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Annotation 
 
 
Since the beginning of the 1990-ties, full-scale changes have occurred in 

the higher educational system of Latvia. These changes were determined 

by collapse of the USSR, change of the state regime from totalitarian to 

democratic, as well as transition from planned economy to market 

economy relations. 

 

Those processes were characterised by the government�s diminishing role 

in regulation of the higher educational system, development of the private 

sector, introduction of demand and supply principles in the market of the 

higher education in the sector of the higher education likewise as in the 

country overall. The higher educational system disposed of centralisation in 

all levels implemented during the Soviet era, by facilitating increase of 

number of students and demand for qualitative education. All of the above-

mentioned factors caused necessity to change the higher education 

funding policy in Latvia, by introducing new financial flow mechanisms and 

principles of allocation of funds to higher educational institutions. 

 

The above-mentioned changes will be analyzed in the graduation work for 

achieving the Master�s degree �The Higher Education Funding Policy in 

Latvia during the period from 1991 to 2001�.  

 

It must be noted that the last decade of the 20th century was characterised 

by higher education and management reforms in all over the world, what 

was so determined by increase of demand of the higher education and 

inability of governments to fund higher education in such an amount in 

order quality would not be reduced. Therefore an opportunity was given to 

higher educational institutions to raise non-budgetary funds by performing 

profit-bearing activities and by establishing a tuition fee. Simultaneously, 

those countries made a reform also in the students� financial supply system 
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by establishing crediting systems what would allow the students to receive 

cheap loans for covering the tuition fee and would expand availability of 

education. 

 

Changes in the higher education funding policy in Latvia was corresponding 

with the tendencies in other places of the world. Legislation was altered 

after 1991, by introducing a tuition fee and by providing a necessity to 

establish students� crediting system what would allow students to receive 

loans for their social needs and for covering tuition fees. Also, repayment 

of these loans from the state budgetary funds was envisaged in case, if a 

student would be employed in a position of a specialist demanded by state 

or municipality after graduation of a higher educational institution, as well 

as budgetary subsidy for state higher educational institutions would be 

retained. Those changes were determined by the formulations included in 

the governmental declarations.  

 

It must be noted that the political elite was the initiator of changes in the 

policy for funding of higher education. However, although individual 

changes were made in the higher education funding policy until 2001, 

more fundamental reform of funding of higher education stayed away. 

Namely, the state higher educational institutions with the greatest share of 

students were still funded according to unchanging and detailed 

expenditure items, which were not connected directly with the number of 

students to be educated. The said factor restricted the opportunities of 

implementation of a government order in higher education.  

 

In 1999, the government introduced regulations, which provided re-

calculation of state budgetary subsidy to higher educational institutions by 

the use of the normative principle what would include costs of educating of 

one student. However, those regulations were not implemented in practice 
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in full amount because state budgetary subsidy to higher educational 

institutions is too little.  

 

Although the issues connected with funding of higher education were 

constantly included in the agenda of the government, the changes what 

would eliminate such a situation were forwarded too slowly. It can be 

explained by the fact that the decision-makers advanced the policy of 

funding of higher education as politics-as-usual, which does not include 

high rates of risk. Usually, changes of politics-as-usual are incremental with 

an object to reduce the level of complexity and conflict in decision making.  

 

During the full course of development of the higher education funding 

policy after 1991, it could be observed that the financial burden in funding 

the higher education was transferred from the government to students and 

their parents. In general, conclusions can me made that changes in the 

higher education funding policy in Latvia during the period from 1991 to 

2001 were characterised by elimination of the role of government and 

introduction of elements characteristic to market. 
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Ievads 

 

Kop� 1990.gadu sākuma Latvijas augstākās izglītības sistēmā ir notiku�as 

visaptvero�as pārmaiņas. Tās noteica PSRS sabrukums, valsts iekārtas 

maiņa no totalitāras uz demokrātisku, kā arī pāreja no plānveida 

ekonomikas uz tirgus ekonomikas attiecībām. 

 

Līdzīgi kā valstī kopumā arī augstākās izglītības sektorā �os procesus 

raksturoja valsts lomas samazinā�anās augstākās izglītības sistēmas 

regulē�anā, privātā sektora attīstība, pieprasījuma un piedāvājuma principu 

ievie�ana augstākās izglītības tirgū. Augstākās izglītības sistēma atbrīvojās 

no padomju laikā īstenotās centralizācijas visos līmeņos, sekmējot studentu 

skaita pieaugumu augstskolās un pieprasījumu pēc kvalitatīvas izglītības 

atbilsto�i demokrātiskas sabiedrības un tirgus ekonomikas apstākļiem.  

