iestādes, kas nenes universitātes nosaukumu, piedāvājam
akadēmiskās programmas. Principā var izšķirt trīs programmu grupas – akadēmiskās programmas, kuras pabeidzot
var iegūt akadēmisko grādu; profesionālās programmas, kas balstītas uz pirmā akadēmiskā grāda standartu, tādejādi
to absolventi ir tiesīgi turpināt tālākas akadēmiskās studijas, un, visbeidzot, lietišķās profesionālās programmas, kas
orientētas uz profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, bet nedod pamatu tiešai uzņemšanai, lai turpinātu
akadēmiskās studijas.  
Piemērojot pieeju universitātes/ neuniversitātes tipa programmas, tad akadēmiskās programmas un profesionālās
programmas, kas balstītas uz akadēmiskā grāda standartiem, būtu jāattiecina uz universitātes tipa programmām, bet
lietišķās profeisonālās programmas – uz neuniversitātes tipa programmām.  
Akadēmiskā augstākā izglītība (ISCED līmenis 5A). Akadēmiskās augstākās izglītības programmas balstās uz
fundamentālajām un/vai lietišķajām zinātnēm; parasti, katra akadēmiskās izglītības posma noslēgumā tiek rakstīts
zinātnisks pētījumu darbs un beigās var attiecīgi iegūt bakalaura vai maģistra grādu. Bakalaura grāds tiek piešķirts
pēc pirmās studiju fāzes pabeigšanas. Bakalaura programmas var būt 3 vai 4 gadu garas, atkarībā no izvēlētās
macību iestādes. Bakalaura grāds, kas iegūts pēc 4 gadu studiju programmas pabeigšanas, tiek uzskatīts par
pabeigtas augstākās akadēmiskās kvalifikācijas apliecinājumu, kamēr bakalaura grāds pēc 3 gadu studijām tiek
drīzāk uzskatīts par starpposma kvalifikāciju pirms tiek izdarīta tālāka izvēle starp profesionālajām programmām vai
maģistra studijām.  
Maģistra grāds tiek piešķirts pēc otrās akadēmiskās izglītības fāzes pabeigšanas, un tā iegūšanai kopumā ir
nepieciešamas universitātes studijas 5 – 7 gadu garumā.  
Madicīnas un stomatoloģijas studijās (attiecīgi 6 un 5 gadu studijas) bakalaura un maģistra grādi netiek piemēroti.
Tomēr medicīnas un stomatoloģijas studijās iegūtie grādi tiek uzskatīti par pielīdzināmiem maģistra grādam.  
Studijas doktorantūrā. Lai uzsāktu studijas doktorantūrā, ir nepieciešams maģistra (vai ekvivalents) akadēmiskais
grāds. Doktora grādu, kas starptautiski parasti tiek apzīmēts ar Ph.D., var iegūt, publiski aizstāvot doktora disertāciju.
Doktorantūras studijas ilgst četrus vai retāk trīs pilnus gadus. Studijas ietver padziļinātu priekšmeta izpēti, kā arī
pētniecisko darbu doktora disertācijas sagatavošanai. Pirms doktora disertāciajs aizstāvēšanas, ir nepieciešamas
publikācijas starptautiski atzītos zinātniskos izdevumos. Iepriekšējos gados, jo īpaši, kad vairums pētniecības institūtu
Latvijā atradās ārpus universitātēm, atbilstošs neatkarīga pētnieciskā darba apjoms un attiecīgu doktorantūras
eksāmenu nokārtošana, strādājot pētniecības institūtā, ļoti bieži aizstāja studijas doktorantūrā. Patreiz doktora grāds
galvenokārt tiek iegūts regulāri apmeklējot doktorantūras studijas universitātēs un, kā neatņemama šo studiju
sastāvdaļa, tiek veikts darbs pie doktora disertācijas.  
Latvijā joprojām pastāv arī otrā līmeņa doktora grāds – habilitēts doktors. Līdz 1999. gada beigām šis grāds bija
formāls priekšnosacījums, lai piešķirtu profesora titulu. Tomēr, saskaņā ar izmaiņām valsts likumdošanā, grāds
“habilitēts doktors” vairs netiek piešķirts pēc 2000. gada 1. janvāra. Tā vietā, lai izvēlētos profesora titula kandidātus,
ir izstrādātas jaunas procedūras, kas nodrošina, ka pretendentam, kuram ir doktora grāds, ir pietiekama zinātniskā
kompetence un pedagoģiskā pieredze.  
Āugstākā profesionālā izglītība. Likums par profesionālo izglītību (1999.g.) paredz divu līmeņu augstākās
profesionālās izglītības programmas: koledžas programmas, kas dod IV līmeņa profesionālo kvalifikāciju, un
profesionālās augstākās izglītības programmas, kas dod V līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Vairākās profesijās ir
iespējams izveidot koledžu programmas kā pirmo ciklu augstākajā profesionālajā izglītībā.  
Koledžu programmas ilgst vismaz divus gadus un tās tiek uzskatītas par augstākās profesionālās izglītības pirmo ciklu.
Pabeidzot šīs programmas, var iegūt IV līmeņa profesionālo kvalifikāciju (teorētiskā un praktiskā sagatavotība veikt
sarežģītus vadības uzdevumus un organizēt un vadīt citu speciālistu darbu) un tās ļauj turpināt studijas otrā cikla
augstākās profesionālās izglītības iegūšanai. Patreiz koledžas programmas tiek veidotas gan esošajās augstākās
izglītības iestādēs, gan bijušajos tehnikumos, kur profesionālā izglītība tika iegūta pēc vidusskolas pabeigšanas.
Jomas, kurās vispirms tika izveidotas koledžas izglītības programmas, ir inženierija, datorzinātnes, uzņēmējdarbības
vadība, medicīniskā aprūpe un jurisprudence (uzņēmumu juristu apmācība maziem un vidējiem uzņēmumiem).  Lai
nodrošinātu, ka koledžu programmu apguve var tikt ņemta vērā tālākām studijām augstākās profesionālās izglītības
programmās, tiks viekta koledžu programmu kvalitātes novērtēšana kopā ar atbilstošām “pilna apjoma”  augstākās
izglītības programmām.  
Augstākās profesionālās izglītības programmas dod V līmeņa profesionālo kvalifikāciju (augstākā profesionālā kvalifikācija
speciālistam attiecīgajā nozarē, kas apliecina praktisko veiktspēju, kā arī plānošanas un pētniecības spēju vissarežģītākajās
profesijās). 
Kā jau iepriekš minēts, Latvijā ir gan universitātes, gan neuniversitātes tipa augstākās profesionālās izglītības programmas: 
Universitātes tipa profesionālās programmas (ISCED līmenis 5A) ir balstītas uz akadēmisko grādu. Kā parādīts diagrammā par
Latvijas izglītības sistēmu, tās var būt salīdzinoši īsas programmas papildu bakalaura grādam, vai neatkarīgas programmas, kas
sniedz augstāko profesionālo izglītību, ietverot bakalaura grāda iegūšanu. Šo programmu beidzēji var tālāk turpināt akadēmisk
studijas. 
 Neuniversitātes tipa augstākās profesionālās izglītības programmas (ISCED līmenis 5B) galvenokārt domātas
profesionālo prasmju apgūšanai V profesionālās kvalifikācijas līmenī. Tās ir vismaz 4 gadus garas un tās var, ja tas ir
iespējams un n
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2.2.1. Patiesībā, Latvijā ir vājas profesionālās izglītības tradīcijas un praktiski nav šāda 

veida izglītības tradīciju terciārās izglītības līmenī, kas citās Eiropas valstīs 
sastāda no 18 līdz 63 procentiem no kopējā studējošo skaita (att. II.1.). Turklāt 
tās attīstība pēdējos gados ir bijusi visai vāja (att. II.2.), ar tikai 8% studējošo 
visos līmeņos, kas piedalās profesionālās mācību programmās. Attiecībā uz 
augstāko izglītību, tikai neliela daļiņa no studentiem ir reģistrējušies 
profesionālajās programmās par spīti valdības centieniem padarīt pēcvidusskolas 
(terciāro) profesionālo izglītību modernāku un pievilcīgāku (Latvijas Nacionālā 
Observatorija, 2001.) (skat. aī 8. ierāmējumu). Līdz pat 1999. gadam tikai neliela 
daļa no tehnikumu beidzējiem izvēlējās turpināt studijas terciārajā līmenī (att. 
II.3.).  

 

ozarēs

kuru

valifikācijas.
 varētu pieaugt tikai par 5%.   

Latvijas Nacionālā Observatorija (2001.g.) 

8. ierāmējums 
Nepieciešamība pēc praktiskajām iemaņām 
ES Phare Programmas ietvaros “Profesionālā izglītība 2000”, tika veikti pētījumi
informācijas tehnoloģijas, telekomunikāciju un elektronikas (ITTE) nozarē un
būvniecības nozarē. Šie pētījumi atspoguļo darba spēka pieprasījumu šajās n
nākotnē. 
Tiek uzskatīts, ka pieprasījums pēc ITTE speciālistiem nākamajos 3 gados pieaugs
vairāk nekā divas reizes. Universitāšu absolventu skaits ITTE jomā ir pēc iespējas
jāpalielina – vismaz trīs reizes. Pēc Latvijas ITTE uzņēmumu aptaujas, vispieprasītākie ir
speciālisti ar IV līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Latvijas ITTE firmu aptaujas rezultāti
rāda arī to, ka vislielāko darbinieku skaita pieaugumu var sagaidīt sekojošās profesijās:
programmētāji, programmatūras projektu vadītāji, sistēmu analītiķi, programmatūras
produktu testētāji, ITTE konsultanti, datortīklu un sistēmu administratori un citi, 
darbība saistīta ar programmatūras un Interneta aplikāciju izstrādi un apkalpošanu.  
Latvijas būvfirmu aptauja rāda, ka darbinieku skaita pieaugumu var sagaidīt visos
kvalifikāciju līmeņos. Vislielākais pieprasījuma pieaugums (30%) nākamajos trijos gados
sagaidāms pēc speciālistiem, kuriem ir IV un V līmeņa profesionālās k
Zemas kvalifikācijas darbaspēka pieprasījums

 
2.2.2. Pirmā līmeņa augstākā profesionālās izglītības (koledžas izglītības) programmas 

realizē koledžas un augstākās izglītības iestādes. Koledžas izglītība dod IV 
līmeņa kvalifikāciju (skat. 7. ierāmējumu). Mācību ilgums šajās programmās ir 2 
– 3 gadi pēc vispārējās vidējās vai vidējās profesionālās izglītības iegūšanas. 
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības doploms (kas tiek piešķirts tikai 
kopš 2000. gada 9. jūnija) apliecina, ka iegūtā kvalifikācija atbilst IV līmenim 
(teorētiskā un praktiskā apmācība, lai veiktu sarežģītus uzdevumus, kā arī lai 
organizētu un vadītu citu darbu). 2000./01. mācību gadā 3% no studentiem, kuri 
apmeklēja profesionālās izglītības iestādes, tika uzņemti šajās programmās.   

 
2.3. Absolventu sadalījums. Kopējais beidzēju skaits 2001. gadā bija 20 308, kas ir trīs reizes 

variāk nekā 1991. gadā (att. II.4.). Atsevišķi pa akadēmiskajiem grādiem un kvalifikācijas 
līmeņa, 45% no visiem absolventiem atbilst bakalaura līmenim, 38% - profesionālās 
kvalifikācijas līmenim, 17% - maģistra līmenim un 0,2% - docenta līmenim (att. II.5.). 
Šie skaitļi norāda uz visai augstu iekšējās efektivitātes pakāpi, ja mēra pēc uzņemto 
studentu skaita uz vienu beidzēju tajā pašā gadā. Ja 1991. gadā šī attiecība bija 7,9:1, tad 
2001. gadā tā uzlabojās līdz 5:1. Bet, kā  jau atkārtoti tika uzsvērts interviju laikā, 
absolventu sadalījums pa zinību jomām norāda uz lielu koncentrācijas līmeni sociālajās 
zinātnēs, kas ir 57% no visiem absolventiem 2001./02. mācību gadā, kamēr 
inženierzinātņu un tehnoloģijas jomās tie ir tikai 7% no absolventiem un lauksaimneicībā 
0,7% (att. II.6.). Lai arī pēdējos gados studentu skaits inženierzinātņu un eksakto zinātņu 
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specialitātēs ir samazinājies, jau 1997. gadā Latvijai bija zems indikators šajā nozarē 
salīdzinājumā ar pārējo Eiropu, kaut arī šī ir ļoti svarīga komponente uz zināšanām 
balstītas ekonomiaks veidošanā (att. II.7.).  

