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 Pirms jaunā finansēšanas modeļa ieviešanas Augstskolu 
un koledžu finansēšanas kārtību noteica MK 2006.gada 
12.decembra noteikumi Nr.994 „Kārtība, kādā augstskolas 
un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem” ( 
turpmāk – MK. Nr. 994.). 

 Studiju finansējuma apmēru, ko augstskolai vai koledžai 
piešķir no valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, 
profesionālo un maģistra studiju programmu īstenošanai, 
aprēķināja, izmantojot īpašu formulu (14. pants MK. Nr. 
994.). Ar atsevišķu formulu tika aprēķināti līdzekļi doktora 
studiju programmām (17.2. pants MK. Nr. 994.) un līdzekļi 
augstskolas zinātniskās darbības attīstības 
nodrošinājumam ( 17.3. pants MK. Nr. 994.).



 Ekonomiskā krīze noteica Eiropā radikālākos valsts 
budžeta dotācijas samazinājumus tieši Latvijas 
augstākai izglītībai un zinātnei. 

 Turklāt samazinājumi tika noteikti neraugoties uz to, 
ka arī pirms krīzes noteiktajiem samazinājumiem 
2008. gadā Latvijā augstākās izglītības valsts budžeta 
finansējums gan kā īpatsvars no IKP, gan uz vienu 
studējošo ir viszemākais starp visām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm. Jau 2008.gadā tas bija 132 
miljonu latu jeb 0,81% no IKP, kas ir ievērojami mazāk 
nekā citās ES valstīs. 



 2009. un 2010.gadā veikto konsolidācijas 
pasākumu rezultātā valsts finansējums 
augstākai izglītībai tika tik būtiski samazināts, kā 
rezultātā valsts budžeta dotācija vienai studiju 
vietai 2010.gadā tika samazinājusies uz pusi, 
salīdzinājumā ar 2008.gadu. 

 Turklāt, samazinājumu rezultātā Latvija palika 
par vienīgo Eiropas Savienības valsti, kurā valsts 
izdevumi uz vienu studentu, valsts finansētajās 
studiju vietās, ir mazāki nekā izdevumi valsts 
izdevumi uz vienu skolnieku.
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 Akadēmiskā personāla zemākās algas likmes tika 
samazinātas par 25%. 

 Vienlaikus līdz ar 2009. gadu tika pārtraukts piešķirt līdzekļus 
augstskolu zinātniskās darbības attīstības nodrošinājumam 
(līdzekļi augstskolu zinātniskās darbības attīstības 
nodrošinājumam netika iekļauti 2009., 2010., 2011., 2012., 
2013., 2014. un 2015. gada valsts budžetos), kas ņemot vērā 
valsts izdevumu samazinājumu zinātnei un pētniecībai 
būtiski ietekmēja pētniecības stāvokli Latvijas augstskolās.



 Augstākās izglītības padome 2013.gadā 
izstrādāja Latvijas augstākās izglītības un 
augstskolu attīstības koncepciju 2013.-2020. 
gadam (LAIAANK – AIP Koncepcija)

 Būtiska AIP Koncepcijas daļa bija augstākās 
izglītības sistēmas attīstības mērķiem 
piemērota finansējuma modeļa izstrāde



 Pirmā AI misija – mācīšana – zināšanu nodošana
 Pirmā akadēmiskā revolūcija – pāreja no Pirmās 

misijas uz Otro misiju
 Otrā AI misija – pētniecība – jaunu zināšanu 

radīšana
 Otrā akadēmiskā revolūcija – pāreja no Pirmās un 

Otrās misijas uz Trešo misiju
 Trešā AI misija – iesaiste sociāli ekonomiskajā 

attīstībā



 Grantu finansējums (Block grant funding) - budžeta dotācija tiek piešķirta tikai vispārēji 
iezīmējot tās izlietošanas mērķus vai ar to saistītos uzdevumus,

 Formulā balstīts finansējums (Formula based funding) - Augstskolai piešķiramo finansējumu 
aprēķina pēc formulas, kas ietver kvantitatīvus indikatorus, kas reprezentē mērķus,

