
AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra
Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisija 

24.septembris, 2019.gads



 Augstskolu likums stājās spēkā 01.12.1995.

 Augstākās izglītības padome ir dibināta 1996.gada 
23.maijā (1996.gada 23.maijā Saeimas sēdē 
apstiprināts pirmais AIP sastāvs)

 AL 65.pants (2): 
- Augstākās izglītības padome ir juridiskā persona. 

Tai ir patstāvīga bilance un konts bankā. Augstākās 
izglītības padomei ir zīmogs ar tās nosaukumu.

 Pašreiz darbojas AIP 6. «sasaukums».
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 Jānis Vētra (deleģējusi Rektoru padome);
 Ilga Šuplinska (Izglītības un zinātnes ministre (ex – officio));
 Baiba Rivža (deleģējusi Latvijas Zinātņu akadēmija);
 Tatjana Volkova (deleģējusi Latvijas Augstskolu Profesoru Asociācija);
 Andris Teikmanis (deleģējusi Latvijas Mākslas augstskolu asociācija);
 Aivars Mednis (deleģējusi Latvijas Izglītības vadītāju asociācija);
 Jānis Rozenblats (deleģējusi Latvijas Koledžu asociācija);
 Āris Žīgurs (deleģējusi Latvijas Darba devēju konfederācija);
 Inga Vanaga (deleģējusi Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 

arodbiedrība);
 Justīne Širina(deleģējusi Latvijas Studentu apvienība);
 Aldis Baumanis (deleģējusi Privāto augstskolu asociācija);
 Anna Saltikova (deleģējusi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera);
 Artūrs Zeps (deleģējusi Latvijas Universitāšu asociācija), apstiprināts 

2018.gada 13.decembrī, lēmums stājas spēkā 2019.gada 01.janvārī.
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1)izstrādā augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo 
koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu 
dibināto augstskolu attīstību, un veicina visu veidu augstskolu un 
augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības 
līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību;

2) izstrādā ilgtermiņa plānus un priekšlikumus izglītības un zinātnes 
attīstībai augstākās izglītības sistēmā;

3) izstrādā priekšlikumus par augstskolu zinātniskā darba, personāla 
kvalifikācijas un studiju programmu kvalitātes celšanu;

4) prognozē valsts attīstībai nepieciešamo studentu skaitu valstī 
kopumā un izstrādā priekšlikumus par valsts budžeta finansēto 
studentu skaitu katrā nozarē;
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 5) izstrādā priekšlikumus par augstskolu struktūras maiņu valstī;

 6) izstrādā priekšlikumus par profesoru skaitu augstskolās un 
rekomendācijas citos augstākās izglītības jautājumos;

 7) izstrādā priekšlikumus par augstākās izglītības pilnveidošanu 
un studiju apmaksu;

 8) sniedz izglītības un zinātnes ministram un Ministru kabinetam 
atzinumu par sagatavoto valsts budžeta projektu augstskolu 
finansēšanai;

 9) pieņem lēmumu par augstskolu akreditāciju kopumā un 
iesniedz to izglītības un zinātnes ministrijai apstiprināšanai;
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 71.pants. Augstākās izglītības padomes tiesības 
Augstākās izglītības padomei ir tiesības:
1) iepazīties ar jebkuras augstskolas studiju 
virziena novērtējuma un akreditācijas materiāliem;

 2) pieprasīt ārpuskārtas akreditāciju jebkurai 
augstskolai vai tās studiju virzienam;

 3) pieprasīt no augstskolām un valsts institūcijām 
savas darbības veikšanai nepieciešamo informāciju.
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 9.pants. Augstskolu un koledžu akreditācija

 2016.gada 26.maijā IZM lūdza AIP argumentētu 
atzinumu par to, vai SIA «Latvijas Biznesa koledža» 
veicama ārkārtas akreditācija.

 2016.gada 02.jūnijā AIP nolēma, ka SIA «Latvijas 
Biznesa koledža» veicama ārkārtas akreditācija.

