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Pasaulē augstākā izglītība un zinātne ir kļuvusi par vienu no visdinamiskākajām 
nozarēm, kuras attīstību lielā mērā nosaka šādas tendences: 

1. globalizācija (akadēmiskā personāla, studējošo, kā arī zināšanu un 
informācijas brīva aprite un globāla konkurence);

2. tehnoloģiju attīstība (studiju procesa un pētnieciskās darbības digitalizācija un intensifikācija);

strauji mainīgs darba tirgus pieprasījums (starpdisciplinaritāte, 
modularitāte, mūžizglītības nozīmes pieaugums, neformālā izglītība, elastīgums);

3. augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas ir kļuvušas par 
attīstīto valstu inovāciju ekosistēmas galveno virzītāju;

4. pieaugošs institūciju un lēmumu pieņemšanas caurspīdīgums, 
efektivitāte un atbildība;

5. augstākās izglītības un zinātnes finansējuma diversifikācija 
(publiskais, privātais, starptautiskais).

Lai paaugstinātu nozares starptautisko konkurētspēju ir nepieciešami kompleksi strukturālie 
risinājumi, kas fokusējas uz trīs pīlāriem: pārvaldība, finansējums un cilvēkresursi.

Globālā dimensija un Covid-19 ietekme
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Prognoze – 10 galvenās augstākās izglītības 
plūsmas 2024. gadā pasaulē (tūkstošos)Studējošo mobilitātes jomā 

Latvija ir jaunpienācēja (Latvijā 
izbrauc 6,4% studējošo, bet 
iebrauc – 12%)  un konkurē ar 
klasiskajiem studējošo piesaistes 
mērķiem ASV, Lielbritāniju, kā 
arī prognozētajām jaunajām 
mērķvalstīm (Austrālija, 
Dienvidkoreja, Japāna u.c. 
Dienvidaustrumāzijas valstis). 
Savukārt mācībspēku un 
zinātnieku piesaistē Latvijas 
institūcijām ir liels izaicinājums

!

Globālā dimensija, kāda būs Covid-19 
ietekme?
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Latvijā studējošo skaits uz 
10 000 iedzīvotāju vecumgrupā 20–29 ir
7.augstākais Eiropā, pārsniedzot
vidējo ES-28 līmeni par 16 %
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Studējošo skaits (2018.gadā) uz 10 000 
iedzīvotāju vecumgrupā 20 - 29

!

Studējošo skaits ES valstīs

!
Studējošo skaits uz 10 000 iedzīvotājiem
ir 9.augstākais Eiropā, pārsniedzot
vidējo ES-28 līmeni par 10 %
Izaicinājums – augsts atbiruma līmenis
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Strauji mainīgs darba tirgus pieprasījums

Automatizācijas pakāpe. 
Darbaspēka sadalījums kā daļa 

no pavadītā laika, %. Esošā 
situācija un prognoze

Nākotnes darba tirgus pieprasījumu 
noteiks tehnoloģiju izmantošana. Līdz ar 
to, lai saglabātu nodarbinātību, aizvien 
vairāk būs nepieciešamas tādas prasmes, 
kas ļauj elastīgi pielāgoties mainīgiem 
apstākļiem un nepārtraukti mācīties

Bažas rada prasmju atbilstība darba 
tirgus prasībām, kas ir vērtēta zem vidējā 
ES valstu līmeņa

!

!
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Globālās tendences

Pieaugošs institūciju un lēmumu pieņemšanas 
caurspīdīgums, efektivitāte un atbildība

pārskatatbildība (accountability) kā arvien svarīgāks 
elements augstākās izglītības sistēmu pārvaldībā

ārējo ekspertu iesaiste institūcijas pārvaldībā kā 
būtisks faktors augstākās izglītības institūcijas 
pārskatatbildības nodrošināšanā; Latvija ir 
pēdējā valsts ES, kurā tas nav nodrošināts¹

¹ Bennetot Pruvot E., Estermann T. “University Autonomy in Europe III The Scorecard” 2017 

Augstskolām Latvijā ir augstāka autonomijas pakāpe nekā 
šādām institūcijām ES. Taču varas līdzsvarošanas 
mehānismi autonomajās institūcijās ir vāji. Arī 
nepieciešamo pārmaiņu ieviešanas spēja ir ierobežota. 