 Veiktspējā (rezultatīvajos rādītājos) balstīts finansējums (Performance based funding) -
Augstskolai finansējums tiek piešķirts saskaņā ar noteiktiem veiktspējas indikatoriem, indikatori 
var atspoguļot kā jau sasniegtos, tā arī sasniedzamos rādītājus, 

 Finansējums konkursa kartībā (Competitive funding) - Augstskolai finansējums tiek piešķirts 
konkursa kārtībā, specifisku ekselences, infrastruktūras vai citu mērķu sasniegšanai,

 Projektos balstīts finansējums (Project-based fundin) - Augstskolai finansējums tiek piešķirts 
noteiktu projektu ietvaros nosacītu mērķu (piemēram, noteiktas sociālās grupas iekļaušanas 
veicināšanai) sasniegšanai,

 Mērķa (Kontrakta) finansējums (Target or Contract funding) - Augstskolai finansējums tiek 
piešķirts noteiktu, iepriekš dialogā ar valdību, formulētu mērķu sasniegšanai,

 Izlīdzinātais finansēšanas modelis (Matched funding scheme) – Augstskola saņem publisko 
finansējumu tādā pašā apjomā, kādā tai izdodas piesaistīt privāto finansējumu, tas parasti netiek 
attiecināts uz studējošo mācību maksām, bet ieņēmumiem no pētniecības vai piesaistītajiem 
filantropiskiem finansējumiem.

 Filantropisks finansējums (Philanthropic funding) – privātu mecenātu ieguldījums augstskolās, 
bieži noteiktu mērķu sasniegšanai

 Studentu līdzdalībā balstīts finansējums (Student financial contributions) – studējošo mācību 
maksās balstīts finansējums, dažās valstīs studējošie mācību maksu veikšanai var iegūt valsts 
daļēji subsidētus kredītus.
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Publisks nacionāls
avots

Publisks
starptautisks
avots

Privāts
avots

Grantu finansējums +
Formulā balstīts finansējums +
Veiktspējā (rezultatīvajos rādītājos) balstīts finansējums +
Finansējums konkursa kartībā + +
Projektos balstīts finansējums + +
Mērķa (Kontrakta) finansējums +
Izlīdzinātais finansēšanas modelis + +
Filantropisks finansējums +
Studentu līdzdalībā balstīts finansējums +
(European universities diversifying income streams. Financially Sustainable
Universities II Thomas Estermann & Enora Bennetot Pruvot EUA 2011)



 Valsts finansējums AI varētu tikt strukturēta veidojot 
ideālu visu trīs rezultatīvajos rādītājos balstīto 
finansēšanas daļu un riska finansēšanas daļas kombinācijā: 

 ARRBM = F + M + K + RF

 ARRBM = Apvienotajos rezultatīvajos rādītājos balstīts 
augstākās izglītības finansēšanas modelis, F = 
Sasniegtajos rezultatīvajos rādītājos balstītā finansējuma 
daļa, M = Sasniedzamajos rezultatīvajos rādītājos balstītā 
finansējuma daļa, K = Konkursa kārtībā noteikts 
finansējuma daļa un RF – riska finansējuma daļa, nosakot, 
ka F veido 75 % no paredzamā finansējuma, M veido 10 -
15 % no paredzamā finansējuma, K veido 5 - 10 % no un RF 
veido 1-2% no paredzamā finansējuma. 
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 Konkursa kārtībā balstītu zinātnes finansēšanas modeli, 
kurš veidotu lielāko daļu no paredzamā finansējuma 
zinātnei AII, būtu jāpapildina ar Izlīdzināto finansēšanas 
modeli, kura ietvaros AII saņemtu publisko finansējumu 
tādā pašā apjomā, kādā tai izdodas piesaistīt privāto 
finansējumu pētniecībai.

 ZDFM = B + K + I 

 ZDFM = AII zinātniskās darbības finansēšanas modelis, B = 
Zinātniskās infrastruktūras uzturēšanas finansējuma daļa, 
K = Konkursa kārtībā noteikta finansējuma daļa un I –
Izlīdzināšanas modeļa finansējuma daļa, nosakot, ka B 
veido 25 %, K veido 50 - 10 % no paredzamā finansējuma 
un I veido 25 – 10 % no paredzamā finansējuma. 