 
2.4. Atbilstība darba tirgum. Augstākajai izglītībai ir jāatbilst mainīgajam darba tirgus 

pieprasījumam. Lai arī šķiet, ka vairums absolventu atrod darba iespējas, ir pazīmes, kas 
liecina par nesakritību starp augstākās izglītības iznākumu un darba tirgus prasībām. 
Piemēram, saskaņā ar vienu pētījumu, kas balstās uz aptauju, kurā piedalījās 120 lieli un 
vidēji uzņēmumi visās pamata nozarēs (t.i., banku un finanšu, audita, tirdzniecības, 
ražošanas, pakalpojumu, mārketinga uzņēmumi), atklājās nesaderība starp augstākās 
izglītības iestāžu un darba devēju prioritātēm. “Kamēr izglītotāji pievērš vairāk 
uzmanības, lai studentiem iemācītu teorētiskos principus, un nepietiekamu uzmanību 
pievērš sociālo iemaņu apgūšanai, darba devēji sociālās iemaņas un teorētisko principu 
praktiskās pielietošanas māku vērtē daudz augstāk nekā teorētisko principu zināšanu.” 
Visumā “jauno speciālistu zināšanas […] tika nortētas kā labāk apgūtas, nekā tika 
novērtēta viņu spēja šīs zināšanas pielietot”.21 

 
2.4.1. Kāds cits pētījums, kas tika veikts Latvijas Universitātē, norāda, ka “daudzi 

studenti, ienākot darba tirgū, atklāj, ka lietas, kas viņiem tikušas mācītas 
universitātē, neatbilst darba tirgus prasībām, iemācīto zināšanu bagāža vienkārši 
ir pārāk akadēmiska”.22  

 
2.4.2. Profesionālās izglītības līmenī arī tika norādīts, ka programmas neatbilst darba 

tirgus prasībām. “Apmēram viena trešā daļa no arodskolu beidzējiem nestrādā 
izvēlētajā profesijā, kamēr vairāk nekā pusei ir nepieciešamas papildu 
mācības”.23 Studiju programmas ir jāizmaina, izstrādājot jaunas mācību 
programmas ir jākonsultējas ar darba devējiem, koledžām ir nepieciešams 
finansējums aprīkojumam un pasniedzēji ir jāmāca atbilstoši jaunajiem 
standartiem un saturam. Turklāt OECD grupa, kas izvērtēja izglītības situāciju 
Latvijā, secina, ka “par spīti tam, ka arodizglītības un profesionālas izglītības 
reforma ir prioritāte […] nav identificēta neviena izglītības iniciatīva, lai mācītu 
jauno pasniedzēju paaudzi šajā jomā”24  

   
Mācīšanas kvalitāte 
 
3. Starptautiskā pieredze rāda, ka ikvienā augstākās izglītības sistēmā, kas strauji izplešas, jo 

īpaši tad, ja tādā pašā apjomā nepalielinās materiālie un finanšu resursi, rodas kvalitātes 
problēmas, ar ko jāsaskaras. 

 
3.1. Prognozes, kas balstās uz demogrāfiskajiem rādītājiem, absolventu īpatsvaru augstākajā 

vidējās izglītības līmenī un studentu pieprasījumu pēc augstākas izglītības, rāda, ka terciārās 
izglītības dalībnieku skaits Latvijā turpinās pieaugt. Šajā sakarā kā svarīgākie parādās divi 
atsevišķi kvalitātes jautājumu kopumi.25  

 

                                                 
21 Abi citāti no Pauna un Krēsliņš (2001.) 
22 Tora, Jaunzeme un Popova (2001:33) 
23 Krieviņš un Lesins (2001:99) 
24 OECD (2001:155) 
25 Skat. Cimdiņš (2000.) un Īpašo uzdevumu ministrs (2002.) 

 19 



3.2. No vienas puses, tā ir augsti kvalificētu mācībspēku pieejamība. Labi kvalificēti un motivēti 
pasniedzēji ir izšķiroši svarīgi, lai nodrošinātu augstākās izglītības iestāžu darba kvalitāti (9. 
ierāmējums). Patiesībā, “augstākās izglītības iestādes paļaujas uz savu mācībspēku atbalstu. 
Viņu pastāvīgā klātbūtne un pieejamība studentiem un kolēģiem lielā mērē ietekmē to, ka tiek 
izvedota atmosfēra, kas veicina mācīšanos”. Turpretī vairumā attīstības valstu “daudzi 

augstskolu pasniedzēji strādā uz 
nepilnu slodzi vairākās mācību 
iestādēs, pievērš maz uzmanības 
pētniecības darbam vai mācīšanas 
metodikas uzlabošanai un spēlē 
mazu vai nekādu lomu, lai uzlabotu 
dzīvi tām iestādēm, kas viņiem dod 
darbu. Pasniedzēji bieži ir vairāk 
ieinteresēti mācīt vēk kādu kursu 
[…] nevis vairāk būt klāt dažādās 
norisēs un vairāk ziedot sevi tai 
mācību iestādei, kurai viņi ir 
piesaistīti”.26 Latvijas situācijā ir 

divas jo īpaši nopietnas problēmas. 

3.2.1. 

ļas no 
pasniedzējiem augstākās izglītības iestādēs ir 40 gadus veci vai vecāki (att. II.8.).  

3.2.2. 

ti pabeidza doktorantūras 
studijas un vēl mazāk to pabeidza iepriekšējā gadā (att. II.9.).   

3.3.

9. ierāmējums 
Augstākās izglītības kvalitāte 
Augstākās izglītības iestādēm noteikti ir vajadzīgas
labi izplānotas akadēmiskās programmas un skaidra
misija. Tomēr svarīgāki par to ir augstas kvalitātes
pasniedzēji, apņēmīgi un labi sagatavoti studenti un
pietiekami resursi. Lai arī ir pamanāmi izņēmumi,
vairums augstākas izglītības iestāžu attīstības valsīts
cieš no būtiska trūkuma katrā no minētajām jomām. Tā
rezultātā tikai dažām izdodas saniegt nemainīgi augstu
standartu. 
Augstākās izglītības un sabiedrības Darba grupa,
Peril and Promise

 
Mācībspēku novecošanās. Patiesībā vidējais profesoru vecums ir 56 gadi un strauji 
pieaug to skaits, kuri ir vecāki par 60 gadiem; 33% no profesoriem ir vecāki par 60 
gadiem un jauniecelto profesoru vidējais vecums ir 55 gadi.27 Divas trešda

  
Pārāk mazs doktorantūras beidzēju skaits, kas ir ievērojami mazāks, nekā būtu vajadzīgs 
augstākās izglītības iestāžu mācībspēku bāzes atjaunošanai. Patreiz 51% no štata 
pasniedzējiem valsts augstākās izglītības iestādēs ir doktora grāds. Vairums no viņiem ir 
vecāka gadagājuma un nakamajos gados viņi būs jāaizstāj. Pēc Augstākās izglītības 
Padomes informācijas katru gadu ir vajadzīgi 300 jauni Ph.D.28 Lai arī šajā jautājumā 
pastāv vienots viedoklis, 2000./01. mācību gadā tikai 37 studen

 
 No otras puses, nepieciešamība atrast atbilstošo līdzsvaru studiju programmu orientācijā un 
organizācijā starp teoriju un praksi, vispārīgo un specializēto izglītību, mācīšanu un 

3.3.1. 

ētas, ar specializētu mācību programmu, kas negarantē pamatīgu 
vispārējo izglītību.   

3.3.2. 
ir jābalsta uz vispārīgākiem zināšanu pamatiem un spēju mācīties (10. 

ierāmējums). 

                                                

mācīšanos un starp studēšanu un strādāšanu.  
Valdības Koncepcijā par augstākās izglītības attīstību ir atzīts, ka “akadēmiskajām un 
profesionālajām programmām trūkst skaidri atšķirīgu iezīmju”. Visumā var teikt, ka abas 
ir pārāk šauri defin

 
Turpretī strauji mainīgā sabiedrībā un laikā, kad zināšanu platformas izplešas un mainās, 
specializācija 

 
26 Abi citāti no Darba grupas (2000:23-24) 
27 Skat. Rivža (2001:11) un Īpašo uzdevumu ministrs (2001:20) 
28 Skat. Rivža (2001:13) 
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10. ierāmējums 
Vispārējā izglītība 
Vispārējā izglītība ir izcili labs veids, kā sagatavoties elastīgām, uz zināšanām balstītām karjerām, kas
arvien vairāk dominē moderna darba spēka augšējos līmeņos. Zināšanām pieaugot neprognozējamā
ātrumā, augstākās izglītības sistēmām ir jāapbruņo studenti ar spēju pārvaldīt un asimilēt arvien lielākus
informācijas apjomus. Specifiskas eksperta zināšanas tehnoloģijā kļūs gandrīz nenovēršami nederīgas.
Spēja mācīties, tomēr, dos nenovērtējamu nodrošinājumu pret strauji mainīgās ekonomiskās vides
untumiem.  
Vispārējā vai liberālā izglītība ir definēta kā “mācību programma [tās daļa], kuras mērķis ir dot vispārējas
zināšanas un attīstīt vispārēju intelektuālo spēju pretstatā profesionālai, aroda vai tehniskajai mācību
programmai”. To raksturo galvenā uzmanība uz “indivīda kopējo attīstību, atdalīti no viņa
arodapmācības. Tā ietver viņa dzīves mērķa sabiedriskošanu, viņa emocionālās reakcijas izkopšanu un
lietu dabas izpratnes nobriešanu atbilstoši mūsu laika labākajām zināšanām”. Nesenāks formulējums
apraksta šādu personu, kā kādu, kurš:   
• var domāt un rakstīt skaidri, efektīgi un kritiski un kurš var izteikt savu domu precīzi, neapstrīdami un
pārliecinoši; 
• kritiski novērtē veidu, kādā mēs varam iegūt zināšanas un izpratni par izplatījumu, sabiedrību un paši
sevi;  
• ir ar plašām zināšanām par citām kultūrām un laikiem un spēj pieņemt lēmumus, atsaucoties uz
plašāku pasaules pieredzi un vēstures spēkiem, kas to veidojuši;  
• izprot un kuram ir pieredze sistemātiski domājot par morāles un ētikas problēmām;  
• ir dziļi iesniedzies kādā no zināšanu jomām ilgākā laikā , jo viņi pastāvīgi atjauno savas zināšanas
formāli un neformāli mūžilgas mācīšanās procesā.  
Augstākās izglītības un sabiedrības Darba grupa, Peril and Promise 

 
 
Institucionālā un atbalsta struktūra. 
4. Augstākās izglītības nozīme un kvalitāte ir jāpapildina ar adekvātu infrastruktūru un 

līdzekļiem. 
 

4.1. Latvijai ir jāsaskaras ar nopietnām problēmām, kas saistītas ar šīs infrastruktūras un līdzekļu 
nodrošināšanu. Tā, iespējams, bija visbiežāk pieminētā tēma intervijās, kas tika veiktas šī 
ziņojuma sakarā. Visnozīmīgākie trūkumi vērojami četrās jomās: vispārējā infrastruktūra 
(ēku uzturēšana un remonts, apkure); mācību infrastruktūra (mācību laboratorijas un 
iekārtas, bibliotēkas, pieeja elektroniskām, specializētām datu bāzēm); pētniecības 
infrastruktūra (pētījumu laboratorijas un iekārtas) un vadības infrastruktūra. Pēdējo desmit 
gadu laikā finansējums visiem šiem nolūkiem ir bijis niecīgs. Tā rezultātā pastāv apspiests 
pieprasījums un tiek izdarīts spiediens uz valdību, lai finansētu investīciju programmas 
valsts augstākās izglītības iestādēs. 

