
Ceļš uz zināšanu sabiedrību: 
pētniecībā balstīta augstākā izglītība  



Augstākās izglītības virsuzdevums

Augstākās izglītības darbības modelis
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Pamatdarbība orientēta uz studentu 
plūsmas uzturēšanu studiju programmās

Pamatdarbība orientēta uz zināšanu 
radīšanu visu tautsaimniecības nozaru 
un valsts kopējai attīstībai



Universitāšu un 
augstskolu uzdevumi

Būt labāko 
resursu 
centram

Sadarboties 

Attīstīt 
cilvēkresursus

Veidot vietēji 
sakņotu un 

globāli saistītu 
cilvēkkapitālu

Celt 
uzņēmumu 
inovētspēju

Radīt 
jaunas 

zināšanas 

Veikt 
studiju 
darbu

Virzot sabiedrības un ekonomikas izaugsmi, 
ienest globālās zināšanas vietējām vajadzībām

Politikas mērķis ir kvalitāte 
un tās salāgošana ar 

tautsaimniecības vajadzībām 
(ko definē Latvijas Viedās 
specializācijas stratēģija)

Kvalitāte pētniecībā balstītā 
augstākajā izglītībā 

Zinā-

šanas

Tautsaim-

niecība

cilvēks
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Starptautiskā konkurētspēja un reputācija

Iekšējā kvalitātes nodrošināšana
Ārējā kvalitātes nodrošināšana 

atbilstoši Eiropas vadlīnijām (ESG)

Licencēšana 
Studiju virzienu atvēršana un 
akreditācija; izmaiņu novērtēšana 
Augstskolu cikliska akreditācija

Internacionalizācija

Studiju virzienu ārējo novērtēšanu veic 
EQAR reģistra aģentūras 

Informācija par novērtēšanas 
rezultātiem pieejama EQAR datu bāzē

Virzība uz augstākās izglītības izcilību – investīcijas jaunu, spēcīgu
starptautiski konkurētspējīgu studiju programmu veidošanai ES valodās

Latvijas augstskolas piedalās Eiropas universitātes iniciatīvā

Mērķis: Latvijas augstskolām augsta starptautiskā 
atpazistamība un izglītības prestižs



Latvijas studējošie QS reitinga 
TOP 1000 augstskolās, salīdzinot ar ES
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Latvija uz pārējo ES valstu fona ir ar labu vidējo augstākās izglītības 
kvalitāti (studentu īpatsvars TOP 1000 augstskolās), taču attiecībā 
uz izcilību (TOP 500 augstskolas), to traucē sasniegt zemais 
augstākās izglītības un zinātnes finansējums



Latvijas augstskolu zinātniskā kapacitāte
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Top 10 Latvijas augstskolas pēc zinātnisko publikāciju skaita 
attiecības pret studējošajiem 

Starp Top-10 
Latvijas

augstskolām
pēc to 

zinātniskās
kapacitātes
(publikāciju

skaita) attiecībā
pret studējošo
kopskaitu tikai
2 (8. un 10. 

vietā) ir
privātās

augstskolas

!

Studiju procesa cieša sasaiste ar augstskolā veikto zinātnisko darbību ir 
būtisks priekšnoteikums augsta līmeņa speciālistu sagatavošanā, izcilības 
veidošanā kā arī augstskolas starptautiskajai sadarbībai

Augstskola Juridiskais statuss
Akadēmiskais personāls

pamatdarbā kopā

Publikāciju
skaits (SCOPUS) 

2014 - 2018

Zinātnisko
publikāciju skaits
(SCOPUS) 2014 –

2018 pret 
studentu skaitu

Studentu 
skaits uz 1

akad. 
personālu 

pamatdarbā

RTU Valsts augstskola 937 3542 247 15

LLU Valsts augstskola 319 897 231 12

VeA Valsts augstskola 104 159 200 8

LU Valsts augstskola 1389 3014 198 11

DU Valsts augstskola 208 375 163 11

ViA Valsts augstskola 61 67 90 12

SSE Rīga
Publiski privātā

augstskola
(SSE, LU, absolventi)

18 37 81 25

RSU Valsts augstskola 467 627 72 19

RTA Valsts augstskola 88 113 64 20

TSI Privātā augstskola 60 183 63 48



Latvijas rezultātu QS augstskolu reitingā
sasaiste ar finansējumu
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Savās labākajās augstskolās 
ieņēmumi uz 1 studējošo 
salīdzinājumā ar Latviju 
Lietuvā ir par 40 % lielāki, 
Igaunijā 90 % lielāki un 
Somijā 3,5 reizes lielāki.

