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Forums 
“Kādu vēlamies veidot Latvijas augstākās izglītības formulu?” 

Foruma ekspertu galveno atziņu apkopojums 

2019. gada 18. oktobrī   SIA “Latvijas Mobilais Telefons” galvenā biroja konferenču zālē 
(Ropažu ielā 6) biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Izglītības un 
zinātnes ministriju, Pārresoru koordinācijas centru, Ārvalstu investoru padomi Latvijā un SIA 
“Latvijas Mobilais Telefons” rīkoja forumu “Kādu vēlamies veidot Latvijas augstākās izglītības 
formulu?”.  

Ieskicējot aktuālo augstākās izglītības problēmu un izvēļu spektru, Forumu ievadīja SIA 
„Latvijas Mobilais Telefons” prezidents, Vidzemes Augstskolas profesors Juris Binde, Latvijas 
Republikas 13. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils 
Ašeradens, Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, Rektoru padomes priekšsēdētāja Rūta 
Muktupāvela, Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes 
priekšsēdētājs Mārcis Auziņš.  

Ievaduzrunā  Juris Binde uzsvēra tehnoloģiju attīstības ietekmi uz izglītības procesiem pasaulē, 
kas, veidojot augstākās izglītības vidēja un ilgtermiņa stratēģiju, būs tikpat aktuāla arī Latvijā. 
Viens no būtiskākajiem šādiem aspektiem – tehnoloģiju attīstība rada straujāku pārmaiņu 
potenciālu, piemēram, biznesā un darba vidē, nekā tam šobrīd ir pielāgojusies augstākā 
izglītība vai ir gatavi pieņemt nodarbinātie. Ņemot vērā nepārtrauktās un straujās pārmaiņas, 
tā rada pieprasījumu pēc profesionāļiem, kas velta savai tālākizglītībai vismaz 100 stundas 
gadā un līdz ar to – pēc atbilstošām izglītības iespējām.  

Vērtējot plānošanas procesus Latvijā, Arvils Ašeradens secināja, ka tie nav pietiekami efektīvi. 
Tas attiecas arī uz izglītības procesu. Vienlaikus izglītībai zināšanu sabiedrībā ir izšķiroša loma. 
Somijas un Igaunijas pieredze apliecina, ka augstākajā izglītībā svarīgi ir veidot zinātnes 
universitātes, kas veido bāzi zināšanu radīšanai, pārnesei un inovācijai. Vienlaikus ir jāapzinās, 
ka zinātnes universitāte izmaksā dārgi, tāpēc ir jāapsver, kā izvietot resursus augstākās 
izglītības sektora uzturēšanai. Augstskolas ir ekonomiskās izaugsmes un inovācijas motors. Lai 
tās darbotos efektīvi un atbilstoši minētajai  misijai, svarīgs ir pārmaiņu modelis, kura ietvaros 
iekļaujams pārvaldības modelis. Somijā un Igaunijā tas ir korporatīvajam pārvaldības modelim 
līdzīgs pārvaldības modelis.  

Kā uzsvēra Rūta Muktupāvela, Latvijā svarīgākais ir nodrošināt cilvēkresursu attīstību, lai 
panāktu sekmīgu sociālo un ekonomisko transformāciju. Augstākās izglītības mērķi ir plašāki, 
nekā darbaspēka nodrošināšana. Ir jāsekmē dažāda mēroga procesi Latvijas attīstības 
kontekstā, tostarp saistītu ar nācijas un nacionālās valsts vērtībām, piemēram, jāstiprina 
kopienas, latviešu valodas un kultūras pozīcijas. Augstākās izglītības stratēģijā jāietver arī tādi 
principi, kā izglītības pieejamība un iekļaujoša izglītība, kas ir ietverts arī topošā Nacionālā 
attīstības plāna projektā. Tātad augstākās izglītības sistēmai ir jānodrošina daudzveidība, 
stiprinot reģionu attīstību, attīstot ne tikai STEM, bet arī humanitāro jomu.  

Eksperti vērsa uzmanību uz nepieciešamību aktīvi diskutēt par augstākās izglītības 
stratēģiskajām nostādnēm, tostarp, kā to uzsvēra Mārcis Auziņš,  par augstskolu tipoloģiju un 
pārvaldību, atzīstot, ka šobrīd ir izveidojušies vairāki “kristalizācijas centri” šādai aktivitātei un 
pienācis brīdis nozarei nozīmīgu lēmumu pieņemšanai. Svarīgi, lai šādās diskusijās par 
augstāko izglītību, piedalītos arī vadošo Latvijas uzņēmumu pārstāvji, tostarp dažos gadījumos, 
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radot iespēju pārņemt labo praksi, kas ir veidojusies šajā vidē. Pārvaldība un tipoloģija ir būtiski 
jautājumi, kas ietekmē gan nozari, gan nosaka augstākās izglītības lomu valsts attīstībā.  

