
Cilvēkkapitāls un elastdrošība kā 
profesionālās dzīves kvalitātes 

garants augstskolās 
2021. gada 29. oktobris

Augstākās izglītības padomes 25 gadu jubilejas konference «Nākotnes augstskolas 2030» 
LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, Mg. sc. soc.

LIZDA eksperte AI un zinātnes jautājumos, Dita Štefenhagena, Dr. sc. administr.
LIZDA eksperte sociāli ekonomiskajos jautājumos, Anda Grīnfelde, Dr.oec.



Ziņojuma struktūra

Cilvēkkapitāla un elastdrošības jēdzienu sasaiste ar cilvēkresursiem
augstākajā izglītībā, riskiem jaunajā akadēmiskās karjeras (tenure)
modelī:
• finansiālais ieguldījums;
• darba slodzes un līgumu stabilitāte;
• LIZDA priekšlikumi augstākās izglītības un augstskolu attīstībā –

ieguldījums cilkvēkkapitāla un elastdrošības elementos.



Avots: Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija 2030.



Augstskolu pedagogu darba dzīves kvalitāte – sasaiste ar 
ieguldījumu cilvēkkapitālā un elastdrošībā

Ietekmējošie faktori Nozīmīgākie objektīvi/subjektīvi mērāmie aspekti

Motivācija darbam Darba alga, darba slodze, atvaļinājums, 
pedagogu darba kvalitātes novērtējums

Pedagogu tiesības Vienlīdzīgas iespējas visiem, darba tiesību ievērošana

Darba vide Darba apstākļi, darba drošība, psihosociālā darba vide

Attiecības darba vidē Attiecības ar darba devēju, attiecības ar studējošo

Sociālās garantijas Veselības apdrošināšana, pabalsti

Profesionālais atbalsts Metodiskais atbalsts, profesionālā pilnveide, mūžizglītība 

Sociālā palīdzība Sociālais atbalsts pirmspensijas vecumā, pabalsts darba uzteikuma gadījumā

Darba un privātās dzīves 
saskaņošana Elastīgs darba laiks, apgādājamo bērnu vai vecāku aprūpes gadījumos 



Dānijas elastdrošības modelis – «Zelta trīsstūris» 

Elastīgs darba tirgus 

Spēcīgi labklājības 
(welfare) elementi 

Aktīva darba tirgus 
politika

Elastdrošības
modeļa simetrija un 

mijiedarbība 

Darba tirgus 
politikas ietekme 

Aktīvas darba tirgus  
politikas motivācijas 

efekti 

Avots: Madisen, 2006, The Danish flexicurity model, The golden triangle source.



Elastdrošību veido četri būtiski elementi

1. Elastīgi, droši darba līgumu nosacījumi, kas nodrošina pietiekamu
elastību gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem

2. Visaptveroša mūžizglītība – kvalifikācijas pilnveide, kas nodrošina
apmācības visas dzīves laikā, lai darba ņēmējs spētu pielāgoties
straujajām izmaiņām un inovācijām darba tirgū

3. Aktīva darba tirgus politika, kas sekmē pāreju starp dažādām
nodarbinātības situācijām un sniedz atbalstu darba maiņas gadījumā

4. Mūsdienīgas sociālās drošības atbalsta sistēmas, nodrošina
ienākumu drošību jeb ienākumu aizvietojumu sociālā riska
iestāšanās gadījumā, veicinot darba ņēmēja atgriešanos darba tirgū.

Avots: Labklājības ministrija, https://www.lm.gov.lv/lv/darba-attiecibas-un-socialais-dialogs-elastiba-un-
drosiba-darba-attiecibas



Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības 
nacionālā koncepcija 2021. – 2030. gadam – kā 

sasniegt koncepcijas mērķus cilvēkkapitāla kontekstā? 
«Vīzijas 2030 un tās mērķu sasniegšanai, ir jāīsteno pārmaiņas, kuras var aprakstīt, 
izmantojot 7 pārveides moduļus
Viens no moduļiem –
TM4: «Cilvēkkapitāla un darba apstākļu stiprināšana augstskolās.»
3.3. Augstākās izglītības Latvijas izaicinājumi
3.3.1. Resursu nepietiekamība
«Nav atgūts ……..2008. gada finansējuma līmenis. Nepietiekamais finansējums
apdraud jebkuru Latvijas augstākās izglītības un zinātnes politikas mērķi………rada
tiešus cilvēkresursu, un rezultātā - valsts attīstības riskus. Vēl vairāk, tas neļauj ieguldīt
arī pašas augstākās izglītības un pētniecības jomas cilvēkresursos…»



Akadēmiskā personāla atalgojuma likmes (EUR), saistītas ar studiju 
vietas bāzes izmaksām – min. un optimālais scenārijs (IZM) 

