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Projekta laika grafiks
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Sākuma posms 
(15.06.–15.09.2020.)
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Diagnostika 
(15.09.2020.–15.02.2021.)

Rekomendācijas 
(15.02.–15.09.2021.)

Informatīvi pasākumi 
(15.09.–15.11.2021.)

Skaidri reformas mērķi Atbildīgajām iestādēm ir 
labāka izpratne par starptautisko 

A K attīstību un Latvijas AK ietvara 
reformēšanai nepieciešamajiem 

soļiem

Atbildīgajām iestādēm ir labāka 
izpratne par nākotnes AK ietvara 

variantiem

Kopēja izpratne nozarē par 
jauno AK ietvaru un 

turpmākajiem tā ieviešanas 
soļiem

Virtuāla projekta 
uzsākšana

“Ieceru ziņojums”
Normatīvā regulējuma 

analīze (I daļa)

Studiju vizītes

Informatīvs vebinārs 
6. oktobrī

Darbseminārs: AK ietvara 
varianti

Darbseminārs: AK ietvara 
un ieviešanas ceļveža        

izstrāde

P B ziņojums par jauno AK       
   ietvaru

Pasākums par projekta          
rezultātiem 

A
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• Uzsākšanas sanāksme

• Uzsākts darbs pie IZM Darba       
grupas izveides

• Uzsāktas konsultācijas ar             
ieinteresētajām  pusēm

• Juridisko/citu dokumentu            
tulkošana nākamajam posmam

• Dokumentu/tiesisko jautājumu    
analīze - I daļa

• Izveidota IZM Darba grupa

• Konsultācijas ar ieinteresētajām 
pusēm

• Organizētas un īstenotas studiju  
     vizītes (Somija, Īrija)

• Kopsavilkumi par svarīgākajiem 
studiju vizītēs gūtajiem              
ieskatiem

• Organizētas un īstenotas studiju  
     vizītes (Nīderlande)

• Organizēti darbsemināri

• Izstrādāts ziņojuma projekts par 
jauno AK ietvaru

• Konsultācijas par jauno AK        
ietvaru

• Tiesisko jautājumu analīze – II  
daļa (t.sk. finansiālās sekas;      
ilgtspēja; ieviešanas ceļvedis)

• Organizēts un īstenots projekta   
  rezultātu izplatīšanas pasākums

• PB konsultācijas ar IZM un        
nozari par nākamajiem soļiem/  
rīcību

• Projekta novērtējums



Darba grupa

SLODZES STRUKTŪRA

• PĒTNIECĪBA 
• STUDIJU DARBS
• ORGANIZATORISKAIS DARBS
• DARBS NOZARĒ
Proporcijas nosaka augstskola, veidojot 
personāla politiku augstskolas stratēģijā 
noteikto attīstības mērķu sasniegšanai.

DARBA SAMAKSAS PRINCIPI

Izvērtējums par līdzvērtīga 
atbildības un kompetenču līmeņa
amatu atalgojuma lielumu, lai 
nodrošinātu konkurētspējīgu darba 
samaksu

Pārskatīta AKADĒMISKO 
AMATU STRUKTŪRA, 
t.sk. paredzot tenūras 
profesoru amatus

• Definēts amatu 
   kompetenču ietvars
• Jauni novērtēšanas kritēriji
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Tenūras profesori 
• Izcilība pētniecībā
• Starptautisks konkurss / atlase
• Spēja piesaistīt finansējumu
• Regulārs snieguma novērtējums
• Ierobežots amata vietu skaits
• Valsts finansējums



Koncepcija (2021.g. beigās 
sabiedriskajai apspriešanai)

nosacījumi pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotībai un līdzsvarošanai

pilnveidota akadēmisko amatu sistēma

jaunas prasības akadēmiskā personāla zinātniskajai un pedagoģiskajai 
kvalifikācijai, tās celšanai

jauni akadēmiskā personāla atlases un amatā paaugstināšanas nosacījumi

prasības akadēmiskā personāla internacionalizācijai, kā arī iekšējai un ārējai mobilitātei

risinājums akadēmiskās karjeras noslēgšanai

tenūrgaitas modelis un tenūramati

nosacījumi jaunai akadēmiskā personāla atalgojuma sistēmai: 
darba slodzes un darba samaksas sabalansētība

ieviešanas plāns
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IZM investīcijas atveseļošanas un 
noturības mehānisma plānā

Izmešu samazināšana 
transporta sektorā: 

336M

Energoefektivitāte: 
183M

Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām: 91.5M

= 610.5M (82.5% no 
740M)

Klimata pārmaiņas 
un ilgtspēja

740M
37% 

Digitālā 
transformācija

400M
20%

Nevienlīdzības 
mazināšana

400M
20%

Ekon. transformācija, 
produktivitātes reforma

200M
10%

Likuma varas 
stiprināšana

40M
2%

Valsts platformas: 159M/ 
IZM 5M atvērtā zinātne

Uzņēmumu digitalizācija un 
inovācijas: 113.8M

Digitālās prasmes: 40.7M/ 
IZM 14.2M augsta 

līmeņa prasmes

Infrastruktūra: 16.5M

= 330M (82.5% no 400M)

