
LAPA KOPSAPULCE

LATVIJAS PROFESŪRA 
AR SKATU NĀKOTNĒ

Priekšsēdētāja, akadēmiķe 
Baiba Rivža

09.04.2021.



Augstskola sākās ar profesoriem 
Jānis Ikstens



LAPA AKTIVITĀTES

LAPA iesaiste valstiski svarīgu dokumentu izstrādē un 
apspriešanā

13  LAPA Valdes sēdes, t.sk. 5 attālināti



MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 
129

RĪGĀ 2021. GADA 25. FEBRUĀRĪ (PROT. NR. 20 
30. §)

PROFESORA VAI ASOCIĒTĀ 
PROFESORA AMATA PRETENDENTA 
UN AMATĀ ESOŠA PROFESORA VAI 

ASOCIĒTĀ PROFESORA ZINĀTNISKĀS 
UN PEDAGOĢISKĀS KVALIFIKĀCIJAS 
VAI MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES 

DARBA REZULTĀTU NOVĒRTĒŠANAS 
KĀRTĪBA





4.1.7.starptautisku mākslinieciskās jaunrades un 
sporta projektu vadība vai līdzdalība to īstenošanā, 
kā arī līdzdalība izstādēs un konkursos; 
 

 

4.1.8.saņemtie patenti un licences; 
 

3.1.6. iegūtas intelektuālā īpašuma tiesības, kas saistītas, piemēram, ar 
izgudrojumu patentu (ieskaitot papildu aizsardzības sertifikātus zālēm un augu 
aizsardzības līdzekļiem), pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, preču zīmi, 
dizainparaugu, autortiesībām vai blakustiesībām, augu šķirni, kā arī šo īpašumu 
tiesību atsavināšana vai licencēšana un tehnoloģiju tiesību nodošana, lai tirgū 
ieviestu jaunu produktu vai pakalpojumu, ņemot vērā ražošanu un pārdošanu, kas 
nepieciešama komerciālu panākumu sasniegšanai (komercializācija); 

 3.1.8. zinātniskās kvalifikācijas celšana ārvalstu augstskolās un zinātniskajās 
institūcijās; 
 

 3.1.9. citi augstskolas noteikti  kritēriji, ja tādi ir noteikti; 
 

 
 

















4.2.Pedagoģiskās kvalifikācijas vērtēšanā: 
Prof. amatam – vismaz 5 kritēriji, asoc. prof. – 
vismaz 4; asoc. prof. prof. studiju programmās 
vismaz 2 kritēriji) 
 

3.2. pedagoģisko kvalifikāciju novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem: profesora 
amatam  vismaz 4 kritērijiem, asoc. prof.   -  vismaz 3;  
 

4.2.1 doktorantu darbu vadība; 
 

3.2.1. doktorantu darbu vadība un aizstāvēto promocijas darbu skaits (profesoram 
– promocijas darba vadītājs vismaz vienam promocijas darbam, par kuru ir 
piešķirts zinātnes doktora grāds, asociētajam profesoram – promocijas darba 
vadītājs vismaz vienam promocijas darbam); 

4.2.2. maģistrantu darbu vadība; 
 

3.2.2. maģistrantu darbu vadība un aizstāvēto maģistra darbu skaits; 
 

4.2.3. lekciju un semināru vadība; 
 

3.2.3. nodarbību vadība doktora studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus; 

 3.2.4. nodarbību vadība maģistra studiju programmā, izņemot ārvalstu studentus; 
 3.2.5. nodarbību vadība ārvalstu studentiem Latvijā; 
 3.2.6. nodarbību vadība ārvalstu augstskolās; 
  
4.2.4.studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde; 
 

 

4.2.5. studiju programmu izstrāde un vadība; 
 

 

4.2.6. piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās 
konferencēs; 
 

 

4.2.7. mācību grāmatu un mācību līdzekļu 
sagatavošana un to nodošana publicēšanai vai 
izdotie darbi; 
 
 

3.2.7. sagatavotie mācību līdzekļi, tai skaitā mācību līdzekļu nodošana 
publicēšanai; 

4. 2.8. kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas 
augstskolās vai zinātniskās pētniecības iestādēs; 
 

3.2.8. pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana Latvijas un ārvalstu augstskolās 
vai zinātniskajās institūcijās; 

4.2.9.lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās; 
 

 



4.3.Organizatoriskās kompetences vērtēšanā 
(saistībā ar akadēmisko un sabiedrisko darbību): 
Prof. amatam – vismaz 3 kritēriji, asoc. prof. vismaz 
1 kritērijs 
 

4. Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora 
vai asociētā profesora ar zinātnisko, pedagoģisko vai mākslinieciskās jaunrades 
darbu saistīto organizatorisko darbu novērtē atbilstoši šādiem kritērijiem: 
profesoriem vismaz 3 kritērijiem, asoc. prof. – vismaz 2 kritērijiem  
 