Paneļdiskusijas “Augstākās izglītības sistēma un organizācija”   prezentācijās, ko sniedza 
Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieks un Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta direktors  Dmitrijs Stepanovs, Rīgas Stradiņa universitātes rektors 
Aigars Pētersons un AS “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, tika vērtētas 
augstākās izglītības jomas attīstības perspektīvas attiecīgi no politikas veidotāju, pašu 
augstskolu un uzņēmēju viedokļa. Savukārt, redzējumu par augstākās izglītības nozīmi un vietu 
Nacionālā attīstības plāna kontekstā piedāvāja Pārresoru koordinācijas centra direktors 
Pēteris Vilks. Šajā prezentācijā tika uzsvērtas augstākās izglītības attīstību raksturojošās 
saiknes, kas nosaka stratēģisko lēmumu pieņemšanu, ieguldījumu un resursu izmantošanas 
efektivitāti, kas ietekmē Latvijas ilgtspējīgo attīstību.  

Raksturojot šī brīža situāciju Latvijas augstākajā izglītībā, Dmitrijs Stepanovs pievērsta 
uzmanība tam, ka Latvijas studējošie QS reitinga TOP 1000 augstskolās, salīdzinot ar ES Latvija 
uz pārējo ES valstu fona ir ar labu vidējo augstākās izglītības kvalitāti (studentu īpatsvars TOP 
1000 augstskolās), taču TOP 500 augstskolu, kas norāda uz sasniegto izcilību (salīdzinot ar 
Baltijas valstu un Somijas augstskolām), Latvijā nav. Izcilību (TOP 500 reitinga sasniegšanu) 
sasniegt traucē ievērojami zemākais nekā kaimiņvalstīm augstākās izglītības un zinātnes 
finansējums.  

Šobrīd Latvijas augstākās izglītības politikas mērķi ir saistīti ar zināšanu radīšanu visu 
tautsaimniecības nozaru un valsts kopējai attīstībai, deklarējot virzību uz augstākās izglītības 
izcilību, tostarp, investējot jaunu, spēcīgu, starptautiski konkurētspējīgu studiju programmu 
veidošanai ES valodās un pētniecībā balstīta augstākā izglītība. Instrumenti efektīvam resursu 
izlietojumam un mērķu sasniegšanai – attīstības stratēģiju institucionalizēšana, izglītības un 
pētniecības resursu konsolidēšanas mehānismu attīstīšana un augstskolu iekšējo pārvaldības 
mehānismu pilnveide, pārskatot atbildību sadalījumu, stiprinot ārējo iesaistīto pušu lomu 
lēmumu pieņemšanā.  
 
Vienlaikus nozaru pārstāvji (gan prezentācijā, gan viedokļu apmaiņā) norādīja, ka, respektējot 
augstskolu institucionālo autonomiju, īpaši gadījumos, kad institūcija spēj darboties efektīvi, 
nodrošinot gan izcilu sniegumu un pozitīvu tā dinamiku, gan finanšu rādītājos (piemēram, 
ieguldījumu, kas nav valsts budžeta finansējums, īpatsvars akadēmiskajos procesos ar 
pieauguma dinamiku), gan citos snieguma rādītājos (internacionalizācija), būtu jārunā par to, 
vai ir nepieciešams iejaukties  institūciju darbībā un labi izveidotos procesos, mainot, 
piemēram, pārvaldības modeli (Rīgas Stradiņa universitātes piemērs, kas tika raksturots Aigara 
Pētersona prezentācijā).  
 
Raksturojot augstākās izglītības institūciju un uzņēmumu attiecības un to perspektīvas Latvijā,  
Uldis Biķis uzsvēra, ka Latvijā ir grūtāk panākt Eiropā pierasto aktīvo un plašo līdzdarbību 
izglītības sistēmā no nozaru vadošo uzņēmumu puses (iesaiste kompetenču attīstības 
procesā), jo Latvijas lielo uzņēmumu rīcībā esošie resursi un pārstāvība ir ievērojami mazāka. 
Globālais pieprasījums rada priekšnoteikumus tam, lai uzņēmumi orientētos uz augstas 
pievienotās vērtības produktu radīšanu, ko var sekmēt alianses ar augstskolām, kas nodrošina 
tos ar atbilstošām kompetencēm un pētniecības rezultātiem, kas nepieciešamas produktu 
attīstībā.  Šādā situācijā uzņēmēji no izglītības sistēmas sagaida to, lai tā būtu efektīvs un 
stimulējošs atbalsts ikvienam cilvēkam kā personībai, lai pieņemtu kvalitatīvu lēmumu par 
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savu nākotni darba tirgū. Valsts loma ir sekmēt sistēmas “arhitektūru” pamatkompetenču  
nodrošināšanai ilgtermiņa perspektīvā, aktivizējot visu iesaistīto pušu sadarbību.  
 