4.2. Kā norādīja Augstākās izglītības un sabiedrības Darba grupa, “daudzi instrumenti augstākās 
izglītības uzlabošanai strādā vislabāk tad, ja tie tiek izstrādāti centralizēti un saņem plašu 
atbalstu. Šādi instrumenti ietver vadības informācijas sistēmas, standartizētus testus, 
mācību programmas un “zināšanu bankas” (informācijas repozitoriji, kas pieejami ar 
elektroniskajiem saziņas līdzekliem). Šādi instrumenti iedarbīgi un efektīvi sadala 
augstākās izglītības attīstības finansiālo un tehnisko slogu, ļaujot daudzām iestādēm strādāt 
kopā […] Mācību kopresursi atļaus efektīvāk izmantot ārējos augstākās izglītības resursus 
un ļaus dažām mācību iestādēm mācīt akadēmiskos priekšmetus, kurus citādi tās nevarētu 
piedāvāt. Šādi kopresursi būtu jāizvieto stratēģiskās vietās visas valsts teritorijā un attiecīgi 
būtu jāuztur un jānodrošina ar personālu. Tie varētu kalpot arī par sabiedrības informācijas 
fokālajiem punktiem un tādejādi veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu”29. 
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29 Darba grupa (2000:52 ) 



4.3. Arī tehnoloģija ir jo īpaši svarīgs visas sistēmas resurss. Gan valsts, gan privātajām augstākās 
izglītības iestādēm ir jāiestrādā datoru un komunikāciju tehnoloģijas savās 
administratīvajās struktūrās, mācību procesā un pētnieciskajā darbā. Datoru integrēšana 
mācīšanās procesā ir obligāts uzdevums, ja absolventi grib būt sagatavoti darbam privātajā 
un valsts sektorā. Savukārt uz globālā tīmekļa izmantošanu balstīta izglītība var atvieglot 
pāreju uz metodēm, kas centrētas uz mācīšanos, ar kuru palīdzību ir iespējams nodrošināt 
visas augstākās izglītības iestādes ar augstas kvalitātes izglītojošiem materiāliem.  

 
4.4. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijām būtu jānodrošina augstākās izglītītbas sistēmas 

spēja strādāt tīklā un sadarboties un šī kapacitāte būtu jāuzlabo. Tā ir jo īpaši svarīga tēma 
Latvijai, kuras augstākās izglītības sistēma “ir sadrumstalota mazās, specializētās izglītības 
iestādēs, izņemot Rīgas Universitāti”.30 Patiesībā daudzas augstākās izglītības iestādes 
saskaras ar izolētības, mazā mēroga problēmām un problēmu integrēt mācīšanu un 
pētniecisko darbu, kā arī sadarbības trūkumu starp mācību iestādēm, tēdējādi ir 
nepieciešamība izveidot “mācīšanās kopresursus”.  

  
Inovāciju sistēma un pētniecības un attīstības loma. 
5. Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības nākotnes attīstība ir ievērojami atkarīga no tās 

uzņēmumu, valdības un iedzīvotāju spējas radīt, importēt, adaptēt un izplatīt zināšanas. Valsts 
attīstības programma 2003. – 2006. gadam uzsver nepieciešamību pēc zināšanām, prasmēm 
un jaunievedumiem dinamiskākajās tautsaimniecības nozarēs, t.i., mežsaimniecība un 
zivsaimniecība, metālapstrādes un mašīnbūves nozares, elektronikas un elektrotehnikas 
nozares, komunikāciju un informācijas tehnoloģijas. 

 
5.1. Nacionālā Inovāciju sistēma (NIS) ir sistēma, kas izveidota, lai atbilstu šīm prasībām. No 

analītiskā viedokļa raugoties, tās sastāv no četriem savstarpēji saistītiem koponentiem: 
adekvāti izveidota ekonomisko stimulu struktūru; insitūcijas, kas atbildīgas par novatorisku 
risinājumu izstrādi un nodošanu; augstākās izglītības sistēma, kas nodrošina nepieciešamās 
prasmes, lai radītu un pielietotu zināšanas, un labi attīstīta informāciajs un komunikāciju 
infrastruktūra.   

 
5.2. Izmantojot Pasaules Bankas Institūta Zināšanu novērtēšanas metodiku, Dālmans (Dahlman) 

un citi ir radījuši sistēmu, pēc kuras izmērīt un salīdzināt NIS progresu. B attēlā parādīts, ka 
Latvija pēdējo piecu gadu laikā ir uzlabojusi novatorisma kapacitāti, jo īpaši attiecībā uz trim 
no četriem iepriekš minētajiem komponentiem. Tikai ceturtais komponents, t.i., spēja radīt un 
izplatīti novatoriskus risinājumus, mērot pēc trijiem starpindikatoriem (zinātnieku un 
inženieru skaits pētniecībā un attīstībā, salīdzinājumā ar valsts iedzīvotāju skaitu; zinātniskās 
un tehniskās publikācijas uz vienu cilvēku; un rūpnieciskās produkcijas tirdzniecības 
īpatsvars IKP), joprojām atpaliek.  

 

                                                 
30 OECD (2001:153) 
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Figure B 
Latvia: National  Innovation System
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Latvija: Nacionālā Inovāciju sistēma (NIS) 
EKONOMISKIE STIMULI: Tarifu un netarifu barjeras; Īpašuma tiesības; Normatīvi 
INOVĀCIJAS: Pētnieki pētniecībā un attīstībā; Rūpniecības preču tirdzniecība % no IKP; Zinātniskās un 
tehniskās .publikācijas uz mil. Iedzīvotāju. 
INFORMĀCIJAS INFRASTRUKTŪRA: Telefonu līnijas uz 1000 iedz.; Datori uz 1000 iedz.; Interneta 
lietotāji uz 10000 iedz. 
IZGLĪTĪBA: Pieaugušo lasīt/rakstīt prasme (%); Vidusskolu apmeklētāju skaits; Uzņemto studentu skaits 
terciārajā izglītības līmenī 
1995. gada dati;  visjaunākie pieejamie dati 
 
 
5.3.  Tomēr, salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm (kas nav G7 grupā), Latvija ievērojami atpaliek 

visos četros virzienos, kā redzams C zīmējumā.  
 
C attēls. Nacionālo Inovāciju sistēmu salīdzinājums 
 Ekonomisko stimulu režīms 
 Informācijas infrastruktūra 
 Inovācijas 
 Latvija;  Rietumeiropa 
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Figure C
National Innovatio Systems Compared 
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5.4.  To nosaka ne tikai nelielais valsts izdevumu apjoms pētījumu un attīstības vajadzībām (att. 
I.6.1.). Tas atspoguļo arī vispārīgu nespēju attīstīt pētniecības un attīstības kapacitāti un saistīt 
to ar rūpniecību, jo īpaši augsto tehnoloģiju rūpniecību31, kā parādīts 1. tabulā. 

 
1. tabula. Inovāciju infrastruktūra un kapacitāte 

  

Zinātnieki 
un 

inženieri 
pētījumos 

un 
attīstībā   
(uz miljons 
cilvēkiem) 

Tehniskie 
speciālisti 

pētījumu un 
attīstības 

nozarē  
(uz miljons 
cilvēkiem) 

Zinātņu un 
inženier- 
zinātņu 

studenti     (% 
no kopējiem terciārā 
līmeņa studentiem) 

Augsto 
tehnoloģiju 

eksports   
(% no rūpnieciskā 

eksporta) 

Autortiesību 
un licenču 

maksas 
(Maksājumi 
miljonos $) 

Iesniegtie 
patentu 

pieteikumi 
(Rezidenti) 

Norvēģija 4095 1836 26 17 391 1731 
Dānija 3240 2643 25 21 .. 3339 
Igaunija 2164 540 27 30 8 14 
Slovēnija 2161 877 26 5 49 292 
Īrija 2132 589 31 48 7899 1226 
Lietuva 2031 632 31 4 12 86 
Ungārija 1249 485 32 26 257 787 
Latvija 1090 301 23 4 12 94 
Avots: Pasaules Banka (2002.g.) 
 
5.5.  Īpašas bažas rada Latvijas zinātnieku sabiedrības vecuma struktūra. Tikai 3% no tās biedriem 

ir jaunāki par 36 gadiem. Vidējais pētnieku vecums ir 55 gadi (att. II.10.).  
 

                                                 
31 Detalizētāku Latvijas NIS aprakstu skatīt ANO Eiropas ekonomiskas komisija(2002.g.) 
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5.6.  Viena papildu problēma ir pētnieciskā un attīstības darba institucionālās bāzes 
sadrumstalotība. Lai arī pētnieciskie institūti oficiāli ir bijuši piesaistīti universitātēm, pastāv 
zināma spriedze starp šīm divām struktūrām, un dažos gadījumos institūti joprojām ir relatīvi 
izolētas vienības.  

  
Finansēšanas mehānismi 
6. 

 

Kā iepriekš parādīts (I daļa, punkti 3. un 6.4.), valsts izdevumi augstākajai izglītībai un 
pētījumiem un attīstībai veido apmēram 1% no IKP. Lai arī privātais finansējums gan 
augstākās izglītības iestādēm, gan pētījumiem un attīstībai pēdējos gados ir palielinājies, ir 
nepieciešams palielināt arī valsts finansējumu abos minētajos virzienos. “Sistēmai kopumā ir 
jāiegūst no tirgus un valsts aktivitātes un ieinteresētības. Tajā pašā laikā neviena no šīm 
pusēm nedrīkst dominēt. Pārāk cieša paļaušanās uz tirgus spēkiem, samazinās ieguvumus 
sabiedrībai, briesmas, ko var vēl pastiprināt investīciju iespēju globalizēšanās, tādēļ jāievieš 
prioritātes, kas atbilst ilgtermiņa nacionālajām interesēm. Tomēr privātie ieguvumi gan 
indivīdiem, gan kopumā ir leģitīms attaisnojums augstākajai izglītībai. Nevienai augstākās 
izglītības sistēmai nevajadzētu apiet neapgāžamo loģiku par privātajām investīcijām, kas tiek 
veiktas privāta labuma gūšanai”.32

 
6.1.  Likums “Par augstākās izglītības iestādēm” paredz, ka valsts augstākās izglītības iestādes 

tiek finansētas no valsts budžeta un ieņēmumiem no citiem avotiem, kamēr privātās mācību 
iestādes jāfinansē no privātiem avotiem. Valsts augstākās izglītības iestādes saņem 
finansējumu  caur mehānismu, kas aprakstīts kā studentu vietu normatīvās izmaksas, kur 
katras studenta vietas optimālo izmaksu dažādām studiju programmām nosaka atbildīgā 
iestāde33. Šo izmaksu aprēķinos ietilpst pasniedzēju algas un papildu summa, kas paredzēta 
komunālo pakalpojumu apmaksai, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai un pētnieciskajam 
darbam vai radošajai darbībai. Mehānisms nosaka arī koeficenta formulu, ar ko optimālā 
vienas vienības izmaksa uz studentu sociālajās zinātnēs, ekonomikā un vadības studiju 
programmās saņem vērtību 1 un studentu vietas visās pārējās programmās pēc tam tiek 
reizinātas ar atbilstošo koeficentu (līdz pat 6). Pēc tam valsts, caur Augstākās izglītības 
Padomi un IZM, katru gadu lemj par to, cik studentu vietas tiks piešķirtas katrai augstākās 
izglītības iestādei..  
 

6.2.  Tomēr praksē normatīvo izmaksu princips nedarbojas galvenokārt ierobežoto valsts līdzekļu 
dēļ.  Patiesībā valdība ir spiesta pielietot pārmēru mazus koeficentus, lai samazinātu reālo 
summu, kas tiek atvēlēta vienai studenta vietai. Tā sekas ir tādas, ka princips, kad par vienu 
studentu piešķirtā subsīdija tiek piesaistīta normatīvajai izmaksai, tādejādi stimulējot 
institucionālo neracionālismu no augstāko mācību iestāžu puses, praksē netiek izmantots. 
Turklāt koeficentu “saspiešana” notiek valsts subsīdiju apjomu dēļ, nevis tādēļ, ka subsīdija 
tikusi aprēķināta, balstoties uz jau “saspiestiem” koeficentiem attiecībā uz visām studiju 
programmām. Tas nozīmē, ka “saspiestie” koeficenti ir noteikti patvaļīgi un subjektīvi34 Tā 
rezultātā, praktiski, nevienai studiju programmai nav pietiekami resursi, lai piemērotu 
optimālo koeficentu.   

 
6.3. Papildu augstāk minētajam finansēšanas mehānismam, gan valsts, gan privātajām augstākās 

izglītības iestādēm ir likumīgi atļauts saņemt no studentiem studiju maksu. Attiecībā uz valsts 
augstākās izglītības iestādēm katra no tām nosaka, cik “maksas” studentus tā uzņems un kāda 
būs iekasējamā studiju maksa. Vidēji studiju maksas valsts augstskolās ir stipri zemākas nekā 

                                                 
32 Darba grupa (2000:45) 
33 Skat. Ministru Kabinets (2001.) 
34 Kaša and Loža (2001:21) 
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reālās izmaksas attiecīgās studiju programmas nodrošināšanai, tādejādi tiek radīts papildu 
spiediens uz “saspiestajām” subsīdijām, ko piešķir valdība. “Citiem vārdiem sakot, 
nepietiekamās subsīdijas tiek vēl vairāk pārdalītas un tas noteikti atstāj iespaidu uz izglītības 
kvalitāti”, kā konstatēts vienā ziņojumā.35  

 
6.4.  Nepieciešamība maksāt studiju maksu un “budžeta” grupu studentiem nepieciešamība segt 

sadzīves izdevumus, spiedīs arvien lielāku skaitu studentu izvēlēties nepilna laika studijas. 
Bez tam, intervētie pasniedzēji un augstskolu vadības iestādes paziņoja, ka arvien vairāk 
pilna laika studiju studiju studenti ir spiesti ārpus mācībām strādāt, tādejādi de facto kļūstot 
par nepilna laika studentiem.  