4. 3.1. zinātnisko un akadēmisko komisiju vai 
koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā; 
 

4.1. nozares profesoru padomes, promocijas padomes, augstskolas vai zinātniskās 
institūcijas zinātnes padomes vai tās struktūrvienības zinātniskās padomes vadība 
vai līdzdalība tās darbībā; 

 4.2. pētniecības un attīstības projektu vadība (profesors – projekta vadītājs vai 
projekta koordinators vismaz vienam pētniecības un attīstības projektam, 
asociētais profesors – projekta vadītājs, projekta koordinators vai projekta vadītāja 
asistents vismaz vienam pētniecības un attīstības projektam); 

4.3.2. starptautisko konferenču organizācijas 
komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā; 
 

4.3. starptautisko konferenču organizācijas komitejas vadība vai līdzdalība 
starptautisko zinātnisko konferenču organizēšanā; 

4.3.3. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas 
vadība vai līdzdalība to darbībā; 
 

4.4. zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā vai 
anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču 
ziņojumu izdevumā, zinātnisko rakstu recenzēšana izdevumos, kuri indeksēti 
datubāzē SCOPUS vai Web of Science Core Collection vai iekļauti datubāzē 
ERIH+; 

 4.3.4. augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru 
grupas, katedras, laboratorijas vadība; 
 

 

4.3.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai 
mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība to 
darbībā; 
 

4.5. starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai 
līdzdalība to darbībā; 

 4.6. nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai mākslinieciskās 
jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu organizācijas komitejas 
vadība vai līdzdalība nacionāla un starptautiska mēroga zinātnisko, akadēmisko vai 
mākslinieciskās jaunrades konkursu, festivālu un citu līdzvērtīgu pasākumu 
organizēšanā; 

 4.7. citi augstskolas noteikti  kritēriji, ja tādi ir noteikti. 
 

 



SAEIMAS DEPUTĀTU PRIEKŠLIKUMS, KAS PAREDZ 
IESPĒJU BEZ DOKTORA GRĀDA (PHD) KANDIDĒT 

KONKURSOS LATVIJĀ UZ PROFESORA AMATU 

Pamatojums, kāpēc AIP neatbalsta un noraida šī AL grozījuma 
tālāku virzību:

 dodot iespēju personām uz noteiktiem akadēmiskajiem 
amatiem kandidēt bez PhD grāda, tiek radīta diskriminējoša 
situācija: gan tiem profesoriem, kuriem šī amata ieņemšanai 
bija jāiegūst doktora grāds, gan pārējiem akadēmisko amatu 
pretendentiem, kuri ir no citām valstīm un nepārstāv diasporu. 
Tas ved pie atšķirīgām prasībām uz vienādu amatu, vieniem 
tās atvieglojot, kas ir pretrunā ar tiesiskās vienlīdzības 
principu un tā daļām – līdztiesības principu un diskriminācijas 
aizliegumu. Tiesiskās vienlīdzības princips nosaka, ka 
cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas; 



SAEIMAS DEPUTĀTU PRIEKŠLIKUMS-
2.TURPINĀJUMS

 priekšlikums atteikties no doktora grāda prasības konkrētam 
personu lokam, paredzot izņēmumus, piešķir šai grupai 
priviliģētu stāvokli, un tas ir pretrunā ar Eiropas praksi, jo 
doktora grāda prasība noteiktu akadēmisko amatu 
pretendentiem pastāv Austrijā, Vācijā,  Beļģijā, Nīderlandē, 
Lietuvā, Polijā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs;  

 nedrīkst ignorēt, ka viena no profesūras pamatfunkcijām ir 
doktorantūras programmu īstenošana un promocijas darbu 
izstrādes vadība – ir bezatbildīgi personām bez 
doktorantūras pieredzes uzticēt doktorantūras 
programmu īstenošanu un promocijas darbu izstrādes 
vadību. 



SAEIMAS DEPUTĀTU PRIEKŠLIKUMS-
3.TURPINĀJUMS

 PhD grāds ir zināma garantija fundamentālai 
sagatavotībai pētniecībā – tas nozīmē, ka attiecīgā persona 
ir pietiekami mobila dažādās zinātnes ekosistēmās. 
Personām bez PhD grāda vispirms būtu jāparāda spēja 
Latvijā efektīvi darboties un diasporas pārstāvis bez 
doktora grāda varētu pretendēt uz LZP grantu, bet ne 
uzreiz uz profesora amatu.  Savā mītnes zemē uzrādītie 
labie vai teicamie sasniegumi pētniecībā (publikācijas, 
monogrāfijas, projekti), bet neiegūstot PhD grādu, varētu 
liecināt par šo sasniegumu iespējamību tikai konkrētajā valstī, 
ar attiecīgu zinātnes organizāciju, resursiem un inovāciju 
infrastruktūru. Sasniegtais mītnes zemē negarantē, ka 
diasporas pārstāvis varēs uzrādīt tādus pašus vai vēl 
labākus rezultātus Latvijā, ņemot vērā šejienes zinātnes 
organizāciju, resursus un neattīstīto inovāciju 
infrastruktūru;



