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Esošo politikas 
plānošanas dokumentu 
telpa Latvijas konteksts

• Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027. gadam 
(NAP2027) 

• Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-
2027.gadam “Nākotnes prasmes nākotnes 
sabiedrībai”

• Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2021.-2027.gadam



Esošo politikas 
plānošanas 

dokumentu telpa 
Eiropas konteksts

• Towards a 2030 Vision on the Future of Universities in 
Europe (European Commission, 2020) 

• Universities without walls a vision for 2030 (EUA, 2021)

• Rome Ministerial Communiqué 2020



Towards a 2030 Vision on the

Future of Universities in

Europe

Universities 
without walls

A vision for 2030

Rome 
Ministerial 
Communiqué 
2020

Izglītības attīstības 
pamatnostādnes 2021.-
2027.gadam “Nākotnes 
prasmes nākotnes 
sabiedrībai”

Zinātnes, tehnoloģijas 
attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2021.-
2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 
(NAP2027) Zināšanu 
sabiedrība / Prioritāte 
“Zināšanas un prasmes 
personības un valsts 
izaugsmei”

TM1: Governance issues for the 2030 
Vision, and legal framework for 
university cooperation in research 
and innovation

STRONG
LEADERSHIP / 
Factors for 
success

ACADEMIC 
FREEDOM

Mērķis 4: Ilgtspējīga un 
efektīva izglītības sistēmas 
un resursu pārvaldība

TM2: Maintaining trust and research 
integrity.
TM2.1 – Maintaining public trust in 
universities.

CIVIC
ENGAGEMENT/ 
Priorities for 
action

ACADEMIC 
FREEDOM

TM2.2 – Research integrity and 
scientific ethics.
TM3 - A strategic European Research 
and Innovation agenda: the central 
role of universities as research 
actors.

PROMOTE
INTERDISCIPLINA
RITY /

Priorities for 
action

AN INNOVATIVE 
EHEA

Mērķis 1: Attīstīt 
pētniecības izcilību un 
starptautisko sadarbību

Rīcības virziens “Zinātne 
sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei 
un drošībai”



Towards a 2030 Vision on the Future 
of Universities in Europe

Universities 
without walls A 
vision for 2030

Rome 2020 “Nākotnes prasmes 
nākotnes sabiedrībai”

ZTAI pamatnostādnes 
2021.-2027.gadam

Nacionālais attīstības plāns 
2021.–2027. gadam 
(NAP2027)

TM4: Strengthening human capital 
and working conditions in universities.

REFORM
ACADEMIC
CAREERS / 
Priorities for 
action

AN INCLUSIVE 
EHEA 

AN 
INTERCONNECTED 
EHEA 

Mērķis 1: Augsti kvalificēti, 
kompetenti un uz izcilību 
orientēti pedagogi un 
akadēmiskais personāls.

Mērķis 1: Attīstīt 
pētniecības izcilību un 
starptautisko sadarbību

Rīcības virziens “Kvalitatīva, 
pieejama, iekļaujoša izglītība”

TM5: Fostering increased knowledge 
transfer and collaboration between 
academia and non-academic sectors

STRENGTHEN
CIVIC
ENGAGEMENT / 
Priorities for 
action

AN INNOVATIVE 
EHEA

Mērķis 2: Paaugstināt 
inovācijas kapacitāti un 
zināšanu un pētniecības 
sociālo un ekonomisko 
vērtību

Rīcības virziens “Zinātne 
sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei 
un drošībai”

TM6: Knowledge-driven universities in 
the context of digital changes – the 
transition to open science (through 
FAIR and open data), open access and 
open education.

ENABLING
FRAMEWORKS / 
Factors for 
success

ACADEMIC 
FREEDOM

Mērķis 3: Atbalsts ikviena 
izaugsmei

Rīcības virziens “Zinātne 
sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei 
un drošībai”

TM7: Optimising universities’ role in 
research infrastructures.

ADEQUATE
INVESTMENTS / 
Factors for 
success

AN INNOVATIVE 
EHEA

Mērķis 2: Mūsdienīgs, 
kvalitatīvs un uz darba 
tirgū augsti novērtētu 
prasmju attīstīšanu 
orientēts izglītības 
piedāvājums.