 2016.gada 27.oktobrī AIP pieņēma lēmumu «Par 
SIA «Latvijas Biznesa koledža» ārkārtas akreditāciju 
un lēmumu atteikt SIA Latvijas Biznesa koledža 
akreditāciju.  

 2017.gada janvārī IZM atstāja negrozītu AIP 
27.10.2016. lēmumu.
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 11.pants. Augstskolas un koledžas reorganizācija vai 
likvidācija

 2017.gadā AIP vairākkārt sniegusi viedokli privātpersonām, 
IZM, Valsts kancelejai, Ministru kabinetam par Ministru 
kabineta rīkojumu projektu «Par Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas likvidāciju»

 AIP sniegtie atzinumi atbilstoši AL 11.pantam (neskaitot 
atzinumus, kas skar RPIVA likvidāciju):

2017.gads 2018.gads
3 3

8



 35.pants. Nozares profesoru padome
(3) Ja augstskolā attiecīgajā zinātnes nozarē nav 
piecu profesoru un izveidot nozares profesoru 
padomi nav iespējams, vairākas augstskolas kopīgi 
izveido šādu profesoru padomi, kuru apstiprina 
attiecīgo augstskolu senāti. Ja vismaz trīs profesori 
ir pieaicināti no citām augstskolām, padomes 
sastāvu apstiprina Augstākās izglītības padome.
(5) To nozaru sarakstu, kurās izveidojamas nozaru 
profesoru padomes, apstiprina Augstākās 
izglītības padome.
(6) Nozares profesoru padomes darbību pārrauga 
Augstākās izglītības padome.

9



 Arhitektūra
 Bioloģija
 Būvniecība
 Datorzinātne un informātika
 Ekonomika un uzņēmējdarbība, 

t.sk.Vadības zinātnes
 Ekonomika un uzņēmējdarbība
 Elektronika
 Elektrotehnika
 Farmācija
 Filozofija, ētika
 Fizika un astronomija
 Ģeogrāfija un zemes zinātnes
 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
 Izglītības zinātnes
 Ķīmija
 Ķīmijas inženierzinātne
 Lauksaimniecība
 Mašīnbūve un mehānika
 Matemātika
 Materiālzinātne
 Mākslas

 Medicīna
 Mežzinātne
 Mūzika
 Nanotehnoloģija
 Pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
 Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija
 Politikas zinātne
 Psiholoģija
 Reliģija
 Rūpniecikā biotehnoloģija
 Sociālais darbs
 Socioloģija
 Tiesību zinātne
 Transporta inženierzinātnes
 Valodniecība un literatūrzinātne
 Veselības un sporta zinātnes
 Veterinātmedicīna
 Vēture un arheoloģija
 Vides biotehnoloģija
 Vides inženierija un enerģētika
 Vides zinātnes
 Vizuālās mākslas
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 Prasības LR Satversmes tiesā par Augstskolu likuma 
27.panta piektās daļas 2.teikuma un 30.panta ceturtās 
daļas 1.teikuma atbilstību Satversmes 106.panta 
1.teikumam un 91.panta 1.teikumam.

 Pārvēlēšana reizi sešos gados vs. darba līgumiskās 
attiecības, kas neparedz regulāru pārvēlēšanu.

 Satversmes tiesas spriedums 2019.gada 07.jūnijā.

 AIP 2019.gada septembrī sagatavo rekomendāciju 
augstskolām par Satvermes tiesas sprieduma īstenošanu. 
Apskatāms: http://www.aip.lv/prof_saraksts.htm
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 [11] Ievērojot visus iepriekš minētos apsvērumus, 
Augstākā tiesa secina, ka Augstskolu likuma 
35.panta sestā daļa pati par sevi nav patstāvīgs 
pamats Augstākās izglītības padomei atcelt nozares 
profesoru padomju lēmumus par augstskolu 
personāla ievēlēšanu. 