 
  
6.5. Nesen tika izveidota kreditēšanas sistēma, lai atbalstītu studentus privātajās un valsts 

augstākajās mācību iestādēs, kuri nevar samaksāt studiju maksu no savas ģimenes 
ienākumiem. Patreiz kreditēšanas sistēmu administrē privātās bankas. Studentam, kurš prasa 
kredītu, ir jāuzrāda divi galvotāji, bet valsts subsidē procentu maksājumus un ir kā pēdējās 
iespējas galvotājs. 2001. gadā tika izsniegti 30 tūkstoši kredītu, katrs vidēji 350,- Ls apmērā, 
kas sasniedza 8,3% no kopējiem valsts budžeta asignējumiem augstākajai izglītībai.36 
Studentu pārstāvji, kuri tika intervēti šī ziņojuma vajadzībām, sūdzējās par to, ka trūkst 
informācijas par kredītiem un par kārtību, kādā tos iespējams saņemt, tāpat arī par grūtībām 
uzrādīt divus galvotājus un nedrošību par iespējām kredītu nākotnē atmaksāt. Tikmēr 
studentu aptauja, ko veica Latvijas Studentu savienība (LSS) kopā ar a/s Hansabanka 2001. 
gada decembrī un 2002. gada janvārī, parāda, ka 42% respondentu nedomā, ka būs grūtības 
kredītu atmaksāt, kamēr 34% domā, ka varētu būt “zināmas grūtības”, un 10%, ka būs “ļoti 
grūti” to atmaksāt.  

 
 
Vadība un koordinācija 
 
7. “Iedarbīga augstākās izglītības sistēma paļaujas uz aktīvu valsts uzraudzību. Valdībai ir 

jānodrošina, ka sistēma kalpo sabiedrības interesēm, nodrošina vismaz tos augstākās 
izglītības elementus, kas citādi netiktu nodrošināti, ja tos atstātu brīvam tirgum, tai jāveicina 
vienlīdzība un jāatbalsta tās pamata pētījumu jomas, kas ir svarīgas visas valsts vajadzībām. 
Valstij arī jānodrošina, ka augstākās izglītības iestādes un sistēma kopumā darbojas pēc 
finanšu caurspīdīguma un taisnīguma principiem. Tomēr valdībai jābūt piesardzīgai, veicot 
intervenci. Tai ir jārīkojas tikai tad, kad ir skaidra problēmas “diagnoze”, kad tā spēj piedāvāt 
risinājumu un spēj šo risinājumu īstenot ekonomiski efektīvi”.37 

 
7.1.  Lai valdības intervence un sistēmas koordinēšana būtu iedarbīga un efektīva, ir vajadzīga 

valsts struktūra, kam piešķirtas pilnvaras, instrumenti un resursi šo funkciju veikšanai. 
Vairumā valstu šo uzdevumu pilda izglītības ministrija. Šajā gadījumā Latvijas situācija ir 
sarežģītāka, un tā ir tikusi kritizēta. Par augstāko izglītību ir atbildīga ne tikai Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM), bet vēl piecas ministrijas (Zemkopības, Labklājības, Iekšlietu, 
Kultūras un Aizsardzības). Saskaņā ar OECD nozaru pārskatu, “Latvijas augstākās izglītības 
sadrumstalotība atspoguļojas valsts aģentūru līmenī”.38 

 

                                                 
35 Kaša and Loža (2001:21) 
36 See MES (2001:Table 7.11.1) 
37 Darba grupa (2000:53) 
38 OECD (2001:156) 
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7.2.  Lai politiku varētu izstrādāt ātri un nekavējoties to ieviest, IZM ir arī jāstiprina tās 
uzraudzības, informatīvā un vadības kapacitāte. Latvijas augstākās izglītības sistēma un NIS 
Latvijas augstākās izglītības un NIS ir kļuvušas gan pārāk komplicētas, gan vitālas visas 
valsts un tās tautsaimniecības attīstībai, lai varētu atļauties šīs sistēmas vadīt mazāk nekā 
visaugstākajā profesionālajā līmeni. Kā jau norādīts OECD Pārskata ziņojumā, nepieciešams 
“attīstīt kapacitāti IZM līmenī, lai nodrošinātu terciārās izglītības politikas vadību un 
koordināciju visā valstī, ieskaitot neuniversitāšu koledžu sektora attīstību”.39 Jo īpaša 
uzmanība pievēršama politikas analīzes kapacitātes tālākai pilnveidošanai. Bez tam ir svarīgi 
kopā ar Augstākās izglītības Padomi veidot informācijas sistēmu, kas nodrošinātu 
caurspīdīgas attiecības starp valsti un augstskolām, kas balstītas uz kopīgu statisku, labi 
nodefinētiem rezultatīvajiem rādītājiem un ietekmes novērtēšanu. Lai vadītu sistēmu “no 
attāluma” vai lai izmantotu “vieglu pieskārienu” tās sarežģīto mijiedarbību koordinēšanai, ir 
nepieciešama pilnvērtīga informācija un labi izstrādāti sadales mehānismi.   

 
7.3. Pretēji tam, dažos gadījumos valsts regulējums ir pārāk strikts un detalizēts, ierobežojot valsts 

augstskolu spēju rīkoties elastīgi un savlaicīgi. Piemēram, budžeta asignējumi, jau tā 
ierobežoti, kā iepriekš aplūkojām, augstskolām šķiet pārāk birokrātiski regulēti, kas traucē 
elastīgāku un ekonomiski efektīvāku resursu izlietošanu. Šauras specifikācijas par to, kā un 
kur būtu jāizlieto valsts asignētie līdzekļi, ierobežo augstākās izglītības iestāžu spēju 
racionalizēt izdevumus, kontrolēt cenu izmaiņas un ietaupīt līdzekļus, lai investētu 
alternatīvos mērķos.40 

 
 
 

                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 OECD (2001:158) 
40 Skat. arī Kaša and Loža (2001) 
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IV. Politikas scenāriji un pārmaiņu instrumenti  
 
Starptautiskā pieredze rāda, ka augstākās izglītības sistēmas saskaras gan ar jauniem 
izaicinājumiem, lai atbalstītu zināšanu virzītu attīstību, gan ar seno izaicinājumu veicināt 
augstākās izglītības kvalitāti, efektivitāti un vienlīdzību. Lai atbildētu uz šiem 
izaicinājumiem, ir jāizpilda trīs savstarpēji saistīti nosacījumi41: 
 

• Izveidot saskaņotu politikas ietvaru; 
• Radīt normatīvo vidi, kas ļauj realizēt radušās iespējas; 
• Piedāvāt atbilstošus finanšu stimulus. 

 
Saskaņots politikas ietvars 
Lai arī nav strikti noteiktu priekšrakstu, kas derētu visām valstīm un mācību iestādēm, kopīgs 
priekšnosacījums varētu būt skaidra nākotnes redzējuma formulēšana visaptverošas, diversificētas 
un skaidri nodefinētas terciārās izglītības sistēmas ilgtermiņa attīstībai. Tas ietver vismaz trīs 
dimensijas: (a) iezīmēt, kā terciārās izglītības sistēma funkcionāli visefektīvāk var veicināt valsts 
izaugsmi globālā mērogā pasludinātas uz zināšanām balstītas ekonomikas kontekstā; (b) vienoties 
par dažādu iestāžu lomu šajā sistēmā; un (c) nodefinēt tos nosacījumus, saskaņā ar kuriem varētu 
tikt izmantotas jaunās tehnoloģijas, lai uzlabotu mācīšanās pieredzes funkcionālo efektivitāti un 
paplašināšanos. 
 
Radīt normatīvo vidi, kas ļauj realizēt radušās iespējas 
Nozares regulēšanas galvenās dimensijas ietver likumdošanas bāzi, kas nosaka jaunu mācību 
iestāžu veidošanu, jo īpaši privāto un virtuālo universitāšu atvēršanu; kvalitātes nodrošināšanas 
mehānismus visa veida mācību iestādēm; administratīvos un finanšu noteikumus un kontroles 
pasākumus, kas valsts iestādēm obligāti ir jāievēro; un intelektuālā īpašuma tiesību likumdošanu.  
 
Atbilstoši finanšu stimuli 
Visticamāk, ka valdības finansējums arī paliks dominējošais terciārās izglītības iestāžu 
uzturēšanai vairumā valstu. Finanšu stimulus var pielietot radoši, lai efektīgāk virzītu terciārās 
izglītības iestādes kvalitātes prasību, ekonomiskās efektivitātes un vienlīdzības mērķu īstenošanas 
virzienā. Lai radītu fiskālās efektivitātes stimulus, daudzas OECD dalībvalstis un dažas attīstības 
valstis ir atteikušās no tradicionālās “sarunu ceļā” apstiprināto budžetu prakses, kas visumā 
balstās uz vēsturiski iedibinātām tendencēm un politisko ietekmi. Šīs valstis tagad dod priekšroku 
alternatīviem mehānismiem, kas tādā vai citādā veidā saista finansējumu ar darba izpildījumu. 
Caurspīdīgāks un objektīvāks veids, kā piešķirt līdzekļus tekošajām izmaksām, ir izmantot 
formulu, kas saista resursu daudzumu, kāds tiek iztērēts ieguldījumu finansēšanai, piem., studentu  
vai profesoru skaits, lai sasniegtu kādu rezultatīvo rādītāju, tādu kā absolventu skaits.  
 
Latvijas gadījumā, paturot prātā konkrētas problēmas un uzdevumus, kas identificēti II daļā, ir 
jāapstiprina pārmaiņu ieviešanas politika sekojošās jomās: 
 
• Nozīmīgums un kvalitāte; 
• Vadība; 
• Inovācijas; 
• Finansējums 
 

                                                 
41 Sekojošais ir ņemts no Pasaules Bankas (2002.) 
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Turpmāk ir iezīmēti alternatīvi darbības virzieni un instrumenti katrai no minētajām tematiskajām 
jomām un tie tiek piedāvāti kā izejas punkts diskusijām42.  
 

A. Atbilstība un kvalitāte 
 
• Uzturēt augstu pieejamības līmeni un uzlabot vienlīdzību augstākās izglītības 

iestādēs, reformējot patreizējo subsīdiju sistēmu, kas balstīta uz studentu vietām valsts 
augstskolās (skat. zemāk). (“Budžeta” grupu studenti turpina saņemt stipendijas papildu tam, 
ka mācības tiek nodrošinātas bez maksas, kamēr citi studenti, ieskaitot vakara nodaļu 
studentus, maksā mācību maksu un nesaņem stipendijas. Tā kā nav pieejami mājsaimniecību 
aptaujas dati, kas ļautu veikt precīzu novērtējumu, iespējams, ka situācija ar vienlīdzīgām 
iespējām ir uzlabojusies, līdz ar uzņemto studentu skaita palielināšanos, studentu kreditēšanas 
ieviešanu un pašvaldību finansiālu pabalstu ieviešanu trūcīgajiem studentiem. Šāda tendence 
tagad ir jāuztur un turpmāk jāpilnveido).   

• Palielināt iespēju jauniešiem no sabiedrības mazāk nodrošinātajiem slāņiem iegūt 
terciāro tehnisko izglītību.   

• Uzturēt ciešāku saikni ar darba tirgu, apkopojot datus par absolventiem un darba 
tirgus izpēti; informācijas sistēma par augstskolu beidzēju piedāvājumu un pieprasījumu (11. 
ierāmējums).  

                                                 
42 Ņemts no Pasaules Bankas (2002.) un OECD (2002.) 
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us nosacījumus.  

