
Tēzes AIP 25 gadu jubilejā: “Augstākā izglītība kā pamats ilgtspējīgai 
tautsaimniecības attīstībai” 

Ievads par AIP nozīmi un attīstību 

Labdien kolēģi un sadarbības partneri! LDDK vārda sveicu AIP 25 gadu jubilejā. 

LDDK iesaistās AIP darbā un tādā veidā sekmē augstākās izglītības un darba tirgus 
sasaisti. Mūsuprāt AIP ir demokrātiska sadarbības platforma, kurā visas iesaistītās 
puses, tai skaitā darba devēji, var apspriest, saskaņot un sniegt atzinumu par 
būtiskiem un stratēģiskiem augstākās izglītības jautājumiem. 

AIP nodrošina augstākās izglītības pārvaldības konsekvenci, ko sekmē tās neatkarība 
un visu iesaistīto pušu līdzdalība. Šāds demokrātisks mehānisms ļauj īstenot 
neatkarīgu novērtējumu un rekomendācijas valsts pārvaldes piedāvātajai rīcībpolitikai 
un finanšu ieguldījumiem īsā, vidējā un ilgtermiņā.  

Rekomendācijas:  

1. AIP attīstības kontekstā ir jāstiprina nevalstiskā sektora, sociālo partneru 
un darba devēju organizāciju loma augstākās izglītības un zinātnes 
pārvaldībā. Tieši nodrošinot gan augstākās izglītības, gan 
tautsaimniecības, gan arī politikas veidotāju kopīgu sadarbību, var 
sekmēt inovācijas, digitālo transformāciju, kā arī  pāreju uz augstas 
pievienotās vērtības ekonomiku.  

2. AIP ir jākļūst par augstas intensitātes diskusiju platformu, kas apvieno iesaistīto 
pušu pārstāvniecību ar augstākā līmeņa ekspertīzi augstākās izglītības, 
zinātnes un zināšanu pārneses jautājumos. 

Augstskolu misija 

Varam teikt, ka augstskolu pirmā misija ir esošo zināšanu saglabāšana un nodošana 
– mācību process; otrā misija - jaunu zināšanu radīšana – zinātniskais darbs; tad trešā 
misija ir jāuzlūko kā tādu jaunu zināšanu radīšanu un piemērošanu, kas ir 
nepieciešamas sociāli ekonomiskai attīstībai – tātad mūsu sabiedrības un 
tautsaimniecības attīstībai. Visas trīs misijas ir vienlīdz svarīgas! Tāpēc ir nozīmīgi, lai 
arī AIP veidotajā “Latvijas Augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcijā 
2021. - 2030. gadam - Nākotnes augstskolas 2030” tās visas ir vienlīdz atspoguļotas. 

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā tiek balstītas uz 
tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitāti, inovācijām, ko nodrošina augsta 
līmeņa cilvēkkapitāls. Koledžām, augstskolām, universitātēm un zinātniskajām 
institūcijām ir izšķiroša nozīme, lai sekmētu augsta līmeņa cilvēkkapitāla attīstību un 
nodrošinātu zināšanu pārnesi uz tautsaimniecību. Tikai sadarbojoties augstskolām, 
uzņēmējiem un valstij ir iespēja panākt nepieciešamo rezultātu – zināšanu sabiedrības 
veidošanu. 

Arī mūžizglītības nozīme arvien palielinās, jo pieaugušie šobrīd ir pamata 
cilvēkkapitāls darba tirgus neatbilstību mazināšanai (līdz 2025.g. 50% darbinieku būs 
nepieciešama pārkvalifikācija, 90% - būs nepieciešamas digitālās prasmes). Darba 
tirgus straujās attīstības rezultātā mainās izglītības paradigma – sabiedrībai 
jāpielāgojas, ka turpmāk jāmācās būs visas dzīves garumā. Arī šeit augstākās 



izglītības iestādēm un AIP ir liela nozīme, tai skaitā arvien aktīvāk sadarbojoties ar 
nozarēm, tai skaitā Nozaru ekspertu padomēm. 