Mērķis 3: Uzlabot P&A 
sistēmas vidi un 
pārvaldības efektivitāti

Rīcības virziens “Zinātne 
sabiedrības attīstībai, 
tautsaimniecības izaugsmei 
un drošībai”



EK paziņojums 
(COM(2020)0625)

• Eiropas Komisija 2020. gada 
septembrī publicēja 
paziņojumu Eiropas 
parlamentam, Padomei, 
Eiropas ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai par 
Eiropas Izglītības telpas 
izveidi līdz 2025. gadam



EK paziņojums (COM(2020)0625)

• Attiecībā uz augstāko izglītību Eiropas izglītības telpas galvenie mērķi ir šādi:
• līdz 2030. gadam panākt, lai 50 % iedzīvotāju vecuma grupā no 30 līdz 

34 gadiem būtu ieguvuši augstāko izglītību (2020. gadā šis rādītājs bija 40,3 %);
• izveidot “Eiropas Universitāšu” tīklu, paredzot šīm mācību iestādēm īpašu statusu 

un iespēju izsniegt Eiropas mēroga diplomus;
• nostiprināt ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmu Erasmus+, 

padarot to iekļaujošāku;
• mobilitātes veicināšanas nolūkā ieviest iniciatīvu “Eiropas studenta karte”;
• nodrošināt diplomu un citā dalībvalstī pavadītu mācību periodu rezultātu 

automātisku savstarpēju atzīšanu.
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Kas ir akadēmiskā brīvība?
• Akadēmiskā brīvība ir atsevišķas, demokrātiskas 

pamattiesības, kas daļēji balstās uz tiesībām uz 
izglītību, un tās ir daļa no domas, viedokļa un vārda 
brīvības. 

• Pienākums respektēt akadēmisko brīvību ir minēts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 13. pantā. 

• Akadēmiskā brīvība paredz, ka akadēmiskā kopiena 
var iesaistīties pētniecībā, mācīšanā, studijās un 
komunikācijā sabiedrībā, nebaidoties no atriebības.

Boloņas procesa 2020. gada Romas komunikē 











Tiešsaistes izglītības tirgus
Viens no Latvijas augstākās izglītības sistēmas un augstskolu ceļiem, kā pilnvērtīgi
ieiet tiešsaistes izglītības tirgū būtu tādu regulāciju izveide, kas padarītu Latvijas
augstskolas konkurētspējīgākas augstākās izglītības tiešsaistes tirgus jomā:

• atteikties no sarežģītās un lēnās studiju programmu vairāk pakāpju
licencēšanas, akceptējot, ka akreditētā studiju virzienā augstskola var dinamiski
veidot, modificēt un slēgt studiju programmas;

• atzīt augstskolu tiesības akreditēto studiju virzienu ietvaros veidot mini, mikro vai
nano grādu programmas;

• atzīt augstskolu tiesības īstenot mikrokredītu kursus kā daļu no formālās
izglītības procesa;

• atzīt augstskolu tiesības elastīgi atzīt citu operatoru īstenotās mini, mikro vai
nano grādu programmas vai mikrokredītus to akreditēto studiju virzienu ietvaros;

• atbalstīt augstskolu sadarbību ar uzņēmējiem ārpus formālās izglītības jomas
tiešsaistes risinājumu izstrādē un ieviešanā;

• stimulēt augstskolu iekšējo kvalitātes vadības sistēmu attīstību un pilnveidi,
augstskolām uzņemoties lielāku atbildību par elastīgi veidoto studiju procesu.



Resursu, kontroles un zināšanu politikas matrica

Inovāciju ordeņi
augstskolas, kuras meklē 

risināmās problēmas un rada 
jaunas zināšanas, kuras sekmē 

inovācijās visās jomās

Sarkanās universitātes
valsts kontrolētas augstskolas, 

kuras rada tikai tādas zināšanas, 
kuras pasūta politiķi

Brīvo tirgotāju ģilde
augstskolas, kuras sekmīgi 
konkurē brīvā izglītības un 

digitālajā tirgū, radot tikai tādas 
zināšanas, kuras var pārdot

Kalnu klosteri 
valsts kontrolētas augstskolas, 

kuru mērķis ir izdzīvot, sagaidot 
labākus laikus, kad nodod uzkrātās 
zināšanas nākamajām paaudzēm

Resursu pieejamība

Resursu trūkums

Birokrātiski 
politiska 
kontrole

Augstskolu 
autonomija



Latvijas augstākās izglītības ceļš pēc 
2030
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