 Tā kā apgabaltiesa ir izdarījusi pretēju secinājumu 
un tas ir ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu, 
spriedums ir atceļams, nevērtējot pārējos kasācijas 
sūdzības argumentus. 
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 1. Izteikt likuma 35.panta sesto daļu šādā 
redakcijā:

“(6) Nozares profesoru padomes darbību 
pārrauga Augstākās izglītības padome (Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piektās daļas 
tvērumā)”.
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 46.pants. Uzņemšana un ierakstīšana studējošo sarakstā 
(imatrikulācija)

 AIP sniegtie atzinumi atbilstoši AL 46.panta (3) daļai: Augstskola, 
saskaņojot ar Augstākās izglītības padomi, var noteikt kārtību, 
kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav 
kārtojušas centralizētos eksāmenus.

2017.gads 2018.gads 2019.gads
5 5 2
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 46.pants. Uzņemšana un ierakstīšana studējošo 
sarakstā (imatrikulācija)

(4) Augstskola un koledža, saskaņojot ar Augstākās 
izglītības padomi, var noteikt papildu prasības attiecībā 
uz speciālu iepriekšējo izglītību, īpašu piemērotību un 
sagatavotību vai citu nosacījumu izpildi.

 AIP sniegtie atzinumi atbilstoši AL 46.panta (4) daļai:

2017.gads 2018.gads 2019.gads
11 6 5
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 51.pants. Studiju vietu skaita noteikšana
No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo 
studiju vietu skaitu augstskolā nosaka 
izglītības un zinātnes ministrs pēc Augstākās 
izglītības padomes priekšlikuma. Studiju vietu 
skaitu citu juridisko un fizisko personu 
dibinātajās augstskolās nosaka šo augstskolu 
dibinātāji.
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AIP sagatavo pārskatu par valsts budžeta finansētajām studiju 
vietām Latvijā:

Ministriju griezumā;
studiju virzienu griezumā;
studiju līmeņa griezumā;
studiju programmu griezumā.

1) Prioritāte STEM jomu studiju programmām. 
2) Virzība uz valsts budžeta finansējumu visiem pilna laika 

studējošajiem
3) Virzība uz valsts budžeta finansējumu visiem studējošajiem, 

kuru studijas tiek īstenotas latviešu valodā.
Studiju kvalitāte un studiju atbilstība indivīdu, darba tirgus un 
nākotnes darba tirgus prasībām.
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 55.pants. Studiju programmas

 AIP sniegtie atzinumi par jaunu akadēmisko 
studiju programmu izveidi atbilstoši AL 
55.panta (2) daļai:

2017.gads 2018.gads 2019.gads

20 20 21
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 AIP sniegusi priekšlikumus grozījumiem Augstskolu 
likumā un Izglītības likumā attiecībā uz valodu 
lietojuma regulējumu augstākajā izglītībā un 
augstskolās.

 Priekšlikuma būtība – valodu lietojumu augstākās 
izglītības institūcijās studiju procesa un pētniecisko 
projektu īstenošanā ārējie normatīvie akti neregulē.

 Valodu lietojuma liberalizācija ir būtisks 
priekšnoteikums Latvijas augstākās izglītības un 
atsevišķu augstākās izglītības institūciju 
internacionalizācijas stratēģijas ieviešanā.
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 AIP ir izstrādājusi «Latvijas augstākās izglītības 
un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija 
2013. - 2020.gadam”.