Rekomendācijas:  

1. Nepieciešama industrijas pārstāvju arvien ciešāka iesaiste augstākajā 
izglītībā, tai skaitā sadarbība izglītības satura veidošanā un īstenošanā; 
plānveidīgas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika) 
jomas intereses veidošanas kampaņas izveide, iesaiste stratēģisku lēmumu 
pieņemšanā (padomnieku konventi), sadarbība zināšanu pārnesē. 

2. Aicinām AIP ietvaros veidot ekspertu grupu tautsaimniecības 
transformācijas nodrošināšanai, padomes darbā iesaistot uzņēmējus no 
zinātņu ietilpīgām nozarēm; 

3. Tāpat, ja runājam par augstskolu ciešāku sasaisti ar nākotnes darba tirgus 
izaicinājumiem, tad ir iespēja veidot AIP un Nozaru ekspertu padomju 
ciešāku sadarbību, lai apzinātu nozaru vajadzības, tai skaitā nosakot budžeta 
vietu sadalījumu. 

Izaicinājumi un risinājumi 

Mūsu valsts saskaras ar būtiskiem izaicinājumiem. Darbspējīgo iedzīvotāju skaits 
samazinās un pandēmijas ietekmē tautsaimniecībā strauji ir notikušas strukturālas 
izmaiņas. Situācija darba tirgū varētu atgriezties pirms krīzes līmenī jau līdz 2023. 
gadam, tomēr strukturālie efekti var saglabāties – daudzās no krīzes tieši skartajām 
nozarēm darbavietu skaits var ilgstoši neatgriezties iepriekšējā līmenī. Vienlaikus ir 
nozares, kas saskaras ar darbaspēka nepietiekamību. Covid-19 krīze ir palielinājusi 
darba iespējas augstākās kvalifikācijas speciālistiem, bet samazinājies pieprasījums 
pēc vidējās un zemas kvalifikācijas darbaspēka bez profesionālām prasmēm. Šajā 
laikā augstskolām ir izšķiroša nozīme, nodrošinot darba tirgu ar nozarēm 
nepieciešamajiem augsti profesionāliem cilvēkresursiem. Un vēl labāk, ja izglītības 
sistēma to dara apsteidzoši, paredzot nākotnes pieprasījumu. Tas ļaus nodrošināt 
tautsaimniecības ilgtspēju un konkurētspēju. 

Studentu atbirums un to izvēlēta studiju joma 

Šobrīd augstākajā izglītība nonākušo jauniešu skaits kvantitatīvi ir pietiekams, taču 
absolventu vidū ir būtisks iztrūkums STEM jomās. Jau šobrīd darba tirgū novērojams 
STEM jomu speciālistu ar augstāko izglītību iztrūkums un nākotnē tas turpinās pieaugt. 
Tomēr tieši inženierzinātņu un dabaszinātņu studiju jomās ir ievērojami lielāks 
studentu atbirums (līdz pat 30%, pārējās nozarēs 20%). Galvenais cēlonis ir 
nepietiekamas zināšanas eksaktajos priekšmetos. 

Rekomendācijas:  

1. Nodrošināt jaunu un motivētu pedagogu izglītošanu un piesaisti. 
2. Jāstrādā pie izglītojamo motivācijas izvēlēties STEM mācību 

priekšmetus  jau pamatskolā, tai skaitā nodrošinot atbilstošu karjeras 
speciālistu pieejamību. Nozīmīgs arī darbs ar bērnu vecākiem. 

3. Veidot sagatavošanas kursus studijām augstskolā, kā arī vispārējās vidējās 
izglītības satura atkārtošanai pieaugušajiem, kombinējot digitālus un 
klātienes mācību risinājumus. Šāds risinājums sniegtu iespēju personām ar 
nepatiekamu zināšanu līmeni sagatavoties studijām vai eksāmenu kārtošanai 
vispārējās vidējās izglītības ieguvei, kā arī sniegtu iespēju pieaugušajiem 



pārkvalificēties vai paaugstināt kvalifikāciju arī STEM nozarēs, tai skaitā 
atkārtojot vidējās izglītības mācību saturu. 