11. ierāmējums 
Darba tirgus informācija 
Kanādas Job Futures ir karjeras instruments, kas palīdz plānot jūsu nākotni. Tas sniedz noderīgu
informāciju par 226 profesiju grupām un apraksta 155 studiju programmu neseno beidzēju darba
pieredzi. 226 profesiju grupas Job Futures aptver visu Kanādas darba tirgu, izņemot militārās profesijas.
Metodika: (i) ekonomisti no Kanādas Cilvēku resursu attīstības organizācijas analizē datus par patreizējo
darba situāciju (ko sauc arī par darba tirgus apstākļu izpēti), izmantojot dažādus informācijas avotus,
piemēram, Statistics Canada; (ii) balstoties uz šo analīzi, kā arī  konsultācijām ar uzņēmējiem,
arodbiedrībām, citām nodarbinātības organizācijām, ekonomisti nosaka, cik viegli vai grūti cilvēks var
atrast darbu noteiktā profesijas grupā; (iii) pēc tam ekonomisti analizē galvenos ekonomikas faktorus, kā
jaunu strādnieku piedāvājums un darba devēju pieprasījums pēc darbiniekiem. Viņi apvieno šo
informāciju ar savām zināšanām ekonomiskās prognozēšanas jomā, lai paredzētu darba tirgus situāciju
noteiktajai profesijas grupai piecus gadus uz priekšu.  
Ko var uzzināt no vispārējām nodarbinātības tendencēm?  
Nodarbinātības pieaugums 
Straujš nodarbinātības pieaugums, parasti nozīmē jaunu darba vietu atvēršanu.   
Bezdarba līmenis  
Zems bezdarba līmenis parasti nozīmē vairāk brīvu darba vietu. Bezdarba līmenis virs vidējā liecina par
to, ka darba meklētājam var būt grūtības atrast stabilu darbu. Ja bezdarba līmenis pastāvīgi saglabājas
virs vidējā (t.i. vairākus gadus), tas liecina, ka šajā profesijas grupā vispārīgi ir ierobežotas
nodarbinātības iespējas.   
Pilnas slodzes/ nepilnas slodzes darbs 
Zems nepilnas darba slodzes darba vietu īpatsvars var nozīmēt nelielas izredzes atrast nepilnas slodzes
darbu. Augsts nepilnas slodzes darba vietu īpatsvars var liecināt par lielākām iespējām nepilnas slodzes
darba atrašanā un to, ka ir grūtāk atrast darbu uz pilnu slodzi.   
 Pašnodarbinātība 
Augsts pašnodarbinātības īpatsvars var nozīmēt labas iespējas cilvēkiem, kuri paši grib būt sev
“priekšnieki”.  
Izpeļņa  
Izpeļņa virs vidējā parasti nozīmē, ka darba devējiem ir grūti aizpildīt vakances. Tādos gadījumos tiek
piedāvāts lielāks atalgojums, lai piesaistītu kvalificētus darba meklētājus un tā var būt kompensācija par
augstāku prasmju līmeni. Ir svarīgi atcerēties, ka pilnas slodzes, pilna gada izpeļņa neietver nekādas
citas kompensāciju formas, kā pensiju pabalsti, vērtspapīru opcijas vai izdevumu segšanu, bet tā ietver
tikai tīro ienākumu no pašnodarbinātības.  
Vecums 
Augsts jaunu strādnieku īpatsvars parasti liecina, ka grupa sastāv no sākuma līmeņa vakancēm, kas
atvērtas jaunpienācējiem. Augsts gados vecāku strādājošo īpatsvars parasti liecina, ka ir mažāk ticams,
ka grupa sastāvēs no sākuma līmeņa vakancēm. Tomēr mirstība un pensionēšanās var radīt darba
iespējas jaunākiem darba meklētājiem.  
Vīrieši/ sievietes 
Zems sieviešu īpatsvars profesijas grupā var liecināt, ka sievietēm šajā grupā ir labas izredzes dabūt
darbu vai arī ka šī grupa nav bijusi pievilcīga sievietēm, kas meklē darbu.  
Ko nozīmē darba izredžu reitings profesijā?  
Labs nozīmē, ka iespējas atrast darbu ir salīdzinoši lielas, iespēja zaudēt darbu ir relatīvi maza un
atalgojums ir relatīvi pievilcīgs, salīdzinājumā ar citām profesiju grupām. Limitēts nozīmē to, ka jauniem
strādniekiem un tiem, kuri atgriežas darba tirgū, būs grūti atrast stabilu darbu un/vai ka atalgojums nav
pievilcīgs, salīdzinājumā ar citām profesiju grupām. Jaunajiem strādniekiem – skolu beidzējiem (t.i.,
absolventiem un “izkritējiem”) un imigrantiem, “Limitēts” parasti nozīmē, ka viņiem ir visai mazas
izredzes dabūt pastāvīgu darbu un, ja viņi darbu atrod, tas ir salīdzinoši zemu apmaksāts. Jau
nodarbinātajiem “Limitēts” bieži nozīmē lielāku varbūtību zaudēt darbu, lielākas bezdarba periodu
iespējas un zemāku atalgojumu.  Normāls ir pa vidu starp “Labs” un “Limitēts”. Piemēram, varētu būt
grūtāk atrast darbu, bezdarba iespējas varētu būt augstākas vai atalgojums zemāks nekā līdzīgās
profesiju grupās, kas novērtētas ar “Labi”. Turpretī, salīdzinājumā ar līdzīgām profesiju grupām, kas
novērtētas ar reitingu “Limitēts”, šeit darbu varētu būt vieglāk atrast, bezdarbs mazāk iespējams un
atalgojums augstāks. Reitingi ir tikai aplēses. Tādi faktori kā tehnoloģijas maiņa, sociālie un politiskie
apstākļi var strauji izmainīties un radīt pilnīgi citus darba tirg
http://jobfutures.ca/en/home.shtml  
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• Tālāka augstākās izglītības programmu diversificēšana un profesionālo 

programmu uzlabošana (12. ierāmējums). Jaunas pasniedzēju paaudzes apmācības iniciatīva 
šai jomai43. 

 

 

i un saskaņotību.  

12. ierāmējums 
Profesionālās izglītības reformas Austrālijā 
Vadošais princips, kas noteica to, kā tika reformēta profesionālās izglītības sistēma Austrālijā, bija
pieeja, kas balstīta uz vēlamo iznākumu. Programmas tika uztvertas kā mācību iznākums, ko nosaka
kompetence un kas izstrādāts atbilstoši industrijas plāniem (darba devēja virzīts). Tas nozīmē, ka
kvalifikācijas ir fokusētas uz darba procesu prasībām. Individuāls students var programmu apgūt pilnībā
vai daļēji dažādi, piemēram, ar oficiālām klātienes mācību programmām, mācoties neformāli darba vietā,
savā dzīves vietā vai pat ar tiešā datorpieslēguma palīdzību. Sistēma paredz dažādas formas un veidus,
kā nonākt līdz savu prasmju un māku oficiālai sertificēšanai. Kvalifikācijas izšķir pēc satura un
sarežģītības pakāpes un tās ir savstarpēji salīdzināmas un salīdzināmas ar sertifikātiem, kas iegūti
beidzot skolu un augstākās izglītības iestādes, izmantojot visā valstī noteiktu vienotu struktūru. Tas
principā atver visplašākās iespējas individuālam mācīties gribētājam, ko viņš vai viņa var izmantot
atkarībā no pieprasījuma  un situācijas.   
 
Uz iznākumu balstīta pieeja atļauj realizēt dažādas profesionālās kvalifikācijas apguves un
pasniegšanas formas. Tomēr atklāts paliek jautājums par to, vai patiešām ir skaidri un praktiski
pielietojami kritēriji profesionālās kompetences novērtēšanai, jo īpaši vidējā un augstākā līmeņa
darbiem, kas atļautu reģistrēt un sertificēt dažāda veida mācīšanos. Ja tas ir iespējams, tad valsts
izglītības politikai nav vajadzīgs nodarboties ar kvalifikācijas iegūšanas kontekstu. Tomēr, ja tas tā nav
tādēļ, ka kompetence var tikt definēta un novērtēta atšķirīgi, rodas jautājums, vai sertifikāti var tikt vērtēti
un atzīti vienlīdzīgi darba tirgū, kā tas ir izglītības sistēmā. Citiem vārdiem sakot, tas ir jautājums par
izglītības sistēmas konsekvenc
 
Jochen Reuling (2001.) “Arodizglītība un mūžilgā mācīšanās Austrālijā: Vērojumi un secinājumi no
Vācijas perspektīvas”. Gerald Burke un Jochen Reuling (Red.) Vocational training and lifelong learning in
Australia and Germany 
 http://www.australiacentre.org/Vocational_Training.pdf 

 
• Konkurētspējīga fonda izveidošana līdzekļu piešķiršanai, lai uzlabotu pēcdiploma 

programmu kvalitāti valsts un privātajās augstskolās. Izvēle notiek, izmantojot caurspīdīgu un 
objektīvu procedūru (Zviedrijas Izglītības ministra paziņojums: Universitātes izglītībai ir 
jābūt zinātniski pamatotai un kvalitatīvai. Tai jāveicina neatkarīga un kritiska studentu 
attieksme un tā ir jāsniedz radošā un dinamiskā vidē. Sniegtās izglītības kvalitāte ir regulāri 
jānovērtē Nacionālajai Augstākās izglītības aģentūra. Gadījumos, kad programma vai kurss 
neatbilst noteiktām kvalitātes prasībām, attiecīgajai mācību iestādei ir jāveic pasākumi 
kvalitātes uzlabošanai. Ja tas netiek darīts, Aģentūrai ir tiesības atņemt šai mācību iestādei 
tiesības pieņemt eksāmenus attiecīgajā programmā vai kursā. Sniegtās izglītības stingra 
ārējā kvalitātes novērtēšana ir jāapvieno ar lielāku studentu pašnoteikšanos. Studenti spēlē 
svarīgu lomu universitātes studiju kvalitātes uzlabošanā44). 

• Mācību programmu kvalitātes uzlabošana, lai tiktu aptverts mācību saturs, 
mācīšanas un akadēmiskie ieguldījumi un infrastruktūra, izmantojot centralizētu plānošanu 
un konkrētu budžeta pozīciju segšanu. Veicināt pasniedzēju apmācības iniciatīvas.  

• Universitāšu iekšējo un savstarpējo informācijas tehnoloģijas tīklu uzlabošana un 
modernu bibliotēku sistēmu izveidošana. 

                                                 
43 Skat. OECD (2001.) 
44 Thomas Östros, Zviedrijas Izglītības un zinātnes ministrs (2001.) 
http://utbildning.regeringen.se/ostros/pdf/thomasostroseng.pdf  
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• Pasniedzēju algu skalas koriģēšana, lai akadēmiskā karjera būtu pievilcīgāka un 
nodrošinātu nepieciešamo mācībspēku atjaunošanos. 

• Konkurētspējīga dotāciju sistēma, lai atbalstītu izcilību inženierzinātnēs (13. 
ierāmējums). 

 
 

 

13. ierāmējums 
Izcilība inženierzinātnēs 
Svarīgs inženierzinātņu aspekts ir saistīts ar ietekmi uz sabiedrību, radot bagātību un uzlabojot dzīves
kvalitāti. Augstas kvalitātes inženierpētījumi bez zinātniskām atziņām rada arī veselu rindu citu rezultātu,
kas skar noteiktas sociālas un ekonomiskas vajadzības. Šādu ietekmi var atrast arī tīklu un procesu
izveidē, kas veido ekspluatācijas līdzekļus.  
Šīs papildu dimensijas, kas atšķir inženierpētījumus no zinātniskiem pētījumiem, labi raksturoja Gibons
(Gibbons et al) [The New Production of Knowledge, Sage, London, 1994), kurš redzēja izmaiņas pašā
pētījumu būtībā. Viņi apgalvo, ka ir parādījies jauns zināšanu atklāsmes veids, ko viņi nosaukuši par “2.
tipa pētījumiem”. Viņi uzskata, ka 2. tipa pētījumi ir attīstījušies no disciplinārās 1. tipa struktūras un
“turpina pastāvēt paralēli tai”. Šis jaunais zināšanu atklāsmes veids, kas padara pētījumus vairāk
transdisciplinārus (vai starpdisciplinārus) un vairāk sociāli atbildīgus, “sāk apšaubīt pazīstamo pētījumu
sistēmu un institūtu adekvātumu”, jo 2. tipa pētījumi “var neietilpt ne vienā no esošajām disciplīnām”. Lai
raksturotu atšķirības un sakarību starp 1. un 2. tipa pētījumiem, Gibons (Gibbon) raksta:    
 
"Daudziem 1. tipa pētījumi ir identiski ar to, ko sauc par zinātni [… ] tās problēmas tiek noteiktas un
atrisinātas. . . galvenokārt akadēmiķu aprindās. Turpretī 2. tipa pētījumi ir transdisciplināri… un tiek veikti
pielietošanas kontekstā… un ietver plašāku… praktiķu loku, kuri sadarbojas problēmas risināšanā, kas
definēta specifiskā un lokalizētā kontekstā." 
 