SAEIMAS DEPUTĀTU PRIEKŠLIKUMS-
4.TURPINĀJUMS

 situāciju, uz ko ir vērsts piedāvātais AL grozījums, var risināt 
citādi – izveidot valsts līmeņa mērķtiecīgu programmu 
ārvalstu viesprofesoru uzaicināšanai darbam Latvijas AII, 
kā tas ir Igaunijas gadījumā. Kā arī Latvijā personām bez 
doktora grāda ir iespējams piešķirt goda profesora 
nosaukumu AL noteiktajā kārtībā; 

 žurnālā “IR” aprakstītajā Igaunijas pieredzē ir runa tieši par 
iepriekš pieminēto valsts programmu ārzemnieku 
pieaicināšanai uz 1 semestri, Igaunijas prakse nav analoga 
Latvijā piedāvātajai normai AL grozījumā, ir nekorekti uz to 
atsaukties un izmantot par pamatojumu grozījumam AL 
Latvijā.

 AIP saskata AL grozījumā pretendēšanai uz profesora 
amatu bez doktora grāda, apdraudējumu gan 
akadēmiskajam un zinātniskajam līmenim, gan 
tiesiskumam, un tāpēc neatbalsta tā tālāku virzību. 



PROMOCIJAS DARBU SKAITS 
2005. – 2020. GADĀ

20* 2014. - 2020.gados norādīti Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijā 
akceptētie promocijas darbi   



JAUNAIS DOKTORANTŪRAS MODELIS

 

NOLIKUMI

PAR DOKTORANTŪRAS GRANTU 
PIEŠĶIRŠANAS, ADMINISTRĒŠANAS UN 

UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBU LATVIJĀ   



STUDIJU PROGRAMMU AKREDITĀCIJA

 Augstskolu likums (papildus pārejas nosacījumi):
Akreditācijas grafiks:

“Psiholoģija” un “Tiesību zinātne”,  

“Ekonomika”, “Informācijas un komunikācijas zinātnes” 
un “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 
pārvaldība”, akreditē 2020.gadā

“Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 
siltumtehnika un mašīnzinības”, “Enerģētika, 
elektrotehnika un elektrotehnoloģijas”, “Ražošana un 
pārstrāde”, “Arhitektūra un būvniecība”, 
“Lauksaimniecība, mežsaimniecība, zivsaimniecība, 
veterinārmedicīna un pārtikas higiēna”, “Veselības 
aprūpe” un “Sociālā labklājība”, akreditē 2021.gadā



Zinātnes starptautiskais izvērtējums  2020.gadā 
veikts 37 institūcijās un 63 zinātniskās vienībās



ZINĀTNES STARPTAUTISKĀ VĒRTĒJUMA ATZINUMS

 Visas Starptautiskās ekspertu grupas novēroja un 
atzīmēja, ka pētniecības pamatfinansējums ir 
pārāk zems.

   Tik liela atkarība no konkurētspējīga finansējuma 
ir nedroša un liek pētniecības vienībām paļauties uz 
finansēšanas noteikumiem un atbalstītām tēmām.

  Tas ierobežo pētījumu tēmas, nepieļauj pietiekamu 
zinātņu nozaru attīstību un var apgrūtināt stingras 
ilgtermiņa pētniecības stratēģijas ievērošanu.



GALVENĀS IZM REKOMENDĀCIJAS 
FINANSĒŠANAS SISTĒMAI

 Nepieciešams lielāks ieguldījums tieši zinātnes bāzes 
finansējumā (paredzētsNAP2027 un ZTAIP 2027)

 Ieguldījumu fokuss–cilvēkkapitālā (paredzētsNAP2027 
un ZTAIP 2027)

 Cilvkēkkapitāla rekomendācijās īpašs uzsvars uz 
pēcdoktorantūru un ilgtermiņa iekšējo un ārējo 
personāla mobilitāti

 Zinātniskajām publikācijām–uzsvars uz to kvalitāti, 
nevis kvantitāti, kura ir šobrīd noteicošā

 Lielāks uzsvars jāpievērš zinātnes kā uzņēmējdarbības 
sadarbības veicināšanai



TOP JAUNI LIKUMI

 “Augstākās izglītības un zinātnes likums”

 Andris Sarnovičs darba grupas vadītājs -  LU 
administrācijas vadītājs

 “Zinātnes universitāšu likums”

Artūrs Zeps RTU Attīstības prorektors



LAPA GADA ATZINĪBAS BALVA  2020
LU PROFESORE BIRUTA SLOKA



LAPA GADA ATZINĪBAS BALVA  2020
LU PROFESORE BIRUTA SLOKA



Sirsnīgs paldies par uzmanību!
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