Avots: Par pedagogu un akadēmiskā personāla atalgojuma palielinājumu, IZM, 2021.
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Akadēmiskais personāls:  valsts augstskolu un VID  dati 
par akadēmiskā personāla atalgojumu

Faktiskās algas akadēmiskajam personālam ir noteikto minimālo atalgojuma likmju (un
nedaudz augstāk) līmenī

Tendence: paaugstinoties akadēmiskā amata kategorijai, atšķirība starp valstī noteikto
minimālo akadēmiskā personāla mēnešalgas likmi un vidējo mēnešalgu palielinās

Nevienmērīgas un atšķirīgas tarifa likmes, plašas vidējo mēneša ienākumu amplitūdas starp
valsts augstskolu akadēmiskā pedagoģiskā personāla kategorijām (piemēram, profesora
atalgojums vidēji mēnesī: 687 līdz 2243 EUR)

Augstskolu dažādas personāla atalgojuma un iekšējās kvalitātes vadības sistēmas, aprēķina
metodikas un jēdzienu izpratnes – kā iznākumā iegūtie rezultāti neveido objektīvi
salīdzināmu ainu.

IZM prioritāte - ieviest vienotu standartu

Avots: Akadēmiskā personāla atlīdzību izpēte augstākās izglītības iestādēs, IZM, 2020. 



Akadēmiskā personāla finansēšanas pieeja  
Jaunā akadēmiskās karjeras modeļa kontekstā

Galvenais risks: valsts pārvalde nav gatava pilnā apmērā finansēt
augstāko izglītību un zinātni.

Aktuāli:
• Finanšu nepietiekamība, kas identificēta jau sen.
• Kas notiek ar akadēmiskās karjeras modeli, ja finansējums ir

nepietiekams?
• Vai tad paredzēts īstenot daļu no jaunā modeļa?



Vai augstskolu pedagogu atalgojums ir 
konkurētspējīgs?
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Skaits • Vairākums (96% ) respondentu uzskata, ka AII
mācībspēku atalgojums kopumā ir zems, un tas
neatbilst nosacījumiem par cienīgu darbu.

• 92%-95% respondentu uzskata, ka
nekonkurētspējīgais akadēmisko amatu atalgojums
neveicina jaunu mācībspēku piesaisti AII, un tas ir
viens no galvenajiem iemesliem, kas ietekmē
akadēmisko amatu prestiža samazināšanos
sabiedrībā.

• Normatīvie akti nosaka augstas prasības un
pienākumus akadēmiskajam personālam, bet
atalgojums, salīdzinot ar citām publiskām profesijām
Latvijā, nav konkurētspējīgs

Respondentu atbildes uz apgalvojumu 
«AII mācībspēku atalgojums Latvijā kopumā ir zems, un tas 

neatbilst nosacījumiem par cienīgu darbu», n=451

96%

Avots: LIZDA pētījums Par cienīgu darbu augstākās izglītības 
iestāžu mācībspēkiem Latvijā, 2019



doktorantūra, R1
• lektors bez PhD
• zinātniskais 

asistents

R2
• docents
• pētnieks
• pēcdoktorants 

R3
• asociētais profesors
• asociētais profesors 

pētniecībā
• asoc.prof noteiktā jomā (of

practice)
• vadošais pētnieks

R4
• profesors
• profesors pētniecībā
• vadošais pētnieks
• izcilais profesors? 
• Profesors noteiktā jomā (of

practice)

3–4 gadi līdz 
PhD

ak. amats 6 gadi

6 gadi 3–6 gadi 6 gadi beztermiņa

uzsvars uz 
pētniecību

augstskolās uzsvars 
uz docēšanu

augstskolās uzsvars 
uz pētniecību

Akadēmiskās karjeras virzība: no kura posma sākas tenūra?



Akadēmisko amatu un darba līgumu veidi – riski 
Jaunajā akadēmiskās karjeras modelī 

• Ar akadēmisko personālu var slēgt gan terminētus, gan beztermiņa
darba līgumus. Beztermiņa līgumu iespējamība var sākties no R3
un R4 posma, taču arī tos var pārtraukt, ja negatīvs izvērtējums.

• Terminētā līguma un tā pagarinājuma kopējais maksimālais
ilgums nedrīkst pārsniegt 6 gadus. Tātad, joprojām varēs pastāvēt
1 gada īstermiņa līgumi, kuru gadu no gada atjauno?



Akadēmisko amatu pretendentu atlase atbilstoši 
Jaunajam akadēmiskās karjeras modelim – riski 

• Paredzēta profesoru padomju, un līdz ar to arī vēlēšanu uz
akadēmiskajiem amatiem likvidēšana, pārejot uz akadēmiskā
amata pretendentu atlases procedūru.