Šī jaunā pētījumu veida “nolūks ir būt noderīgam kādam, kurš darbojas rūpniecībā vai valdībā,
sabiedrībā vai būt vispārīgi noderīgam, un šis uzstādīums darbojas jau no paša sākuma"[4]. Tādēļ 2. tipa
pētījumi spēlē centrālo lomu inženierzinātnēs, lai arī situācija ir sarežģītāka, jo daudzas inženierzinātņu
disciplīnas satur arī 1. tipa pētījumus. Tādēļ 1. un 2. tipa pētījumi ir savstarpēji papildinošas aktivitātes.
Karaliskā Inženierzinātņu Akadēmija uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai abi pētījumu tipi pastāvētu viens otram
līdzās atbilstošā līdzsvarā. 
 
Karaliskā Inženierzinātņu Akadēmija, AK (2000.) Measuring Excellence in Engineering Research; 
2000.g. janvāris 2000 http://www.raeng.org.uk/news/publications/reports/pdfs/Measuring_Excellence.pdf 

 
B. Vadība 

 
• Valstij ir jārada vide, kas ļauj valsts un privātajām augstskolām autonomi 

attīstīties valdības noteiktās politikas ietvaros. (14. ierāmējums)  
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14. ierāmējums 
Galvenās valdības funkcijas 
Augstākās izglītības analītiķi ir izstrādājuši kopīgu taksonomiju attiecībā uz valdības galvenajām 
funkcijām augstākās izglītības sistēmā. Parasti šī atbildība ietver sekojošo:  

• Budžeta izstrāde un rekomendāciju sagatavošana likumdevējam; 
• Akadēmisko programmu pārbaude un apstiprināšana; 
• Sistēmas un iestāžu vadītāju iecelšana, novērtēšana un atstādināšana;  
• Resursu asignēšana,  
• Misijas noteikšana;  
• Audits/ novērtēšana;  
• Centralizēto pakalpojumu koordinēšana; 
• Interešu aizstāvēšana iestādes, valsts un federālajā līmenī; un 
• Politikas analīze un stratēģiskā plānošana. 

Oregonas Universitātes Alternatīvu valsts līmeņa augstākās izglītības vadības struktūru sistēmas analīze 
http://www.ous.edu/aca/governance-ex-sum-12-01.html 

 
• Viena profila vai mazu augstskolu integrācija vai labāka koordinēšana daudz 

fakultāšu universitātēs vai koledžās. 
• Racionalizēt augstākās izglītības sistēmas vadību, izmantojot apvienošanu vai 

labāku dažādu ministriju un valsts iestāžu darbības koordinēšanu. Pastiprināt IZM 
institucionālo kapacitāti, lai efektīgi veiktu analītisko darbu, diagnosticētu situāciju un 
izstrādātu politiku sistēmas svarīgāko jautājumu risināšanai; izveidot vadības informācijas 
sistēmu nacionālajai augstākās izglītības sistēmai; izveidot un izmēģināt finansēšanas 
formulas un resursu piešķiršanas mehānismus; ieviest programmas un projektus; iesaistīties 
elektroniskajos sadarbības tīklos ar citu valstu atbildīgajām augstākās izglītības iestādēm un 
izglītības ministrijām ES (15. ierāmējums); sekot un novērtēt politikas rezultātus; pilnveidot 
stratēģiskās plānošanas kapacitāti, budžeta un vadības kompetenci.  

 

 

15. ierāmējums 
Augstākās izglītības vadības starptautiskā koordinācija 
Jau Reģionālais Universitāšu tīkls Augstākās izglītības un vadības jautājumos Dienvidaustrumeiropā
aicina: (i) stiprināt valstu institucionālo kapacitāti un prasmes, stratēģisko vadību un politikas veidošanu
augstākajā izglītībā; veidot iestāžu un augstskolu tīklu, kas piedalās augstākās izglītības sistēmā, ar kura
palīdzību apmainīties ar labāko pieredzi akadēmiskajā vadībā, politikas veidošanā, stratēģiskajā un
finansu vadībā; un (ii) veidot jaunas struktūras un mehānismus finanšu vadībai, kas balstīti uz
universitāšu autonomijas un atbildīguma principiem, tajā pat laikā veicinot ciešāku saikņu nodibināšanu
ar pilsonisko sabiedrību un vietējo ekonomiku.  
 
UNESCO-CEPES Reģionālais Universitāšu tīkls Augstākās izglītības un vadības jautājumos
Dienvidaustrumeiropā 
http://www.cepes.ro/hed/policy/see/outcomes.html 
 

 
• Izmaiņas universitāšu iekšējā vadībā, ieskaitot vadības struktūras un datorizētas 

informācijas sistēmas. 
• Valdības veicināta privāto augstskolu paplašināšanās, piedāvājot likumdošanas 

un finanšu stimulus; privāto augstskolu kvalitāte tiek nodrošināta ar akreditācijas procesu. 
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C. Inovācijas 
 
• Novērtēt Latvijas gatavību zināšanu ekonomikai un sagatavot 10 gadu plānu, lai 

attīstītu zināšanu un inovāciju kapacitāti nacionālās ilgtermiņa attīstības stratēģijas ietvaros. 
• Prasmju apgūšana, kas nodrošina konkurētspēju; nepieciešams paplašināt 

zinātnes un tehnoloģijas jomas un piesaistīt kvalificētus pētniekus prioritārajās jomās.   
• Uzlabot atsevišķu pēcdiploma studiju programmu kvalitāti un atbilstību, liekot 

uzsvaru uz zinātni un tehnoloģiju. Izveidot Pētniecības mācību shēmu (PMS), lai atzīmētu un 
apbalvotu tās augstskolas, kas nodrošina augstas kvalitātes pētniecības mācību vidi un 
atbalsta izcilas un daudzveidīgas pētījumu aktivitātes (Austrālijā atbilstošajām iestādēm tiek 
piešķirti līdzekļi pēc formulas, kas atspoguļo katras veiktspēju pētnieciskajā darbā. Formulā 
tiek ņemts vērā pabeigto pētījumu skaits (svars 50%), ieņēmumi no pētījumiem (40%) un 
pētījumu publikācijas (10%))45 

• Izmaiņas uzņemto studentu struktūrā, veicot pasākumus, lai palielinātu to skaitu 
prioritārajās zinātnes un tehnoloģijas jomās. 

• Investīcijas zinātnes un tehnoloģijas kapacitātes palielināšanā jāapvieno ar šīs 
kapacitātes izmantošanas veicināšanu uzņēmumos, ražotāju vidū, valdībā un sabiedrībā 
kopumā.   

• Noteikt konkrētus mērķrādītājus, lai palielinātu nacionālās investīcijas pētījumu 
un attīstības un inovāciju jomās. Vairāk koncentrēt zinātnes un tehnoloģijas finansējumu 
konkrētās jomās un sektoros. Speciāli mehānismi, lai finansētu ICT un biotehnoloģijas 
pētījumus. Fonds par izcilību zinātnē: augstākās klases starptautiski konkurētspējīgi centri vai 
science nuclei. (Somijai ir speciāli pētniecības izcilības centri kopš 1995. gada.  Šādas 
stratēģijas mērķis ir veicināt radošu un efektīvu pētniecisko vidi, kas stimulē pētījumu 
veikšanu atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Izcilības centrs ir pētnieciskā 
darba un pēcdiploma izglītības vienība, kas sastāv no vairākām augsta līmeņa 
pētnieciskajām komandām, kas ir vai kam ir potenciāls kļūt par pasaules līderi savā jomā. 
Izcilības centra programma aptver visas zinātnes un zināšanu jomas. Sešu gadu programma, 
ko 2000. gadā uzsāka Somijas Zinātņu Akadēmija, sastāv no 26 nodaļām dažādās disciplīnās. 
Laikā no 2002. līdz 2007. gadam programma tiks papildināta ar 16 jaunām nodaļām46). 

• Konsekventas un visaptverošas politikas apstiprināšana, lai vadītu attīstību 
prioritārajās jomās, īpaši vēršot uzmanību uz infrastruktūras modernizēšanu, jauno ideju 
ātrāku pielietošanu komerciālā vidē un prasmju un māku pilnveidošanu un saglabāšanu. 

• Izstrādāt stratēģiju pilnīgai un produktīvai pētniecības institūtu integrēšanai 
universitātēs, nodrošinot tiem uz darba izpildījumu/ sasniegumiem pamatotu finansēšanas 
mehānismu. 

• Stimulēt privātā sektora pētniecisko un attīstības un inovāciju darbu, caur valsts 
finansētām programmām; piem., konkurss uz dotācijām un aizdevumiem, lai palīdzētu 
firmām, jo īpaši vidējiem un maziem uzņēmumiem, realizēt un komercializēt pētniecību un 
attīstību; tehnoloģijas partnerības starp universitātēm un uzņēmumiem; atbilstošu dotāciju 
nodrošināšana rūpniecisko uzņēmumu un akadēmiju kopīgiem projektiem; paredzēt speciālu 
finansējumu jau nodibinātiem uzņēmumiem, kas plāno realizēt savus pirmos pētniecības un 
attīstības projektus; subsīdiju vai kreditēšanas shēmas, lai finansētu inovācijas, veicinātu 
jaunu un novatorisku uzņēmumu darbības uzsākšanu; labvēlīgāka nodokļu režīma 
piemērošana uzņēmumu pētnieciskajam un attīstības darbam. (Somijā privātajam sektoram ir 
nozīmīga loma gan pētnieciskā un attīstības darba finansēšanā, gan veikšanā. Tā īpatsvars 

                                                 
45 Izglītības, zinātnes un mācību departaments (DEST); Par pētniecības mācību shēmu 
http://www.dest.gov.au/highered/research/rts.htm  
46 Pētnieciskais darbs Somijā http://www.research.fi/research_in_finland.pdf  
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pētniecības un attīstības finansēšanā pieauga gandrīz līdz 70% 2000. gadā. Uzņēmumu 
skaits, kas veica pētniecisko un attīstības darbu, bija apmēram 2 500. pētniecības un 
attīstības finansējums jo īpaši strauji pieauga elektronikas nozarē, kas veidoja vairāk nekā 
pusi no korporatīvajiem izdevumiem pētniecībai un attīstībai 2000. gadā.  Sadarbība starp 
Somijas universitātēm un uzņēmumiem 1990-tajos gados ievērojami palielinājās un 
uzņēmumi trīskāršoja savus ieguldījumus universitātēs. Deviņdesmito gadu beigās 
korporatīvais pētījumu un attīstības finansējums un uz konkursa pamata piešķirtais valsts 
finansējums veidoja pusi no universitāšu pētījumu finansējuma. Redzams, ka universitāšu un 
uzņēmumu sadarbība uzlabo ekonomikas konkurētspēju, palielinot zinātnisko pētījumu 
atklājumu nodošanu. Šo sadarbību veicina nacionālās pētījumu un attīstības programmas un 
kopīgi pētnieciskie projekti, kā arī zinātnes un tehnoloģijas parki un ekspertu zināšanu centri, 
kas izvietoti universitāšu apkaimē47. Austrālija ir izveidojusi iniciatīvu, lai atbalstītu 
inovatīvus projektus ar zinātni saistītā izglītības jomā. Ar šo iniciatīvu valdība cenšas 
sasniegt sekojošus mērķus: (i) palīdzēt universitātēm izstrādāt kursus, kas atbilstu izveidoto 
un jauno uzņēmumu vajadzībām; (b) piesaistīt studentus ar zinātni saistītiem mācību kursiem, 
lai apmierinātu uzņēmumu vajadzības, izstrādājot novatoriskas pieejas kursu veidošanā un 
pasniegšanā; un (iii) rosināt uzņēmumus investēt savā nākotnē, investējot izglītībā un 
praktiskajā apmācībā. Šī iniciatīva atbalsta universitātes vai izglītības iestāžu konsorcijus, 
kas kopā ar uzņēmumiem izstrādā novatoriskas pieejas ar zinātni saistītai izglītībai, ieskaitot 
universitāšu lekciju ciklu izveidošanu un novatorisku kursu izstrādi. Lai kvalificētos 
finansējuma saņemšanai, projektā jāiesaistās universitātei un uzņēmumam, kā partneriem, un 
uzņēmumam projektā jāiegulda finansiāli vai materiāli resursi)48. 

• Koncentrēt atbalstu jauniem pētniekiem, finansējot jaunākos akadēmiskos 
amatus, un atbalstīt neatkarīgus pētījumus. Dažas valstis arī mēģina palielināt zinātnes un 
tehnoloģijas darbinieku skaitu, piesaistot vairāk sieviešu.  