 Pieejama 
http://www.aip.lv/informativie_zinojumi_5.htm
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 Trīskāršās spirāles koncepta īstenošana visos 
augstākās izglītības, publiskās pārvaldes un 
industrijas sadarbības līmeņos.
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 Četru pīlāru finansēšana augstākās izglītības 
institūcijās, kas pēc Pasaules Bankas ekspertu 
ieteikuma tika modificēts uz 3 pīlāriem.
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 Augstskolu pārvaldes trīs modeļi:
1)esošais modelis + Senātus papildina ar 
ārējiem locekļiem un papildina Padomnieka 
konventa funkcijas;
2)augstskolas izveidota padome;
3)kombinācija starp pirmo un otro modeli.
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Augstskolu 
tips

Iepriekšējā
tipoloģija

ISCED 5 Bc Mg Dr

Universitātes
tipa AII

Universitātes +/- ++ ++ ++

Akadēmijas +/- ++ ++ ++

Augstskolas +/- ++ + +

Neuniversitātes
tipa AII

Augstskolas +/- ++ - -

Koledžas ++ +/- - -

25



 Augtskolu likumā paredzētā AI finansējuma un 
Zinātniskās darbības likumā paredzētā zinātnes 
pieauguma diagramma
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

P&A procenti no IKP 0,1 0,25 0,4 0,55 0,7 0,85 1

AI procenti no IKP 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2
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Faktiskais

Likumā noteiktais
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Salīdzinot Augstskolu likumā noteikto un faktisko 
augstākās izglītības finansējumu procentos no IKP

Faktiskais Likumā noteiktais
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Faktiskais

Likumā noteiktais
0
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0,1 0,12 0,15 0,17 0,16
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0,1 0,25 0,4 0,55 0,7 0,85 1

Salīdzinot Zinātniskās darbības likumā noteikto un 
faktisko pētniecības finansējumu procentos no IKP

Faktiskais Likumā noteiktais



 73.pants. Augstākās izglītības padomes 
finansēšana 
(1) Augstākās izglītības padomi finansē no 
valsts budžeta.
(2) Pārskatu par savu finansiālo darbību 
Augstākās izglītības padome reizi gadā 
publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
(3) Augstākās izglītības padomes darbības 
nodrošināšanai izveido algotu sekretariātu.
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2016.gads 2017.gads 2018.gads 2019.gads

103099 € 107564 € 110590 € 115596 €
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 Saskaņā ar «Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma» 
6.panta Saeimas ievēlēto, apstiprināto un iecelto 
amatpersonu, izņemot Korupcijas novēršanas un 
apkarošanas biroja priekšnieku, mēnešalga (2) daļu 
AIP priekšsēdētājam un AIP locekļiem finansējums:

2016.gada
faktiskais 
finansējums 

2019.gada 
alga pēc 
likuma

2019.gada 
faktiskais 
finansējums

AIP priekšsēdētājs 1571 2158 1782

AIP locekļi 40 203 88
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 AIP sadarbībā ar Akadēmiskās informācijas 
centru īsteno ESF projektu “Atbalsts EQAR 
aģentūrai izvirzīto prasību izpildei” nr. 
Nr.8.2.4.0/15/I/001.

 Īstenošanas laiks: 08.03.2016. – 31.12.2019.
 AIP kā sadarbības partnera paredzētais 

finansējums ir: 75044,40 Eur
 Informācija par projektu: 

https://www.aika.lv/esf-projekts/ un 
http://www.aip.lv/EQAR_projekts.htm
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 AIP locekļi ir iesaistīti – nominēti dažādās darba grupās un 
komisijās, piemēram, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisijā; Ekonomikas ministrijas Darba tirgus prognozēšanas 
konsultatīvajā padomē; Studiju akreditācijas un studiju 
programmu licencēšanas komisijā; AIKNP; Valsts zinātniskās 
kvalifikācijas komisijā; Vispārējās izglītības satura 
konsultatīvajā padomē; IZM Projektu uzraudzības komitejā; ES 
Struktūrfondu un Kohēzijas fonda Apakškomitejā; darba 
grupā par jaunas skolotāju izglītības sistēmas izveidošanu;

 AIP sadarbojusies ar Pasaules bankas ekspertiem;
 katru gadu AIP sadarbībā ar Latvijas Ekonomikas Attīstības 

Forumu izvērtē studentu darbus;
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www.aip.lv; aip@latnet.lv
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