 Pirmais modeļa ieviešanas variants - sākotnēji tas attiektos tikai uz 
noteiktām resursu ietilpīgām un tautsaimniecībai un valsts attīstībai 
nepieciešamām studiju jomām un uz visām AII, kuras nodrošinātu 
kvalitatīvu studiju programmu īstenošanu attiecīgajās jomās, vienlaikus 
nosakot noteiktas studiju jomas (virzienus), kā tādus, kuros visas AII 
piedāvātu maksas studijas. 

 Otrais modeļa ieviešanas variants – ņemot vērā finansējuma apjoma 
pieaugumu, nodrošināt visiem studējošajiem, kuri uzsāk studijas 
2014.gadā pilna laika studijās, iespējas studēt par budžeta līdzekļiem.

 Trešais modeļa ieviešanas variants - sākotnēji tas attieksies tikai uz valsts 
dibinātajām AII, vienlaikus valsts dibinātajām AII pārtraucot maksas 
studiju piedāvāšanu, savukārt palielinoties pieejamajiem budžeta 
resursiem tas varētu tikt izmantots arī juridisku personu dibinātu AII 
finansēšanai, kas neizslēgtu tām turpināt piedāvāt maksas studijas. 



 Likumos noteiktais AI&P publiskais 
finansējums saskaņā ar AL un ZDL
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P&A procenti no IKP 0.1 0.25 0.4 0.55 0.7 0.85 1
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Avots: LIZDA



 No 2013.gada 2.decembra līdz 2014.gada 24.septembrim 
Pasaules bankas ekspertu īstenots pētījums:

1) esošās normatīvās un likumdošanas bāzes izvērtējums; 
2) politikas plānošanas dokumentu izvērtējums; 
3) ieviešanas scenāriju un ietekmes izvērtējums. 



Ministru kabineta rīkojums Nr.333 Rīgā 2015.gada 29.jūnijā 
(prot. Nr.28 27.§)
Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu 
Latvijā

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu.

2. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu par 
augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņu, Zināšanu 
sabiedrības attīstības scenārija pakāpenisku īstenošanu un 
pasākumu plānu pārejai uz jauno finansēšanas kārtību. 
Finansēšanas modeļa maiņu neattiecināt uz Latvijas Nacionālo 
aizsardzības akadēmiju un Iekšlietu ministrijas sistēmas 
izglītības iestādēm (koledžām).



 3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru 
kabinetā

 3.1. līdz 2015. gada 1. jūlijam - kā Ministru kabineta lietu noteikumu projektu par grozījumiem 
Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un 
koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem", nosakot kārtību, kādā no valsts budžeta 
apakšprogrammas 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās" piešķir 
līdzekļus pētniecībā balstītas augstākās izglītības īstenošanai augstākās izglītības institūcijās, 
kurās ir ieviesta rezultātu pārvaldība un uz rezultātiem balstīta personāla atalgojuma sistēma;

 3.2. līdz 2015. gada 1. augustam - noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2006. 
gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no 
valsts budžeta līdzekļiem", nosakot kārtību, kādā aktualizē studiju vietas bāzes izmaksu aprēķina 
metodiku un pārskata studiju izmaksu koeficientus, papildus iestrādājot mehānismu, kas veicina 
augstākās izglītības pieejamību reģionos un darba tirgus vajadzībām atbilstošu programmu 
attīstību, kā arī nosakot izpildījuma līgumu slēgšanas kārtību.

 4. Par sasniegumiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības īstenošanā Izglītības un zinātnes 
ministrijai līdz 2015. gada 1. oktobrim nodrošināt līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 
apakšprogrammas 03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās" līdzekļiem.