 
 

D. Finansējums 
 
• Finansējuma avotu diversifikācija. Nepieciešama lielāka augstskolu autonomija 

budžeta vadības jomā, jāuzlabo darbības ekonomiskā efektivitāte, jāpalielina resursu 
ģenerēšanas kapacitāte, jāveicina pasniedzēju un/vai izglītības iestādes uzņēmējdarbības 
aktivitātes, jāturpina un jāpaplašina izmaksu atgūšanas politikas, ko papildina studentu 
finansiāla atbalstīšana, un nepieciešamas iedarbīgas sabiedrības informācijas procedūras un 
atskaitīšanās mehānismi (16. ierāmējums).  

                                                 
47 Pētnieciskais darbs Somijā http://www.research.fi/research_in_finland.pdf  
48 Skat. DEST Zinātnes lekciju vadlīnijas 
http://www.dest.gov.au/highered/sciencelectureships/guidelines.htm#Background  
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16. ierāmējums 
Finansējums: Stratēģiskais modelis 
Valstīm būtu jādomā par pāreju uz stratēģiskāku augstākās izglītības finansēšanas modeli, kas sasaista finansējumu,
studiju maksu un studentu atbalsta politiku ar vispārējām ekonomikas tendencēm. Bez tam ir svarīgi, lai valdības
piedāvātā  augstākās izglītības finansēšanas politika ņemtu vērā ekonomikas tendences un saglabātos pietiekami
elastīga, lai reaģētu uz mainīgajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Stratēģiskāks modelis, kas atbilstu šīm
pamatnostādnēm, varētu ietvert sekojošas iezīmes:  

Tas atalgotu tās iestādes, kas apņemas risināt nacionāli prioritāros jautājumus, nevis sniegtu finansējumu
tām mācību iestādēm, kam ir visaugstākās izmaksas uz vienu studentu. Vairumā valstu izglītības iestāžu finansējums
balstās uz valsts līdzekļu apvienošanu ar studentu maksām. Stratēģiskā modelī valdība izstrādātu finansēšanas
formulas, kas atspoguļo uz valsts un reģionālajām vajadzībām balstītas prioritātes.  

Vispārējais mācību maksas līmenis valsts augstskolās būtu jānosaka, kā procenti no maksātspējas –
piemēram, vidējie ģimenes ienākumi vai ienākumi uz vienu cilvēku – nevis pēc izmaksām uz vienu studentu. Parasti
studiju maksas ir domātas, kā līdzeklis mācību iestāžu finansēšanai. Tādējādi tās visticamāk laika gaitā palielināsies
straujāk nekā cilvēku spēja samaksāt par koledžām. Īstenojot stratēģisku pieeju, studiju maksas laika gaitā pieaugtu
proporcionāli ekonomiskajiem apstākļiem nevis mācību iestāžu izaugsmei.   

Ja studiju maksa dažādās studiju jomās atšķiras, tad atšķirībai būtu jābūt atbilstošai nacionālajām
prioritātēm un darba spēka vajadzībām, nevis izmaksu atšķirības funkcijai. Valstīs, kur studiju maksas nav vienotas
visās studiju jomās, to līmeni parasti nosaka pēc tā, kura programma visvairāk izmaksā. Bet izmaksu atšķirības starp
studiju jomām var būt nemaz nesaistītas ar relatīvajām darba spēka vajadzībām un pieprasījumu. Stratēģiskā modelī
valstis noteiktu tādu studiju maksas atšķirību, kas veicinātu studentus izvēlēties valstiski prioritāras jomas, reizē
apmierinot esošo un prognozēto darba spēka pieprasījumu.  

Mācību iestādēm būtu jāsaņem vairāk līdzekļu par studentiem, kas uzņemti no maznodrošinātām sociālām
grupām, nekā par studentiem, kas nāk no vides ar augstiem ienākumiem. Vairums valstu šādi neizšķir starp studentu
grupām, piešķirot mācību iestādēm finansējumu, bet paļaujas tikai uz studentu palīdzības shēmām, lai pieeja studijām
tiktu nodrošināta arī studentiem no maznodrošinātām sociālām grupām. Progress izglītības pieejamības jomā tiktu
panākts, ja daļa no izglītības iestāžu asignējumiem būtu balstītas arī uz reālās pieejamības novērtējumu. 

Valdības amatpersonām būtu skaidri jānodefinē, kāda daļa no valsts finansējuma augstākajai izglītībai būtu
jāvelta studentu atbalstam. Parasti tam tiek atvēlēts tas, kas paliek pāri pēc citu lēmumu realizēšanas. Lai tas būtu
stratēģiski, mācību maksas palielinājums jāpapildina ar politiku, kas attiecīgi samazina valsts finansējumu mācību
iestādēm, tajā pašā laikā mērķtiecīgi palielinot finansējumu studentu atbalstam.   

Studentu palīdzības politika jāveido kā “drošības tīkls” maznodrošinātiem studentiem, kad kaut kādu
iemeslu dēļ palielinās studiju maksas. Vairumā studentu atbalsta programmu formulas neatbilst studiju maksas
palielinājuma, tādejādi negatīvi ietekmējot maznodrošināto studentu pieeju izglītībai. Studentu atbalsta politika ir
jāveido tā, lai tā aizsargātu vismazāk nodrošinātos studentus no augstākas studiju maksas nevēlamajām sekām. 

Valstīm būtu jāņem vērā ekonomikas cikla ietekme uz augstāko izglītību, rezervējot ievērojamu līdzekļu
daļu ekonomiski “labā” laikā, lai tos varētu izmantot tad, kad valsts līdzekļi samazinās. Augstākās izglītības
finansēšanā vairumā valstu tiek ignorēta ekonomikas cikla realitāte, neplānojot ekonomikas lejupslīdes periodus.
Valstīm būtu jādomā par līdzekļu aizņemšanos ekonomiski grūtos laikos, lai tos atmaksātu tad, kad ekonomika ir
atguvusies.  
Arthur M. Hauptman (1998) “Linking Funding, Student Fees, and Student Aid: An Alternative to Cost Recovery”
International Higher Education, Fall 1998 

• Finanšu asignējumu mehānismu racionalizēšana un uzlabošana valsts 
augstskolām (17. ierāmējums). Jo īpaši tas attiecas uz normatīvo izmaksu un koeficentu 
formulu izmainīšanas, kas paredz finansēt studentu vietas, pārejot uz kritērijiem un 
stimuliem, kas balstīti uz darba izpildījumu/ sasniegumiem. (Somijā kādi 65% no universitāšu 
budžeta nāk no valsts budžeta, ko piešķir Izglītības Ministrija. Papildu valsts noteiktajam 
universitāšu budžetam, tās arvien vairāk piesaista ārējo finansējumu un paplašina maksas 
pakalpojumus. Somijas Akadēmija un Nacionālā Tehnoloģiju Aģentūra (Tekes) ir vieni no 
galvenajiem finansēšanas avotiem. Jo īpaši ir palielinājušies līdzekļi, ko piešķir uzņēmumi un 
ārvalstis. Tekošās izmaksas, par kurām sarunu ceļā vienojas Ministrija un universitātes, 
veido pamata finansējumu (apm. 85 – 90%), mērķa dotācijas valsts noteikto funkciju un 
programmu izpildei, projektu finansējums un no darba izpildījuma atkarīgais finansējums. 
No darba izpildījuma atkarīgais finansējums ir atalgojums universitātēm par augstas 
kvalitātes izglītību un pētniecību. Valsts universitātes budžets tiek piešķirts pēc formulas. Šī 
finansēšanas sistēma, kas balstās uz formulu, ir ieviesta pakāpeniski kopš 1997. gada un 
pilnā apmērā tā darbosies 2003. gadā.  Formula paredz pamata līdzekļu piešķiršanu 
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universitātēm, galvenokārt, atbilstoši to maģistra un doktora grādu ieguvēju  mērķrādītājiem, 
kas tiek izsvērti katrā studiju jomā. Formulā tiek ņemta vērā arī mērķrādītāju neizpilde)49. 

 

 

17. ierāmējums 
Ieguldījumu un rezultātu finansēšana 
Ieguldījumu finansēšana attiecas uz finanšu līdzekļiem, kas pieejami augstskolām, lai segtu fiksētās
izmaksas, tādas kā personāla algas, ēku uzturēšana vai citas tā sauktās tekošās izmaksas. Šīs
izmaksas var ietekmēt arī iestādes aktivitātes līmenis un studentu skaits. Turpretī rezultātu
(galaprodukta) finansēšana ir piesaistīta konkrētiem mācību vai pētniecības rezultātiem vai kādam
augstskolas rezultatīvajam rādītājam. Visumā tiek uzskatīts, ka uz darba izpildījumu balstīta finansēšana
vairāk stimulē ekonomisko efektivitāti nekā ieguldījumu finansēšana. Gala produkta indikatori var būt,
piemēram, absolventu skaits, piešķirto akadēmisko grādu skaits, pētniecisko darbu skaits vai publikāciju
skaits akadēmiskajos žurnālos. Var izmantot arī citus rādītājus, kas ir vairāk vērsti uz kvalitāti, piemēram,
punktu skaits testos un pētījumu dotāciju piesaiste.  
Ekonomiskā efektivitāte un pāreja uz rezultāta finansēšanu ir saistīta arī ar tā sauktajiem “normatīvajiem
asignējumiem”. Tie ir asignējumi, kas aprēķināti pēc vispārīgiem un objektīviem kritērijiem, kas tiek
piemēroti visām augstskolām vai studentiem – pretstatā “izdevumu atmaksai”, kas ir summas, kas
balstītas uz individuāliem pieprasījumiem un ko apstiprina atbildīgās iestādes pēc individuāla
izvērtējuma. Normatīvie asignējumi paredz lielāku motivāciju par ekonomiski efektīvu darbību, ja vien
normas ir pamatotas un līdzekļu saņēmēji paši pieņem lēmumus par to izlietojumu. Bez tam ir jautājums
par taisnīgumu; normatīvo asignējumu sistēmā finansējošā institūcija nevar ņemt vērā īpašus apstākļus,
jo visas struktūras tiek finansētas pēc vienotiem principiem – finansējuma saņēmēji nevar atsaukties uz
īpašiem apstākļiem. Lai koriģētu atšķirības starp augstskolām, finansējošā institūcija var palielināt
finansēšanas bāzu skaitu, iestrādājot vairāk organizāciju (vai indivīdu) īpašās iezīmes formulā; t.i.,
pieskaņojot precīzāk finansēšanas sistēmu. Precīzāka pieskaņošana nenovēršami novedīs pie
ieguldījumu finansēšanas sistēmas (iespējams tāpēc, ka sistēmai beigās ir jāapmierina tās iestāžu
vajadzības). Pieskaņošanas piemērs, ko viņš nosauca par alternatīvu, ir, kad visas augstskolas saņem
vienādu attieksmi finansēšanas jomā, un piedāvāt speciālos līdzekļus atsevišķām augstskolām, lai to
vajadzības tiktu apmierinātas. Tomēr abām šīm pieejām (pieskaņošanai un īpašo fondu risinājumam)
būs negatīva ietekme uz sistēmas caurspīdīgumu, jo sarežģīti mehānismi nerada skaidrus stimulus un
mērķus un tie riskē raidīt pretrunīgus signālus finansējuma saņēmējiem.   
P. Maaseen, Public Resource Allocation http://www.osi.hu/hesp/download/respub.pdf  

 
• Nepieciešams pārstrādāt un uzlabot studentu kreditēšanas shēmu, lai būtu 

nodrošināta universāla pieeja visiem terciārā līmeņa studentiem, kas uz to tiesīgi. Uzlabot 
informāciju pakalpojuma lietotājiem un samazināt birokrātiju (18. ierāmējums). 
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49 Skat. Izglītības Ministrija, Augstākās izglītības politika Somijā 
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18. ierāmējums 
Austrālijas augstākās izglītības iemaksu shēma (HECS) 
HECS ir veids, kā nodrošināt, ka studenti piedalās savas augstākās izglītības iegūšanas izmaksu 
segšanā. HECS izsniedz kredītu, kas ir indeksēts, lai tas saglabātu savu reālo vērtību, bet citādi tas ir 
bezprocentu kredīts, ar atlikto no ienākuma atkarīgo atmaksu. Atliktā atmaksa nozīmē, ka studenti var 
iegūt augstāko izglītību, pat ja viņi nevar veikt iemaksu uzreiz. Nauda, kas iekasēta caur HECS tiek 
izlietota augstākās izglītības sistēmā. HECS administrē Izglītības, zinātnes un mācību Ministrija, 
Austrālijas Nodokļu pārvalde un augstākās izglītības iestādes.   
 
