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Izveidot normatīvo aktu bāzi, kas ļauj universitātēs pilnvērtīgi 
integrēt studiju, zinātnes un inovāciju procesus, saskaņā ar 

to veidot atbilstošu akadēmisko amatu saimi un noteikt 
pienākumu universitātēm zinātnes procesa ietvaros iegūtās 

zināšanas komercializēt.

Likuma izveides 
pamatojums



2.pants. Zinātnes universitāte

Zinātnes universitāte ir nacionāla līmeņa zinātnes, izglītības, kultūras 
un attīstības institūcija, kuras galvenais uzdevums ir tās akadēmiskā 
personāla, doktorantu un maģistrantu zinātniskā darbība, un zinātnē 
balstīta augstākā izglītība visos augstākās izglītības līmeņos, īpaši 
attīstot doktora un maģistra studijas.

Zinātnes universitāte



4. pants. Universitātes juridiskais statuss un misija

(3) Universitātes darbība dod ieguldījumu sabiedrības ilgtspējīgā 
attīstībā un nācijas labklājības izaugsmē, veicina konkurētspēju, 
pētījumu rezultātu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā, veido 
novatoriskus pakalpojumus, kā arī  īsteno starptautiskus augsta 
līmeņa pētījumus. 

Definēta zinātnes universitātes 
misija



7. pants. Universitātes dibināšana, reorganizācija, likvidācija

(1) Universitāti dibina Latvijas valsts ar Saeimas lēmumu.

(2) Lēmumu par universitātes reorganizāciju vai likvidāciju pieņem 
Saeima.

Universitāšu dibināšana un 
likvidācija



8. pants. Ministru kabineta pienākumi

2) apstiprina augstākās izglītības prasību un vadlīniju ietvaru;

3) apstiprina zinātnes universitātes akreditācijas kārtības noteikumus;
4) Nodrošina universitātes nepārtrauktai darbībai un dibinātāja 

noteikto uzdevumu veikšanai nepieciešamos finanšu līdzekļus un 
to izlietošanas kontroli; 

10) Nodrošina universitātes finansiāli un materiāli tādā apjomā, kas 
garantē augstākās izglītības un zinātnes potenciāla attīstību, 
veicina kultūras un izglītības kvalitāti Latvijā.

MK nosaka darbības ietvaru un nodrošina 
finansējumu



9. pants. Zinātnes universitātes padomes izveide 
(1) Zinātnes universitātes padomi veido 11 locekļi, no kuriem:

1) piecus, atklāta konkursa kārtībā izvēlētus, izvirza senāts;

2) vienu, ar augstskolas darbību nesaistītu Latvijas Zinātņu 
akadēmijas īsteno locekli (akadēmiķi) vai korespondētājlocekli izvirza 
Valsts prezidents;

3) piecus sabiedrības pārstāvjus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto 
kārtību, iesaistot atlases procesā sabiedrību (t. sk. augstskolas 
absolventus, profilam atbilstošās nozares asociācijas un darba 
devējus, akadēmisko, pētniecības un radošo organizāciju pārstāvjus, 
personas ar starptautiski nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē, mākslās 
vai uzņēmējdarbībā, nozaru ministriju un pašvaldību pārstāvjus), 
izvirza Augstākās izglītības padome, balstoties uz katrai augstskolai 
izveidotas atlases komisijas, kuras sastāvā pusi no tās locekļiem veido 
attiecīgās augstskolas Senāta izvirzītie pārstāvji, lēmumu.  

Pārvaldība



11. pants. Valsts profesori

(1) Zinātnes universitāte akadēmiskā personāla izcilības veicināšanai 
un attīstībai stratēģiskās specializācijas jomās izveido patstāvīgu 
amata pozīciju – Valsts profesors.

(2) Valsts profesoram ir noteiktas paaugstinātas amata prasības, kas 
pārsniedz profesoriem un vadošajiem pētniekiem normatīvajos aktos 
noteiktās prasības. Amata prasības tiek noteiktas universitātes 
iekšējos normatīvajos aktos.

(3) Universitāte saskaņā ar tās stratēģiju nosaka nozares, kurās tiek 
veidotas Valsts profesora amata vietas un to skaitu. Jautājumus par 
Valsts profesora amata vietas konkursa izsludināšanas kārtību, tā 
prasībām, pienākumiem regulē universitātes iekšējie normatīvie akti.

Valsts profesori – tenūras koncepts



12. pants. Zinātnes universitātes attīstība

(1)  Zinātnes universitātes darbība zinātnes jomā ietver zinātni, 
pētniecību, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, inovācijas, sadarbību ar 
uzņēmumiem un organizācijām, attīstot zinātnes universitātes 
pārstāvētās zinātņu nozares, tai skaitā Latvijas tautsaimniecībai 
prioritārās zinātņu nozares.

(2) Zinātnes universitāte atbalsta jaunu inovatīvu uzņēmumu 
veidošanu un pētniecības rezultātu komercializāciju.

(3)   Zinātnes universitāte var dibināt jaunus tehnoloģiski orientētus 
uzņēmumus (Spin-off). Zinātnes universitāte  var ieguldīt 
pamatkapitālu uzņēmumā, kas veidojies no universitātes vai 
pētniecības iestādes.

Universitātes uzdevums dibināt 
jaunuzņēmumus



13. pants. Zinātnes universitātes finanses

(1) Universitātes finanšu līdzekļus veido:
1) Valsts finansējums;
2) Citi ienākumi:

2.4. No kustamā un nekustamā īpašuma iznomāšanas un 
atsavināšanas atbilstoši apstiprinātajam zinātnes universitātes 
nekustamā īpašuma attīstības plānam, saskaņā ar Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteikto kārtību, ja valsts 
nodotais nekustamais īpašums ir kļuvis nepiemērots attiecīgās 
funkcijas vai deleģētā pārvaldes uzdevuma veikšanai, bet funkcija 
vai deleģētais pārvaldes uzdevums tiek saglabāts.

Precizēti universitāšu ieņēmumu avoti



13.pants. Zinātnes universitātes finanses

(3) Reizi trīs gados Ministru kabinets izvērtē zinātnes universitāšu 
sniegumu iepriekšējā posmā, kā arī lemj par papildus finansējuma 
piešķiršanu zinātnes universitāšu funkciju īstenošanai. Zinātnes 
universitāte ar nozares ministriju reizi trīs gados noslēdz ilgtermiņa 
finansēšanas līgumu, tajā nosakot veicamos uzdevumus.

Garāks sadarbības līguma un 
finansējuma cikls



Augstskolu likums

Pārejas noteikumi

65. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. decembrim izstrādā un 
iesniedz Saeimai zinātnes universitāšu likuma projektu, kas paredz 
papildu finansēšanas nosacījumus, lai sekmētu universitāšu 
iekļaušanos pasaules reitingu top 500.

Tālākais process
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