Savukārt, otrās paneļdiskusijas “Augstākās izglītības institūciju pārvaldība” prezentācijās, 
Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna, Ārvalstu investoru padomes 
Latvijā (FICIL) eksperts izglītības jautājumos Klaudio Rivera (Claudio Rivera) un Baltijas 
korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā Andris Grafs piedāvāja no 
universitāšu un korporatīvās vides pieredzes pozīcijām (gan Latvijas, gan starptautiskas) 
analizēt augstākās izglītības institūciju pārvaldības modeļa reformu nepieciešamību un 
lietderību, īpašu uzmanību pievēršot augstskolu padomju izveidošanas problemātikai.   
 
Paneļdiskusijas referenti (Tālis Juhna un Klaudio Rivera) vērtēja Eiropā eksistējošos 
universitāšu pārvaldības modeļus, analizējot augstskolu padomju funkcijas un uzdevumus 
tajās augstskolās, kur tās pastāv, uzsverot, ka svarīgi ir pārvaldības jautājumus un tajā 
iesaistāmo ekspertu kompetenci sasaistīt ar augstskolu stratēģiskajiem  mērķiem un 
uzdevumiem, un to īstenošanā ieinteresētajām pusēm. Kā arguments padomju ieviešanai tika 
minēta nepieciešamība ātrāk reaģēt uz darba tirgus pieprasījuma izmaiņām, padarīt 
augstskolu pārvaldību dinamiskāku.  
 
Ņemot vērā to, ka Latvijā viens no galvenajiem argumentiem pret augstskolu padomju modeli 
ir augstskolu autonomijas ierobežošana, tika norādīts uz autonomijas drīzāk formālo raksturu, 
jo reāli Izglītības un zinātnes ministrija regulēto  procesu apjoms ir ievērojams. Modelis, kas 
paredzētu nelielu ministrijas kontroles rādītāju skaits, kas raksturo studiju un zinātnes 
sniegumu, taču augstākās izglītības institūciju procesu kontrole tiek nodota trešajai pusei, 
piemēram, padomei, būtu optimālāks. (Tālis Juhna) 
 
Ir svarīgi arī, lai universitāšu padomes būtu profesionālas un neatkarīgas, nevis to izveidotu no 
“VIP personām”, kas reāli nespētu monitorēt augstskolas darbu un nespētu tai piešķirt nekādu 
pievienoto vērtību. Padomēm un to locekļiem visdrīzāk ir jābūt “izaicinātajiem”. (Andris Grafs 
un Tālis Juhna)  
 
Pārņemot korporatīvās pārvaldības pieredzi augstskolu pārvaldībā, ir jāņem vērā augstskolu 
un akadēmiskās jomas specifika, tostarp precīzi izveidojot atbildības un lēmuma pieņemšanas 
deleģējumu, nošķirot akadēmiskos procesus no institūciju administratīvajiem procesiem. 
(Andris Grafs)  
 
Tomēr visdrīzāk tieši padome varētu būt tā instance, kas apstiprina (un uzrauga izpildi) 
augstskolu attīstības stratēģiju, mērķus, galvenos snieguma rādītājus, budžetu, atalgojumu, 
tāpat arī citas būtiskākās politikas  un nominē rektoru. ( Andris Grafs un Tālis Juhna) 
 
Abu paneļdiskusiju domu apmaiņā tika analizēta stratēģiskās plānošanas nozīme un kvalitāte 
dažādos mērogos (no Nacionālā attīstības plāna un augstākās izglītības jomas stratēģijai, līdz 
katras augstskolas attīstības stratēģijai), augstskolu tipoloģijas nepieciešamība, tās principi un 
iedalījums, kā arī augstskolu pārvaldības pārmaiņu lietderība un iespējamie modeļi. Diskusijas 
par augstākās izglītības sistēmu ievadā Latvijas Universitātes rektora pienākumu izpildītājs 
Indriķis Muižnieks uzsvēra, ka, augstākās izglītības sistēmas pārveidē būtu jāņem vērā, ka  
augstākā izglītība un zinātne ir vienota telpa, līdz ar to jumta likumam vajadzētu būt augstākās 
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izglītības un zinātnes likumam. Savukārt, uzsākot ekspertu viedokļu apmaiņu otrajā 
paneļdiskusijā par augstskolu pārvaldību, AS SEB Bankas valdes priekšsēdētāja un biedrības 
“Latvijas Formula 2050” valdes locekle Ieva Tetere vērsa uzmanību uz augstākās izglītības 
sistēmas un institūciju pārvaldības efektivitāti, vienlaikus ņemot vērā gan kvalitatīvas izglītības 
reālās izmaksas, gan finansiālās iespējas,  pozitīvā nozīmē izaicinot politikas veidotājus un 
lēmumu pieņēmējus jautājumā par augstskolu skaitu un izvietojumu Latvijā.  
 