 

Lai arī izglītība Latvijā vienmēr ir tikusi augstu vērtēta, līdz ar robe�u 

atvēr�anu pasaulei un nokļūstot globālas konkurences apstākļos, izglītības 

nozīme Latvijas sabiedrības vērtību skalā pieauga vēl vairāk. Izglītības 

augsto vērtību deklarēja arī politiskā elite. Stratēģiskos valsts attīstības 

dokumentos tika izvirzīts mērķis attīstīt Latvijas tautsaimniecību 

ortientējoties uz augstas pievienotās vērtības produktu, un veidot uz 

zinā�anām balstītu sabiedrību. Tika arī atzīts, ka �o mērķu sasnieg�anai 

nepiecie�ams nodro�ināt izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgum, kā 

arī augstākās izglītības un zinātnes  integrāciju.  

 

Tas viss noteica nepiecie�amību mainīt augstākās izglītības finansē�anas 

politiku, ievie�ot jaunus finansu plūsmas mehānismus un līdzekļu 

pie�ķir�anas principus augstskolām. 

 

Līdz 2001.gadam jau bija veiktas vairākas izmaiņas - augstskolām dota 

iespēja piesaistīt privātos līdzekļus, kā arī ieviesta studentu un studiju 
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kreditē�ana. Notiku�ās pārmaiņas noteica izmaiņas likumdo�anā, kā arī 

pieejamie resursi � finansu līdzekļi, pārmaiņu īsteno�anai atvēlētais laiks, 

izpildvaras jeb birokrātiskie un politiskie resursi.  

 

�ī kvalifikācijas darba mērķis ir, analizējot finansu plūsmas mehānismu 

augstākajā izglītībā, parādīt, kā augstākās izglītības finansē�anas valsts 

politikas pārmaiņas mainīju�as situāciju Latvijas augstākās izglītības sektorā 

no 1991. līdz 2001.gadam.  

 

Augstākās izglītības finansējuma plūsmas mehānisms sastāv no vairākiem 

komponentiem. �ajā darbā izvērsti tiks analizēti finansējuma pie�ķir�anas 

principi un metodes no valsts bud�eta augstskolām, studējo�o un studiju 

kreditē�anas sistēma, ārpusbud�eta līdzekļu piesaiste augstākās izglītības 

iestādēm, kā arī valsts pasūtījuma īsteno�anas iespējas augstākajā izglītībā. 

 

Darba uzdevums ir noskaidrot, kuriem aktieriem ir spēcīgākā ietekme uz 

politikas procesu augstākās izglītības finansē�anas valsts politikas 

veido�anā Latvijā.  

 

Kvalifikācijas darbā izvirzītas divas hipotēzes.  

 

Pirmā hipotēze paredz, ka augstākās izglītības finansē�anas politikas 

reformu Latvijā laika posmā no 1991. līdz 2001.gadam raksturoja 

ikdieni�ķas politikas iezīmes. Augstākās izglītības finansē�anas jautājumi 

atradās valdības dienas kārtībā, tika apspriestas idejas par pārmaiņām, 

taču lēmumi netika pieņemti ātri un izmaiņām bija inkrementāls raksturs � 

tās bija pakāpeniskas un to mērķis bija samazināt sare�ģītības un konflikta 

līmeni lēmumu pieņem�anā augstākās izglītības finansē�anas politikas 

procesā. 
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Otra hipotēze paredz, ka augstākās izglītības finansē�anas valsts politikas 

pārmaiņas Latvijā nenodro�ināja sekmīgu politikas īsteno�anu - valsts 

līdzekļu efektīvu izmanto�anu, valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā 

efektīvu izpildi, vienlīdzīgu augstākās izglītības pieejamību, kā arī augstākās 

izglītības iestā�u spēju elastīgi reaģēt uz tirgus prasībām. 

 

Analizējot augstākās izglītības finansē�anas politikas procesu Latvijā no 

1991. līdz 2001.gadam un pierādot kvalifikācijas darbā izvirzītās hipotēzes, 

pamatā tiks izmantots Merilas Grindl (Merilee S. Grindle) un D�ona Tomasa 

(John W. Thomas) modelis.1 �ī teorija ir veidota pamatojoties uz 

jaunattīstības valstu pieredzi, kurai ir raksturīgas dziļas reformas un liela 

politiskās elites vara. 