 5. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2015. gada 1. augustam noteiktā kārtībā 
iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu noteikumu projektu par 
grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā 
aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām", nosakot, ka 2016. gadā, 
piešķirot zinātnes bāzes finansējumu, tiek ņemts vērā akadēmiskā personāla skaits pilna laika 
ekvivalenta izteiksmē.

http://likumi.lv/ta/id/149900-kartiba-kada-augstskolas-un-koledzas-tiek-finansetas-no-valsts-budzeta-lidzekliem
http://likumi.lv/ta/id/149900-kartiba-kada-augstskolas-un-koledzas-tiek-finansetas-no-valsts-budzeta-lidzekliem
http://likumi.lv/ta/id/262508-kartiba-kada-aprekina-un-pieskir-bazes-finansejumu-zinatniskajam-institucijam
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Gads

1.pīlāra 
finansējums 
(milj. EUR)

2.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

3.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

Studiju 
maksa
(milj. EUR)

Kopā     (milj. 
EUR)

2014 85 0 0 15 100

2015 87,1 7 5 15 114,1

2016 89,3 8,1 5,8 15 118,1

2017 91,5 9,3 6,6 15 122,4

2018 93,8 10,6 7,6 15 127,1

2019 96,2 12,2 8,7 15 132,2

2020 98,6 14,1 10,1 15 137,7

2021 101 16,2 11,6 15 143,8

2022 103,6 18,6 13,3 15 150,5

2023 106,2 21,4 15,3 15 157,9

2024 108,8 24,6 17,6 15 166

2025 111,5 28,3 20,2 15 175,1

Zināšanu sabiedrības attīstības scenārija finansējuma 
apjoms

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS
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Gads

1.pīlāra 
finansējums 
(milj. EUR)

2.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

3.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

Studiju 
maksa
(milj. 
EUR)

Kopā     
(milj. EUR)

Kopā     
(milj. EUR)
Ievērojot 
Augstskolu 
likumu

2014 85 0 0 15 100 100

2015 87,1 7 5 15 114,1 114,1

2016 89,3 8,1 5,8 15 118,1 118,1

2017 91,5 9,3 6,6 15 122,4 180

2018 93,8 10,6 7,6 15 127,1 240

2019 96,2 12,2 8,7 15 132,2 300

2020 98,6 14,1 10,1 15 137,7 360

2021 101 16,2 11,6 15 143,8 420

2022 103,6 18,6 13,3 15 150,5 480

2023 106,2 21,4 15,3 15 157,9 480

2024 108,8 24,6 17,6 15 166 480

2025 111,5 28,3 20,2 15 175,1 480

Zināšanu sabiedrības attīstības scenārija finansējuma apjoms

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS
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B. Ierobežotas izaugsmes scenārijs

1.pīlāra finans. 2.pīlāra finans. 3.pīlāra finans. Studiju maksa



Gads

1.pīlāra 
finansējums 
(milj. EUR)

2.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

3.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

Studiju 
maksa
(milj. EUR)

Kopā     (milj. 
EUR)

2014 85 0 0 15 100

2015 85 7 5 15 112

2016 85 7,4 5,3 15 112,6

2017 85 7,7 5,5 15 113,2

2018 85 8,1 5,8 15 113,9

2019 85 8,5 6,1 15 114,6

2020 85 8,9 6,4 15 115,3

2021 85 9,4 6,7 15 116,1

2022 85 9,8 7 15 116,9

2023 85 10,3 7,4 15 117,7

2024 85 10,9 7,8 15 118,6

2025 85 11,4 8,1 15 119,5

Ierobežotas izaugsmes scenārija finansējuma apjoms

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS
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C. Nepietiekamības scenārijs

1.pīlāra finans. 2.pīlāra finans. 3.pilāra finans. Studiju maksa

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS



Gads

1.pīlāra 
finansējums 
(milj. EUR)

2.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

3.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

Studiju 
maksa
(milj. EUR)

Kopā     (milj. 
EUR)