Diskusijā eksperti sniedza dažādus vērtējumus un ieteikumus Nacionālajam attīstības plānam, 
tāpat arī uzsvēra skaidras augstākās izglītības (un izglītības kopumā) stratēģijas, kā arī tiesiskā 
ietvara nepieciešamība (vienota augstākās izglītības un zinātnes likuma pieņemšana).  
 
Attiecībā uz pozīciju tipoloģijas jautājumā, diskusijas dalībnieki atbalstīja to, ka augstskolas 
būtu klasificējamas, ņemot vērā funkcijas, specializāciju un/vai atrašanās vietu. Tomēr 
piedāvāto tipoloģijas principu  izvēlē un no tā izrietošo konsekvenču skaidrojumā dažādu 
ekspertu, tostarp augstskolu rektoru un politiķu versijas ir atšķirīgas –  aizstāvot zinātnes 
universitātes, nozaru augstskolu un reģionālo augstskolu (1), zinātnes universitātes un nozares 
augstskolu (2), universitāšu, kas spēj konkurēt un tiek vērtētas starptautiskā līmenī un 
augstskolu, kas darbojas un tiek vērtētas vietējā mērogā (3) vai universitāšu un profesionālo 
augstskolu (4) iedalījumu. Diskusijā tika pausti dažādi viedokļi par tipoloģijas sasaisti ar valsts 
finansējumu, tostarp bažas, ka zinātņu universitātes prioritāte var negatīvi ietekmēt cita tipa 
augstskolu attīstības iespējas, kuru funkcijas nav valsts attīstībai mazāk nozīmīgas un 
samazināt pētniecībā balstītu studiju kvalitāti tajās.    
 
Universitāšu vadītāji izteica savus apsvērumus gan par labu dažādajiem pārvaldības modeļiem 
(piemēram – ārējo partneru pārstāvju ievēlēšana augstskolu senātā), gan arī runāja par 
iespējamajiem riskiem, kas ir saistīti ar padomju ieviešanu augstskolu pārvaldībā. Diskusijas 
centrā bija iespējamā padomju modeļa ietekme uz augstskolu autonomiju, darbības 
efektivitāti un pārvaldības dinamiku. Studentu pašpārvalžu pārstāvji pauda nepieciešamību 
nodrošināt studentu pārstāvniecību padomēs, savukārt kā pretarguments tika minēta interešu 
konflikta situācija. Diskusijā izkristalizējās atziņa, ka pārvaldības reforma nav panaceja, lai 
atrisinātu visas augstākās izglītības problēmas, vienlaikus pastāvot viedoklim, ka precīzi 
izveidots pārvaldības modelis, līdzsvarojot autonomiju, atbildību un iesaistīto pušu intereses, 
varētu būt nepieciešams priekšnoteikums skaidrai stratēģiskai plānošanai un efektīvam 
pārmaiņu procesam. 
 
Ekspertu paneļdiskusijās piedalījās un viedokli pauda arī biedrības “Latvijas Formula 2050” 

valdes locekle Laimdota Straujuma, Latvijas Republikas Saeimas deputāte Marija Golubeva, 

“Prudentia” partneris Ģirts Rungainis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina 

Pilvere,  Daugavpils Universitātes rektore Irēna Kokina, Liepājas Universitātes rektore Dace 

Markus, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rektore Iveta Mietule, Latvijas Mākslas akadēmijas 

prorektors, Augstākās izglītības padomes loceklis  Andris Teikmanis,  Latvijas Organiskās 

sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs, Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa 

skolas direktors Jānis Grēviņš, Jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis Kristaps Jaudzems, 

Rīgas Stradiņa universitātes Studējošo pašpārvaldes pārstāve Paula Feldmane un Rīgas 

Tehniskās universitātes Studentu parlamenta prezidente Katrīna Rudoviča.    
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Paneļdiskusijas vadīja Ārvalstu investoru padomes Latvijā izpilddirektors Martiņš Panke un 
Latvijas Universitātes profesors, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes priekšsēdētājs 
Mārcis Auziņš.  
 
Apkopojumu sagatavoja: Andris Nātriņš, biedrības “Latvijas Formula 2050” valdes loceklis 
 
 