ATR, ceļi un reģionālā 
nevienlīdzība: 102.3M

Industriālās zonas: 82.5M 

Mājokļu pieejamība: 
42.9M

IZM vidusskolu tīkls: 

30.7M

Sociālie izaicinājumi, 
ilgtermiņa aprūpe: 71.6M

= 330M (82.5% no 400M)

Inovāciju un privāto 
investīciju R&D 

veicināšana: 82.5M

IZM Augstskolu 
pārvaldības reforma, 

cilvēkresursi:  

82.5M

= 165M (82.5% no 200M)

Uzņēmējdarbības vide, 
ēnu ekonomika: 17.3M

Tiesiskums un 
ekonomisko noziegumu 

izmeklēšana: 12.4M

Vieda valsts pārvaldība: 
3.3M

= 33M (82.5% no 40M)
0M 19.2M 

+26.5M VARAM, EM prasmēm:
- 10M uzņēmumu mācībām
- 8.25M digitālajām 
pamatprasmēm

- 8.25M publ.pārvaldes prasmēm

30.7M 82.5M 0M
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IZM sākotn.pieprasījums=453M=23% (45M klimatneitralitātes centri; 227M AI pārvaldība; 34.5M sporta objekti; 12.6M drošība uz ūdens; 100M skolu tīkls; 3.7M jaunieši; 30.5M 
digitalizācija)   
IZM piešķirtais: 132.2M (6.6% no 2 mljrd./ 8.2% no 1.6 mljrd. bez rezerves) 

Kopā IZM: 
132.2M

Veselība

220M
11%

Kvalitatīvu 
pakalpojumu 
pieejamība un

gatavība 
epidemioloģiskajām 

krīzēm: 181.5M

=181.5M (82.5% no 
220M)
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KONSOLIDĀCIJA UN APVIENOŠANĀS 
IZCILĪBAI, ILGTSPĒJAI UN REĢIONĀLA LĪMEŅA 
IETEKMEI UZ IZAUGSMI

Iekšējās strukturālās reformas:
• Fakultāšu un institūtu konsolidācija
• Koledžu strukturāla integrācija
• Reģionālās filiāles (slēgšana vai pārorientācija par 

mūžizglītības centriem)

Resursu koplietošana un digitālā transformācija:
Digitalizācija, tehnoloģiju attīstība un studiju programmu 
aprīkojuma un infrastruktūras uzlabošana

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas 
programmu attīstība

Ārējā konsolidācija:
• AII konsorciji kā pārejas posms uz 

institucionālo integrāciju
 

• Koledžu pievienošana AII

• Šauri specializētu institūciju integrācija 
universitātēs (institūciju juridiskais statuss pēc 
integrācijas)

• Zinātnisko institūtu konsolidācija

Vismaz 10 valsts AII un 
ZI īsteno iekšējo vai 
ārējo konsolidāciju 

stratēģiskās 
specializācijas 
stiprināšanai
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STRATĒĢISKĀS P&A IZCILĪBAS INICIATĪVAS 
AUGSTSKOLĀS UN ZINĀTNISKAJOS INSTITŪTOS

Vismaz 10 stratēģiskas izcilības iniciatīvas stratēģiskās 
specializācijas nostiprināšanai

P&A 
pasākumi:

Zinātnieku 
(profesoru) 
Izcilības 
granti

Pētniecības 
infrastruktūras 

uzlabošana
(digitalizācijas 

risinājumi, 
pētniecības iekārtas)

P&A 
cilvēkkapitāla 

attīstība
(doktorantūras, 

pēcdoktorantūras attīstība, 
ārvalstu zinātnieku 

piesaiste)

Iekšējie 
pētniecības granti 

( tai skaitā zinātnisko 
institūciju-uzņēmēj
darbības sektora 

partnerības)
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Informācija par projektu:

Brigita Kukjalko
Struktūrfondu departamenta vecākā eksperte
brigita.kukjalko@izm.gov.lv

Jauns akadēmiskās karjeras ietvars Latvijai
https://www.izm.gov.lv/lv/jauns-akademiskas-karjeras-ietvars-latvijai 
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Laika grafiks 2017.–2022.

2017 2019

Pasaules Bankas pētījums

Jaunā AK ietvara 
ieviešana

02..2018 2020 2021 2022

J aunā doktorantūras 
modeļa izstrāde

EK iesaiste un 
atbalsts

Jaunā AK ietvara 
izstrādes projekts

Paredzamais rezultāts: izstrādāts un ieviests Eiropas un starptautiskajai 
labajai praksei atbilstošs jauns akadēmiskās karjeras ietvars, padarot 
Latvijas augstākās izglītības un zinātnes sistēmu pievilcīgāku un efektīvāku.
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