2014 85 0 0 15 100

2015 82,9 3 2 15 102,9

2016 80,8 3,6 2,4 15 101,8

2017 78,8 4,3 2,9 15 101

2018 76,8 5,2 3,5 15 100,5

2019 74,9 6,2 4,1 15 100,3

2020 73 7,5 5 15 100,5

2021 71,2 9 6 15 101,1

2022 69,4 10,7 7,2 15 102,3

2023 67,7 12,9 8,6 15 104,2

2024 66 15,5 10,3 15 106,8

2025 64,3 18,6 12,4 15 110,3

Nepietiekamības scenārija finansējuma apjoms

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS



17.4. snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā balstītas 
augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolām un koledžām, 
kura apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:
𝐹𝐹2𝑧𝑧 = 𝐹𝐹𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 × 0,3 × 𝑃𝑃𝑧𝑧

∑𝑃𝑃𝑧𝑧
+ 0,25 × 𝑆𝑆𝑧𝑧

∑𝑆𝑆𝑧𝑧
+ 0,25 × 𝐿𝐿𝑧𝑧

∑𝐿𝐿𝑧𝑧
+ 0,1 × 𝑅𝑅𝑧𝑧

∑𝑅𝑅𝑧𝑧
+ 0,1 × 𝑀𝑀𝑧𝑧

∑𝑀𝑀𝑧𝑧



Pz – augstākās izglītības institūcijā kā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti iepriekšējā 
gadā nodarbinātie maģistranti, doktoranti, kā arī pēdējo piecu gadu laikā doktora grādu ieguvušie 
jaunie zinātnieki pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē;

Sz – augstākās izglītības institūcijas īstenoto Eiropas Savienības Ietvarprogrammas pētniecības un 
attīstības projektu ietvaros un citu starptautisku pētījumu projektu konkursos iepriekšējā gadā 
piesaistītais finansējums;

Lz – augstākās izglītības institūcijas īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu ietvaros, tai skaitā 
pētniecības un attīstības līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām (izņemot pašvaldības) un 
citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā 
gadā piesaistītais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

Rz – augstākās izglītības institūcijas īstenoto pētniecības un attīstības ar pašvaldībām un pašvaldību 
uzņēmumiem ietvaros iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums, pašvaldību transferti pētniecībai un 
attīstībai un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

Mz – atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) kodiem 59, 
74.10, 90.01, 90.02, 90.03 augstākās izglītības institūcijas īstenoto radošo un māksliniecisko projektu 
ietvaros, tai skaitā radošo un māksliniecisko līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām un 
citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā 
gadā piesaistītais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;



1. Izvēlētie indikatori ir iecerēti kā instruments, 
lai stimulētu zināšanu pārnesi, proti, lai 
stimulētu otro akadēmisko revolūciju un 
trešo misiju.

2. Ir izstrādāti indikatori radošo un 
māksliniecisko projektu iekļaušanai



studijas

1.pīlārs: 
Bāzes 

finansējums

2.pīlārs: 
Snieguma 

finansējums

3.pīlārs: 
Attīstības

finansējums

Pamatdarbība:
•studiju vietu skaits 
(pa nozarēm)

• izmaksu koeficients

Attīstība:
Uz profilu 
orientēts 

konkurences 
finansējums un 
mērķa līgumi

studijas + pētniecība
infrastruktūras 

attīstība
+

“trešā misija” 

institucionālie indikatori

pētniecība • zinātniskais
personāls
(pa nozarēm)

•nozaru koeficients

Sniegums:
• Pētniecībā 

nodarbināto 
maģistrantu,   
doktorantu, 
maģistru, doktoru 
skaits

• Pēc nozares 
pasūtījuma veikto
pētījumu 
finansējums

• Starptautisko    
projektu 
finansējums

izcilības
centru 

finansējums

Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais trīs pīlāru finansēšanas modelis, pamatojoties uz 
Pasaules bankas priekšlikumu



1. 4 no 5 indikatoriem ir finanšu sasniegumus 
novērtējoši – tātad pēc savas ieceres tiem 
būtu jābūt drīzāk saistītiem ar 3.pilāru

2. Tradicionālie veiktspējas indikatori jau ir 
ielikti 2013. gada 12. novembra noteikumos 
Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir 
bāzes finansējumu zinātniskajām 
institūcijām" , respektīvi – 1.pīlāra rādītāji 