Lielāko daļu budžeta visās 
19 apskatītajās augstskolās 
veido tieši valsts 
finansējums

Starp 1000 
labākajām 
augstskolām 
2020.gadā (QS 
reitings) ir 19 
augstskolas no 
Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un 
Somijas

Latvija atrodas šī 
reitinga lejasgalā 
un to arī apliecina 
gan mazais pilnas 
slodes 
pasniedzēju 
skaits, gan veiktā 
zinātniskā darbība 
(attiecībā pret 
studējošo skaitu)



Investīcijas augstākajā izglītībā

Investīcijas 
augstskolu, 

koledžu    
infrastruktūras 
modernizācijā

“Samazināt studiju 
programmu 

fragmentāciju un 
stiprināt resursu 

koplietošanu”

“Inovāciju 
granti 

studentiem”

38 M
euro

11 M
euro

59 M
euro

34 M
euro

20 M
euro

1,5 M
euro

“Stiprināt 
augstākās 

izglītības institūciju 
akadēmisko personālu 

stratēģiskās
specializācijas

jomās”

“Nodrošināt 
labāku 

pārvaldību 
augstākās 
izglītības 

institūcijās”

“Nodrošināt 
atbalstu EQAR 

aģentūrai izvirzīto 
prasību izpildei” 

Valsts budžets
2019.gadā

+
94 M euro

bāzes
finansējums

+
6,5 M euro 
snieguma

finansējums
+

16,5 M euro
AII zinātnes

bāzes
finansējums

struktūrfondu ieguldījumi augstākajā izglītībā   
2014-2020

40,61M 
EUR

205,17M 
EUR

145,9M 
EUR

2004-2006 2007-2013 
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Struktūrfondu ieguldījumi pētniecībā, ko saņem AII 2014-2020
(Infrastruktūras modernizācija, praktiskie pētījumi, postdoktorantūras 
pētījumi, Latvijas zinātne Eiropas pētniecības telpā)

132,58 M 
EUR



Augstākā izglītības prioritātes 2019 - 2023

Garantētas 
nodarbinātības 
sistēmas 
ieviešana
(tenure)

Akadēmiskā un 
zinātniskā darba 
vienotība

Ārvalstu 
mācībspēku 
piesaiste

Augstskolu attīstības 
stratēģiju 
institucionalizēšana

Augstākās izglītības un 
pētniecības resursu 
konsolidācijas mehānismu 
attīstība

Augstskolu iekšējo 
pārvaldības 
mehānismu pilnveide, 
pārskatot atbildību 
sadalījumu, stiprinot ārējo 
iesaistīto pušu lomu 
lēmumu pieņemšanā 

Nacionālais 
attīstības plans

Izglītības 
attīstības 
pamatnostādnes

Viedās 
specializācijas 
stratēģija

Augstākās izglītības 
kvalitātes monitoringa
sistēmas izveide 
un ieviešana

Konkurētspējīgas 
studiju 
programmas

Augstskolās 
jānodrošina augsta 
pētniecības 
kapacitāte un 
ilgtspēja, lai virzītos 
uz TOP500 pasaulē

Kvalitātes 
indikatoru sistēma
un atbilstošu 
datu uzkrāšana

Absolventu reģistrs

Akreditācijas dati

Augstskolu 
pārvaldība

Jauns 
akadēmiskā 
personāla 
karjeras modelis

Jauns doktora 
studiju modelis

Jauns studiju 
un studējošo 
kreditēšanas 
modelis 

Modernāka, 
administratīvi 
vienkāršāka 
valsts galvoto 
kredītu sistēma, 
bez otra galvotāja
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Augstskolu iekšējā pārvaldība