4. Paaugstināt iestāšanās prasības augstskolās 

Darba tirgus izmaiņas 

Ekonomika un mūsu ikdiena piedzīvo dramatiskas pārmaiņas. Digitalizācija, 
automatizācija un vides ilgtspēja ir izmaiņu virzītājspēki. Covid-19 krīze ir paātrinājusi 
ekonomikas digitalizācijas tendences un darbavietu automatizāciju, kas liek 
pārorientēties uz digitālo prasmju pilnveidi sabiedrībā. 

Rekomendācijas: 

1. Nepieciešama STEM kompetenču stiprināšana visos izglītības posmos, 
modulārā pieeja izglītības programmu veidošanā, kā arī starpdisciplināru 
programmu attīstība. 

2. Nepieciešams plašāk integrēt digitālo prasmju apmācību studiju procesā, 
kā arī paplašināt vispārējo prasmju apguves iespējas, piemēram, 
svešvalodu (profesionālās terminoloģijas) prasmes, analītiskās domāšanas un 
inovācijas prasmes, kvalitātes vadības prasmes, prasmi risināt kompleksas 
problēmas, prasmi mācīties, sociālās un komunikācijas prasmes u.c. 

3. Ieviest darba vidē balstītas mācības augstākajā izglītībā, jo tas ir labākais 
veids, kā iegūt profesionālas, darba tirgū nepieciešamas prasmes, veiksmīgi 
savienojot mācīšanos un darba pieredzes iegūšanu. Nepieciešams turpināt 
darbu pie tiesiskā regulējuma sagatavošanas DVB mācību īstenošanai 
augstākajā izglītībā, profesionālajā tālākizglītībā un pieaugušo izglītībā 
kopumā. 

4. Nepieciešams veikt analīzi par izglītības sistēmas spēju sagatavot darba 
tirgū nepieciešamo speciālistu skaitu, ņemot vērā demogrāfijas tendences. 
Jāapzina nepieciešamība īstenot viedo imigrācijas politiku piesaistot ārvalstu 
studentus, veicot remigrācijas pasākumus un citos veidos nodrošinot 
nepieciešamo cilvēkkapitālu augstas pievienotās vērtības ekonomikas 
attīstībai. 

5. Finansēšanas modelim jāatbalsta valsts augstākās izglītības sistēmas 
stratēģiskie mērķi. Nepieciešama finansēšanas modeļa pilnveide, 
stimulējot augstskolas orientēties uz snieguma rādītājiem. Nepieciešams 
palielināt bāzes finansējumu, atbilstoši reālajām studiju programmu 
īstenošanas izmaksām. 

Ieguldījumi pētniecības un attīstības sadarbībā ar uzņēmumiem 

Latvija ir viena no pēdējām starp ES valstīm inovāciju indeksā, kā arī ieguldījumi 
pētniecībā un attīstībā (R&D)  ievērojami atpaliek no valsts plānotā. 

Rekomendācijas: 

1. LDDK iestājas par inovāciju ekosistēmu attīstību, stiprinot universitāšu un 
uzņēmumu sadarbību, stiprinot nozaru asociācijas un sekmējot tehnoloģiju 
pārneses centru izveidi universitātēs. 

Augstākajā izglītībā ir daudz izaicinājumu, bet vienlaikus arī panāktas pozitīvas 
pārmaiņas un gūti ievērojami panākumi, ar kuriem varam lepoties gan Latvijā, gan 
starptautiski. AIP ir kritiski svarīga nozīme, lai mēs turpinātu nodrošināt Latvijas 
augstākās izglītības un Latvijas tautsaimniecības ilgtspēju un attīstību arī turpmāk. 
Paldies par līdzšinējo sadarbību un vēlu veiksmīgu konferenci! 



 