OECD ziņojums «Par izglītību Latvijā» (2016)
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Augstākā izglītība nav bizness, bet tautsaimniecības
un sabiedrības attīstības virzītājspēks

Ko gribam sasniegt?

piesaista
studējošos un 
zinātniekus no 
visas pasaules

atvērtas un 
dinamiskas
ekosistēmas

spēcīgi
pasaules 

līmeņa vietējie
spēlētāji

augstākās
izglītības un 
pētniecības

cilvēkkapitāls

Spēcīga un vienota Latvijas augstākās izglītības un 
pētniecības telpa, kurā augstskolas ir:

!
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Universitāšu un augstskolu uzdevumi

Būt labāko 
resursu 
centram

Sadarboties 

Attīstīt 
cilvēkresursus

Veidot vietēji 
sakņotu un 

globāli saistītu 
cilvēkkapitālu

Celt 
tautsaimniecības

inovētspēju

Radīt jaunas 
zināšanas 

Veikt 
pētniecības 
un studiju 

darbu

Virzot sabiedrības un ekonomikas izaugsmi, 
ienest globālās zināšanas sabiedrības izglītošanā

Politikas mērķis ir kvalitāte 
un tās salāgošana ar tautsaimniecības vajadzībām 
(ko definē Latvijas Viedās specializācijas stratēģija)

Kvalitāte – pētniecībā
balstīta augstākā izglītība

Publiskā 
pārvalde

Industrija

A-skolas 
un zin. 
inst.
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Jauns augstskolu iekšējās pārvaldības 
modelis

Cikliskā institucionālā 
vērtēšana/akreditācija

Jauns 
akadēmiskās 

karjeras modelis

Jauns 
doktorantūras

modelis

Pilnveidotais 
finansēšanas 

modelis

Konsolidācija un 
apvienošanās

Strukturālas pārmaiņas viedai izaugsmei

Latvijai specifiskās 
EK rekomendācijas 2019, 2020:

 Samazināt fragmentāciju augstākās 
izglītības, pētniecības un inovācijas sistēmās

 Veicināt resursu koplietošanu 
 Uzlabot augstākās izglītības institūciju 

pārvaldību un nodrošināt kvalitātes 
monitoringu (novērtēšanu)

 Paaugstināt AI institūciju starptautisko 
konkurētspēju

 Piesaistīt un noturēt augsti kvalificētu 
cilvēkkapitālu (P&A, tehnoloģijas)

 Piesaistīt resursus pētniecībai un palielināt 
investīcijas P&I

 Stiprināt pieaugušo izglītību
 Paaugstināt digitālās prasmes, tostarp augsta 

līmeņa digitālās prasmes
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Jaunais augstskolu iekšējās 
pārvaldības modelis: ārējo dalībnieku iesaiste 
stratēģisko lēmumu pieņemšanā
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Augstākā lēmējinstitūcija 
(stratēģija, budžets, 

finansējuma piesaiste un 
ienākumu diversifikācija u.c.)

ORGANIZATORISKĀ 
STRUKTŪRA

Atbilstoša un efektīva

INSTITUCIONĀLĀ 
PĀRVALDĪBA

Stratēģiskās un izpildošās 
lomas

VISA PERSONĀLA 
PROFESIONĀLISMS
Akadēmiskais un 
administratīvais, atklāti 
konkursi

STIPRAS 
PARTNERĪBAS
Ekosistēmas virzītāji, 
stratēģiskā specializācija
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Finansējums reformām 2021-2027: 
Investīcijas pārmaiņām un viedai izaugsmei

Digitalizācija un pārvaldība: 12 milj. – šobrīd 

Atveseļošanās un noturības mehānisms zinātnei un augstākajai izglītībai: 
106 milj. – 2021. g. beigas

ES fondi zinātnei 185 milj. 
Augstākajai izglītībai 101 milj.

Zinātnei valsts budžeta palielinājums no 0.2% līdz 0.4% no IKP

Augstākajai izglītībai valsts budžeta palielinājums no 0.3% līdz 0.5% no IKP  
Uz rezultātu orientēts finansēšanas modelis
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Virzmērķis:
cilvēkkapitāla attīstība

EK: Apvārsnis Eiropa, 
ERASMUS



Izglītības galvenais   
uzdevums ir spoguļus 

pārvērst par logiem 
Sidnijs Dž. HarissDROSME 

MAINĪTIES