 

Latvija iekļaujas pārejas perioda valstu grupā, kas Centrālajā un 

Austrumeiropā izveidojās pēc Padomju Savienības sabrukuma. Valstī notika 

dziļas politiskas un ekonomiskas reformas, kuras virzīja politiskā elite, kā arī 

eksistēja smags sociālo problēmu slogs. Ņemot vērā, ka �īs pazīmes saskan 

ar to valstu pazīmēm, balstoties uz kuru pieredzi Grindl un Tomass 

izstrādāju�i savu modeli, abu teorētiķu pieeja izvēlēta par teorētisko 

pamatu, analizējot ausgtākās izglītības finansē�anas politikas reformas 

procesu Latvijā.  

 

Kvalifikācijas darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā sniegts Grindl un 

Tomasa teorijas izklāsts. Tāpat no teorētiskā viedokļa analizētas tie�i 

izglītības politikai raksturīgas īpatnības. Tāpat, pamatojoties uz izglītības 

finansē�anas problemātikas pētnieku secinājumiem, rakturots, kādā 

augstākās izglītības sistēmas koordinē�anas ietvarā tiek veidota augstākās 

izglītības finansē�anas politika. Otrajā daļā ir izklāstīts empīriskais 

materiāls, raksturojot gan globālās tendences augstākās izglītības 

                                        
1 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991.  
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finansē�anā, gan situāciju Latvijā laika posmā no 1991.gada līdz 

2001.gadam. �ajā sadaļā ir analizētas valdo�ās politiskās elites rīcības 

plānos � valdību deklarācijās � ietvertās nostādnes augstākās izglītības 

finansē�anas politikas veido�anai. Tre�ajā daļā ir analizēta augstākās 

izglītības finansē�anas politika Latvijā, izmantojot pirmajā kvalifikācijas 

darba sadaļā izklāstīto teoriju. Nobeigumā ir ietverti secinājumi par 

augstākās izglītības finansē�anas politikas reformas gaitu Latvijā laika 

posmā no 1991. līdz 2001.gadam. 
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I. daļa. Teorijas izklāsts 

 

Politikas reformas process 

 

Katru dienu valdības pieņem lēmumus par valsts bud�eta izlieto�anu, 

definē attiecības starp valsti un sabiedrību, regulē pilsoņu un institūciju 

mijiedarbību, kā arī valsts vārdā rīkojas starptautiskajā arēnā.  

 

Grindl un Tomass norāda, ka valstīs ar lielu sociālo vajadzību slogu 

ekonomiskā attīstība bie�i ir nenoturīga, un valsts loma ir aktīvāka.2 

Formulējot kādu noteiktu politiku, valdība rīkojas patstāvīgāk, neveltot laiku 

plānotās reformas apsprie�anai ar sabiedrības intere�u grupām. Politikas 

formulē�anas procesā intere�u grupu ietekme ir ierobe�ota, un lēmumu 

pieņēmēji ir pārmaiņu iniciatori. 

 

Grindl un Tomass uzsver, ka:  

1) politiskās elites3 var sabiedrībā attīstīt jaunu izpratni par 

sociālajām un ekonomiskajām problēmām; 

2) vadot vai regulējot sabiedrību, valsts var uzņemties jaunu 

atbildību; 

3) valsts var palielināt vai samazināt savas iespējas regulēt un vadīt 

procesus sabiedrībā.4  

 

Saskaņā ar �o perspektīvu, izmaiņas sabiedriskajā politikā vislabāk var 

izprast vispirms koncentrējoties uz lēmumu pieņēmēju uzskatiem un viņu 

mijiedarbību attiecīgajā valdības institūciju kontekstā. Kaut gan saskaņā ar 

�o pieeju galvenie izmaiņu iniciatori ir elites pārstāvji, viņu rīcību var 

                                        
2 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 18.lpp. 
3 Sabiedrības aug�slāņi.(A�manis, M. Politikas terminu vārdnīca. � R.:Zvaigzne ABC, 1999.) 
4 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 27.lpp. 
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ietekmēt lobiji, intere�u grupas, sabiedriskās domas aptauju rezultāti un 

vēlē�anas.  

 

�ādas iezīmes raksturo augstākās izglītības finasē�anas politikas veido�anu 

un pārmaiņu virzību Latvijā pēc 1991.gada. Pirmkārt, pārmaiņu iniciatori ir 

biju�i lēmumu pieņēmēji. Otrkārt, ar augstākās izglītības finansē�anas 

politiku saistītu lēmumu pieņem�anu valdībā ir noteiku�i valdo�ās koalīcijas 

partneru secinājumi par lēmuma popularitāti vai nepopularitāti sabiedrībā. 