1. Zināšanu sabiedrības attīstības scenārija 
pakāpenisku īstenošana – to uzskatāmi 
apliecina finansējuma apjoms, patiesībā 
finansējums šobrīd atbilst visriskantākā -
Nepietiekamības scenārija īstenošanai



Gads

1.pīlāra 
finansējums 
(milj. EUR)

2.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

3.pīlāra 
finansējums
(milj. EUR)

Studiju 
maksa
(milj. EUR)

Kopā     (milj. 
EUR)

2014 85 0 0 15 100

2015 87,1 7 5 15 114,1

2016 89,3 8,1 5,8 15 118,1

2017 91,5 9,3 6,6 15 122,4

2018 93,8 10,6 7,6 15 127,1

2019 96,2 12,2 8,7 15 132,2

2020 98,6 14,1 10,1 15 137,7

2021 101 16,2 11,6 15 143,8

2022 103,6 18,6 13,3 15 150,5

2023 106,2 21,4 15,3 15 157,9

2024 108,8 24,6 17,6 15 166

2025 111,5 28,3 20,2 15 175,1

Zināšanu sabiedrības attīstības scenārija finansējuma apjoms

Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana
Latvijā KONCEPTUĀLS ZIŅOJUMS



 Nav īstenota studiju vietas bāzes izmaksu aktualizācija to 
iekļaujot līdz 2015. gada 1. augustam iekļaujot noteikumu 
projektā par grozījumiem Ministru kabineta 2006. gada 12. 
decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas 
un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem "

 Iemesls – budžeta finansējuma trūkums aptuvenie 
aprēķini liecināja, ka studiju vietas bāzes izmaksas būtu 
1810 EUR, tagadējo 1124 EUR vietā

 Rezultātā būtu vai nu jāpalielina finansējums par aptuveni 
60 miljoniem EUR vai jāsamazina budžeta vietu skaits

http://likumi.lv/ta/id/149900-kartiba-kada-augstskolas-un-koledzas-tiek-finansetas-no-valsts-budzeta-lidzekliem


 Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra 
noteikumos Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un 
piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām 
institūcijām", vēl nav iestrādāts, ka 2016. gadā, 
piešķirot zinātnes bāzes finansējumu, tiek ņemts 
vērā akadēmiskā personāla skaits pilna laika 
ekvivalenta izteiksmē.

 Līdz 29.oktobrim nav nodrošināta līdzekļu 
piešķiršana no valsts budžeta apakšprogrammas 
03.03.00 "Zinātniskās darbības attīstība 
augstskolās un koledžās" līdzekļiem.

http://likumi.lv/ta/id/262508-kartiba-kada-aprekina-un-pieskir-bazes-finansejumu-zinatniskajam-institucijam


1. Viens no visbūtiskākajiem jautājumiem, kurš 
ir palicis neiekļauts ir kapitālieguldījumu 
jautājums, kuru pēc būtības nerisina neviens 
no pīlāriem



Ir izveidojies noslēgts nabadzības un konkurētspējas 
trūkuma loks: 

1. Nepietiekamas investīcijas cilvēkkapitālā kopš 
valstiskās neatkarības atjaunošanas ir nosacījušas 
valsts konkurētspējas zudumu, tai skaitā arī 
konkurētspējas darba tirgū zudumu

2. Darba devēju nespēja konkurēt Eiropas darba tirgū ir 
veicinājusi darba spējīgu un ekonomiski aktīvu valsts 
iedzīvotāju aizplūšanu

3. Tomēr viskritiskākais valsts nākotnei ir tieši investīciju 
trūkums augstākā izglītībā un pētniecībā



Ciešāka Eiropas Savienība nevar būt tikai fiskāla vai 
drošības savienība, ignorējot izglītības un dzīves 
kvalitātes jautājumus

Ja ES nevēlas veidot riska zonas vai nabadzības 
anklāvus, līdz ar fiskālas savienības veidošanu ir 
jāparedz arī Eiropas līmeņa mehānismi augstākās 
izglītības finansēšanai
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