Visiem studentiem, kas uzņemti augstākās izglītības sistēmā, ir tiesības uz piešķirtu studiju kursu, ko 
finansē Sadraudzības (Commonwealth) Valdība un ko piedāvā augstskolas , Austrālijas Bruņoti spēku 
akadēmija, Nacionālais Teātra mākslas institūts vai Austrālijas Kino, televīzijas un radio augstskola, kam 
maksā HECS. Augstākās izglītības piešķirtie studiju kursi ietver akadēmisko grādu, diplomu, asociēto 
diplomu, absolvēšanas diplomu, absolvēšanas sertifikātu saņemšanu, maģistratūras kvalifikācijas 
kursus, maģistratūras kursus un doktorantūras kursus.  
Studentiem, kuri uzsākuši mācības pēc 1997. gada 1. janvāra ir jāmaksā diferencētās HECS iemaksas. 
Maksājuma summa ir atkarīga no atsevišķām sadaļām, ko jūs studējat, nevis no kopējā kursa. Studiju 
sadaļas ir sadalītas trijās plūsmās un summa, ko jūs maksājat par katru sadaļu, ir atkarīga no plūsmas 
un sadaļas “svara” studiju kursā.  
2003. gadā pilna laika visa gada iemaksas katrā plūsmā ir sekojošas: 
1. plūsma $3 680 Māksla, humanitārās zinātnes, sociālās studijas/ psiholoģijas zinātnes, izglītība, 

vizuālā/ izpildītājmāksa, aprūpe, jurisprudence un tieslietas 
      
2. plūsma $5 242 Matemātika, datorzinātnes, veselības zinības, lauksaimniecība/ atjaunojamie 

resursi, būvniecības vide/ arhitektūra, dabas zinātnes, inženierzinātne/ apstrāde, 
administrācija, bizness un ekonomika.  

      
3. plūsma $6 136 Tieslietas, medicīna, stomatoloģija, zobārstniecības pakalpojumi un veterinārija 
 
HECS iekasē pa semestriem un maksā par katru semestri kursā, kurā jūs esat uzņemts. Vairumā 
gadījumu var izvēlēties trīs maksāšanas variantus. Tie ir: 
• Samaksāt visu HECS uzreiz un saņemt 25% atlaidi; 
• Samaksāt vismaz $500 no HECS iemaksas uzreiz un atlikt pārējo nomaksu. 25% atlaidi 
saņemsiet tikai par summu, ko samaksājat uzreiz. (Piezīme: augstskolas var ierobežot atsevišķo 
maksājumu skaitu un apmēru un tās var nepieņemt daļējas pirmās iemaksas, kas ir mazākas nekā 
$500. Sazinieties ar savu izvēlēto augstskolu par pirmās iemaksas veikšanu); 
• Atlikt visas jūsu HECS iemaksas samaksu un atmaksāt to tad, kad jūsu ienākumi sasniedz 
noteikto minimālā ienākuma slieksni.  
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Kā HECS darbojas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Students ir tiesīgs atlikt HECS iemaksu. 
Students aizpilda Maksājumu opcijas 
deklarāciju un iesniedz universitātē 

Studentam tiek prasīts samaksāt HECS 
iemaksu katru semestri bez atlaides 

Students 
uzreiz 
samaksā 
iemaksu 
universitātei 
un saņem 25% 
atlaidi 

Students 
atliek 
visa 
HECS 
maksāju
mu 

Students veic daļēju 
pirmo iemaksu, 
atliek atlikušās 
summas maksājumu 
un var saņemt 25% 
atlaidi no 
samaksātās summas 

Augstskola paziņo Austrālijas Nodokļu pārvaldei (ATO)
par studenta HECS parādu (iemaksas daļu, kuras 
maksājumu students ir atlicis) 

ATO katra gada 1. jūnijā indeksē HECS parādu pēc 
patēriņa cenu indeksa 

2002.-03. HECS atmaksa 
Ienākumi zem $ 24 365 
Studentam nav jāuzsāk 
atmaksa 

2002.-03. HECS atmaksa 
Ienākumi vienādi ar vai 
virs $ 24 365 
Students uzsāk obligāto 
kredīta atmaksu 

Students var izvēlēties 
brīvprātīgi uzsākt 
ATO parāda atmaksu 
un var saņem 15% 
atlaidi 

HECS parāds tiek reģistrēts ar studenta Nodokļu lietas 
numuru 

Students veic 
maksājumu 
universitātei 
pilnā apmērā 

Students tiek uzņemts 
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Kā HECS darbojas 

HECS http://www.hecs.gov.au/hecs.htm 
Informāciju par studentu kreditēšanas shēmām citās valstīs skatīt:  
http://www.gse.buffalo.edu/org/IntHigherEdFinance/publications_SLoanBibli.html 
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VI. Attēli  
 

Attēls. I.1.1  
Mācīšanās iespējas 1990.-2001.g. 
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Attēls. I.1.2  

Studentu iesaistīšanās terciārajā līmenī, 1980.-1998.g.   
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Avots: Pasaules Banka (2002.g.) 
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Attēls. I.1.3  

Studiju programmu skaits pa veidiem, 2001./02. 
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Avots : IZM (2001.g.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Attēls I.1.4  
Uzņemto studentu sadalījums pa zinību jomām, 2001./02. 
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Attēls I.1.5  

Absolventu skaits, 1991.-2001.  

5846 
7884 8109 8222 

12164 
15002 

20308 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

1991. 1993. 1995. 1997. 1999. 2000. 2001. 
 

Avots : IZM (2001.g.) 
 
 

 
 

 
Attēls I.2.1  

Augstskolu skaits pa sektoriem, 1990.-2002. 
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Attēls I.3.1 Valsts un privātie izdevumi augstākajā izglītībā (% IKP) 
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Attēls I.3.2 Privātā līdzdalība augstākajā izglītībā, 1995.-2000. 

(Procenti no kopējā uzņemto stud. skaita un finansējuma) 
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  Avots: Balstīts uz IZM (2001.g.) Tabulas 4.2.2. un 7.8. 
 

 
Attēls I.6.1 Izdevumi pētn. un attīst., 1989.-2000.* 
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Avots: Pasaules Banka (2002.a) un IZM (2001.g.) 

* Dati par pēdējo pieejamo gadu 
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Attēls II.1 
Augstākās izglītības studentu īpatsvars profesionālajās programmās  

(ap 1997.g.) 
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Avots: UNESCO; Statistikas gadagrāmata 1999.g. 

 
 
 
 

 

Augstākās izglītības iestādes

Attēls II.2 
Studentu skaits pa ISCED-97 līmeņiem  

(2000. / 2001.) 
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Avots: Latvijas Nacionālās Observatorijas ziņojums, 2001.g. http://www.aic.lv/en/  
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Attēls II.3. 
Studentu izvēlētie studiju ceļi 1999.g. 

 

 

Avots: Latvijas Nacionālā Observatorija (2001.g.) 

 
Universitātes; Profesionālās izglītības iestādes 
Koledžu beidzēji; Tālāk nestudē; Arodskolu beidzēji 
Pamata vidējās izglītības iestāžu beidzēji 

 

 

Attēls II.4  
Augstskolu absolventu skaits 
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Attēls II.5 
Absolventu skaits pēc akad. grāda līmeņa un kvalifikācijas (2001.g.) 
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Attēls II.6.  

Absolventi pa zinību jomām (2001. / 2002.) (procenti) 
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Avots: IZM (2001.g.) 

 
Attēls II.7. Eksakto un inženierzinātņu studiju studenti, apm. 1997.g. (% no kopējiem augstskolās 
uzņemtajiem) 
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Figure II.7. 
Science and Engineering Students, around 1997 

(% of total HE enrollment)
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Vācija; Beļģija; Nīderlande; Zviedrija; Šveice; Apvienotā Karaliste; Ungārija; Īrija; Lietuva; Itālija; Čehijas 
Republika; Polija; Igaunija; Slovēnija; Dānija; Latvija 

Avots: Pasaules Banka (2002.g.) 
 

 

 

Attēls 2.8.  
Pasniedzēju sadalījums pa vecuma 
grupām, 2000.g. 
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Attēls II.9. 

Doktorantūras beidzēju skaits, 1998.-2001. 
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Attēls II.10.  

Pētnieku sadalījums pa vecuma grupām, 2000.g. 
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VII. Pielikums 
 

INTERVĒTO PERSONU DIREKTORIJS ∗ 
 

LATVIJAS VALDĪBA 

Izglītības un zinātnes Ministrija 
 

Kārlis Greiškalns Ministrs 
Andris Sarnovičs Valsts Sekretārs 
Valdis Egle Valsts Sekretāra vietniece Zinātnes jautājumos,   
Jānis Kārkliņš Izglītības departamenta direktors  
Jānis Čakste                 Augstākās izglītības, zinātnes un pētniecības departamenta direktors 
Velta Vikmane Augstākās izglītītbas daļas vadītāja 
Marina Mekša Finanšu un kredīta daļas vadītāja 
Agnis Zariņš Stratēģiskās plānošanas daļas vadītāja 
Juris Dzelme Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas Centra vadītājs 
Jānis Juliks Izglītības uzlabošanas projekta vadītājs 
 

Finanšu Ministrija 
Inguna Sudraba Valsts Sekretāres vietniece 
 

Ekonomikas Ministrija 
Andris Liepiņš Valsts Sekretāra vietnieks 
Edvīns Karnītis Sabiedrisko pakalpojumu Komisijas loceklis 
 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES 
 

Latvijas Universitāte 
Ivars Lācis Rektors 
Indriķis Muižieks Pētnieciskā darba prorektors 
Andrejs Geske Asociētais Profesors, Izglītības un psiholoģijas fakultāte 
Andris Kangro Dekāns, Izglītības pētnieciskā institūta direktors, Izglītības un 

psiholoģijas fakultāte 
Andris Grīnfelds Izglītojošās informātikas katedras vadītājs, Izglītības un psiholoģijas 

fakultāte 
Ērika Šumilo Starptautiskās ekonomikas un biznesa departamenta vadītāja, 

Ziemeļamerikas studiju Centrs 
 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 
Pēteris Bušmanis Rektors 
Juris Skujāns Vice-rektors 
Peteris Rivža Vice-rektors 
 
 
                                                 
∗ Intervijas laipni noorganizēja Lilita Sparāne un arī Toma Baumaņa padoms un klātbūtne man daudz 
palīdzēja. 
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Liepājas Pedagoģijas Akadēmija 
Gunta Smiltniece Rektore 
 

Vidzemes Augstskola - Valmiera 
Peteris Cimdiņš Rektors 
Richard Baerug Vice-Rektors 
Inita Sakne Vice-Rektors 
 
 

Ventspils Augstskola 
Janis Vucāns Rektors 
Juris Žagars Vice-Rektors 
Māra Leitāne Prorektore 

 
“Turība”, Biznesa vadības augstskola 

Aldis Baumanis,  Rektors; Privāto universitāšu Asociācijas priekšsēdētājs 
 

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā 
Diāna Pauna Prorektore 
Kārlis Krēsliņš Profesora asistents 
Evita Lune Zinātniskā līdzstrādniece  
 
PADOMES 

 
Latvijas Zinātņu Padome/ Zinātņu Akadēmija 

Juris Jansons Priekšsēdētājs 
Elmārs Grēns Padomes loceklis, Biomedicīnisko pētījumu Centra direktors   
 

Augstākās izglītības Padome 
Ivars Knēts Padomes loceklis, Rīgas Tehniskā universitāte 
Juris Ekmanis Padomes loceklis 
Juris Borzovs Padomes loceklis 
 
STUDENTI 
 
Ēriks Samuls Latvijas Studentu Asociācijas priekšsēdētājs 
Latvijas Studentu Asociācijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu Padomes,  
Ventspils Universitātes Studentu Padomes locekļi 
 
ARODBIEDRĪBAS 
 
Astrīda Harbacēviča Prezidente; Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība 
Ilze Trapenciere  Latvijas Universitātes Izglītības darbinieku arodbiedrības locekle 
 
 
CITI 
Indra Dedze Programmu koordinatore, Sorosa fonds - Latvija 
Aija Tūna Programmu koordinatore, Sorosa fonds - Latvija 
Andris Aukmanis Direktores vietnieks attīstības jautājumos, Sorosa fonds - Latvija 
Viesturs Pauls Karnups Latvijas likumdošanas nodaļas vadītājs, TTC 
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