• Pretendentu uz akadēmiskajiem amatiem atlases procedūru
izstrādā un īsteno augstskola vai zinātniskais institūts. Pretendentu
atlases procedūrā institūcija piesaista ārējos ekspertus, tostarp
gan ārvalstu ekspertus, gan personāla atlases speciālistu.



Akadēmiskā personāla slodzes atbalstāmie elementi 
un riski – Jaunais akadēmiskās karjeras modelis

• Akadēmiskā personāla slodze un alga nedrīkst būt atkarīga no
studējošo skaita, piem., samazinoties studiju darba apjomam,
institūcijai jāpalielina pētniecības vai organizatoriskā darba
apjoms.

• Tā kā valsts līmenī nav iespējams noteikt akadēmiskā personāla
slodzi veidojošos elementus un to sadalījuma proporcijas, tie
jānosaka institūcijai, ņemot vērā tās tipoloģiju, attiecīgās nozares
specifiku

• Paredz pāreju uz darba laika slodzi (40 h nedēļā), kas secīgi nosaka
obligāto minimālo ikgadējo atvaļinājumu - 4 kalendārās nedēļas!!!



Augstskolu akadēmiskie amati ārpus akadēmiskās 
karjeras ietvara - riski

• Augstskolās un zinātniskajos institūtos kā studiju, tā pētniecības
darbā (akadēmiskajā darbā) līdzdarbosies personāls, kas neieņem
akadēmiskos amatus, bet strādā kā docētāji.

• Personāls, kas līdzdarbojas studiju un pētniecības darbā uzskatāms
par vispārējo institūcijas (augstskolas) personālu. 2019/2020.st.g.
gadā šādu docētāju skaits bija apt.5000 (!)

• Riski – īstermiņa līgumi, nestabilitāte. Divu veidu grupas:
1. profesionāļi no nozares (pieļaujams īstermiņa līgums);
2. docētāji, kuri gadiem strādā augstskolā, bet nav vēlēti, un līgumi

tiek pārslēgti gadu no gada. Netiks iekļauti tenūrā.



LIZDA priekšlikumi, realizējot Latvijas augstākās 
izglītības un augstskolu attīstības nacionālo 

koncepciju 
1. Jāparedz arī valsts, ne tikai ES finansējums Jaunā akadēmiskās karjeras

modeļa ieviešanā;
2. Jāparedz visu akadēmisko/zinātnisko amatu minimālā atalgojuma likmes

pieaugumu;
3. Novērst diskriminācijas risku – akadēmiskajiem amatiem, kuri nebūs tenūrā,

līgumu slēgšana joprojām būs iespējama īstermiņā, piem. uz 1. gadu.
Līdzšinējie viesdocenti (vispārējais personāls - vieslektors, viesdocents,
viesprofesors) zaudēs sava akadēmiskā amata nosaukumu, kas nav
pieļaujams;

4. Koledžu kā augstākās izglītības akadēmiskajam personālam arī jāpiemēro
iekļaušana Jaunajā akadēmiskajā modelī, jo arī koledžās ir akadēmiskie amati
– docenti, profesori;



LIZDA priekšlikumi, realizējot Latvijas 
augstākās izglītības un augstskolu attīstības 

nacionālo koncepciju 
5. Īstenot cilvēkkapitāla un elastdrošības principus līdzīgi kā ES valstīs,
īpaši Ziemeļvalstīs:
- investīcijas (valsts, augstskolas) akadēmiskā personāla izglītībā un

veselības aprūpē. Elastīgi un droši darba līguma nosacījumi
- skaidri un nepārprotami personāla pienākumi, kas iekļauti slodzē
- attīstīta darba vieta – vide, darba vietas un darba organizācija,

tehnoloģiskais nodrošinājums
- dzimumu līdztiesība, sekmējot vienādu pieeju nodarbinātībai un

piedāvājot iespējas savienot ģimenes un darba dzīvi
- dialogs starp politikas veidotājiem, nozares organizācijām

(t.sk.sociālajiem partneriem), lai veicinātu ātrākas pārmaiņas un
veiksmīgāku politikas īstenošanu.



LIZDA novēlējums 
Augstākās izglītības padomes 
25 gadu jubilejas konferencē 

Vienotā sadarbībā īstenosim kopīgos mērķus, panākot lielāku ieguldījumu augstākās izglītības un 
zinātnes cilvēkkapitālā, 

nozarē strādājošo profesionālās dzīves kvalitātē, kas
nodrošinās vēl straujāku augstākās izglītības un zinātnes, tautsaimniecības attīstību Latvijā!