Kritēriji labai 
iekšējai pārvaldībai

✓ stratēģiskā attīstība un 
pārvaldība

✓ patstāvība un 
pārskatatbildība

✓ sadarbība un līdzdalība

✓ funkciju diferenciācija 
un pilnvaru sadalījums

Galvenie izaicinājumi

✓ Nepieciešami uzlabojumi AII stratēģiju 
ieviešanā un pārraudzības procesā

✓ Kompleksas AII iekšējās pārvaldības 
struktūras ar lielu skaitu iesaistīto struktūru 
un personu un plašiem neformālo sarunu 
procesiem mazina iekšējās pārvaldības 
procesu efektivitāti un produktivitāti

✓ Ārējās ieinteresētās puses ir iesaistītas 
dažādos veidos, bet galvenokārt 
padomdevēja statusā, trūkst reālas ietekmes
uz lēmumu pieņemšanu

✓ Ļoti maz cilvēkresursu attīstības iniciatīvu, 
t.sk. AII vadībai un administrācijai
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Darbības virzieni augstskolu 
iekšējās pārvaldības uzlabošanai

Augstskolas

✓ Nodrošināt stratēģijas faktisko īstenošanu un 
pārveidot stratēģiju politikā, kas vērsta uz 
sasniedzamiem mērķiem

✓ Attīstīt iekšējās kvalitātes nodrošināšanas 
procedūras 

✓ Izstrādāt vienkāršu un caurskatāmu 
pārvaldības struktūru ar iespējami mazāku 
funkciju un amatu pārklāšanos un 
dublēšanos

✓ Integrēt pētniecības institūtus, stimulēt 
inovācijas, veidot ciešāku saikni starp 
mācīšanu, mācīšanos un pētniecību

✓ Izstrādāt skaidri noteiktas funkcijas, 
pienākumus un tiesības saistībā ar ārējo 
ieinteresēto pušu iesaisti iekšējā pārvaldībā

Politikas veidotāji

✓ Izstrādāt un īstenot valsts augstākās
izglītības stratēģiju

✓ Stimulēt AII sagatavot mērķtiecīgus un reālistiskus 
stratēģiskos plānus

✓ Pārraudzīt valsts stratēģijas īstenošanas gaitu 
sekojot līdzi galvenajiem darbības rādītājiem

✓ Stimulēt izcilību pētniecībā un mācīšanas un 
pētniecības integrāciju

✓ Veicināt AII kvalitātes kultūras attīstību un ar to 
saistītās procedūras

✓ Sekmēt AII pārredzamas pārvaldības struktūras

✓ Uzturēt AII autonomiju nosakot skaidras
atbildības un atskaitīšanās prasības
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Vīzija 2027: Efektīvi pārvaldītas un 
starptautiski konkurētspējīgas universitātes 
un augstskolas, kuru radītās zināšanas virza 
sabiedrības un ekonomikas izaugsmi

1. Trīs universitātes TOP 500 un 5 augstskolas Eiropas universitāšu iniciatīvā

2. Spēcīgas doktorantūras skolas ar studiju programmām zinātnes
nozaru grupās/nozarēs, augstskolās ar augstu pētniecības kapacitāti
un ilgtspēju

3. STEM un IT jomu absolventu kāpums 10% STEM un 
digitalās kompetences visās studiju jomās

4. Pilnīga pāreja uz spēcīgām studiju programmām ar
apakšprogrammām / moduļiem, kas ļauj elastīgi modelēt
piedāvājumu pārkvalifikacijai un dažādām studentu auditorijām

5. Akadēmiskajam personālam pilnībā ieviesta jauna karjeras sistēma
Izcilība+slodzes un samaksas sabalansētība

6.   Trīs pīlāru finansējumā sasaite ar augstskolu attīstības
stratēģiju ieviešanas rezultātiem, funkcionējošs izglītības
kvalitātes monitorings.



Paldies!