Tāpēc augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anas procesā 

vairākkārt pieņemti lēmumi, kas ir politisks kompromiss, bet neietver 

apņem�anos risināt problēmu. Lindbloms to definē kā lēmumu 

nepieņem�anu, kas arī var būt politikas veido�anas process:� Da�kārt 

lēmumi par politiku netiek pieņemti, bet tomēr tā �notiek�.�5 

 

Grindl un Tomass secina, ka politikas formulē�anas procesā politiskās elites 

vienmēr daļēji ierobe�o politisko, ekonomisko un vēsturisko apstākļu 

konteksts. Tāpat lēmumu pieņēmēju uzvedību ietekmē ideoloģiskie 

priek�noteikumi, viņu profesionālās zinā�anas, izglītība, atmiņas par 

līdzīgām situācijām pagātnē.6 

 

 

Reformas virzības apstākļi 

 

Grindl un Tomass politikas izmaiņas iedala divās grupās: (1.) krīzes virzītas 

politikas izmaiņas; (2.) ikdieni�ķas politikas izmaiņas.7 

 

                                        
5 Flaver F. C., Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction. - Merrill 
Prentice Hall, Inc., 2000, 8.lpp. 
6 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 33.lpp. 
7 Turpat, 70.lpp. 
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Krīzes apstākļi noteic strauju lēmumu pieņem�anu un reformu virzību. Taču 

tas var notikt tikai tad, ja tiek atzīta krīzes eksistence. Tātad, krīzes 

eksistence tiek atzīta, ja: (1.) lēmumu pieņēmēji uzskata, ka krīze pastāv; 

(2.) ir vispārēja vienprātība gan elitē, gan sabiedrībā par to, ka krīze pastāv 

un rada draudus; (3.) lēmumu pieņēmēji ir pārliecināti, ka bezdarbība var 

novest pie vēl draudo�ākas politiskās un ekonomiskās situācijas.8 

 

Turpretī situācijas, kurās lēmumu pieņēmēji nesaskata vai neatzīst krīzi, 

rada daudz mazāku stimulu lēmumu pieņēmējiem rīkoties un virzīt 

reformas. Kaut gan �ādas ikdieni�ķas politikas problēmas nepārtraukti 

atrodas valdības dienas kārtībā un tiek apspriestas idejas par izmaiņām, 

rezultāti at�ķiras no krīzes virzītas politikas izmaiņām, norāda Grindl un 

Tomass.9 

 

Lēmumu pieņem�anas procesu ikdieni�ķas politikas veido�anas apstākļos 

raksturo vairākas iezīmes: 

1. problēmas, kuras prasa steidzamu risinājumu; 

2. zaudējuma un ieguvuma likmes; 

3. apstākļi, kādos reforma tiek virzīta; 

4. reformas virzības apstākļu ietekme uz lēmumu pieņēmēju rīcību; 

5. reformas virzības apstākļu ietekme uz tās ievie�anas laiku. 

Tālāk katra no �īm iezīmēm tiks apskatīta detalizēti. 

 

Pirmkārt, var no�ķirt problēmas, kuras prasa steidzamu risinājumu un 

problēmas, kuras risinā�anai izvēlas pa�i lēmumu pieņēmēji. Izvēlētās 

problēmas bie�i tiek identificētas, pamatojoties uz pa�u politikas veidotāju  

pieņēmumiem par to, kas rada problēmu valdībai vai sabiedrībai. Kaut gan 

da�as ārpus krīzes reformas lēmumu pieņēmējiem uzspie� ārpus valdības 

                                        
8 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 75.lpp. 
9 Turpat, 83. Lpp. 
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eso�ie aktieri, vairums ikdieni�ķās politikas reformu iniciatīvu tomēr dod 

politiskajai elitei būtiskas iespējas pa�ai izlemt � risināt problēmu vai nē. 

Pat tādos gadījumos, ja ārpus valdības ir ievērojami reformas virzības 

aizstāvji, kas cen�as ietekmēt lēmumu pieņēmējus, amatpersonām ir 

izvēles iespēja � reaģēt vai nē. 

 

Otrkārt, zaudējuma un ieguvuma likmes politiskajām elitēm krīzes virzītu 

reformu apstākļos vienmēr ir augstākas nekā tās būtu reformu gadījumā, 

kuras virza ikdieni�ķas situācijas. Ikdieni�ķu situāciju virzītu reformu 

apstākļos reformu likmēm ir tendence būt saistītām ar birokrātiskiem 

zaudējumiem vai ieguvumiem. Piemēram, riska likmes reformatoriem var 

būt potenciālās karjeras iespējas. Ja reforma izrādās veiksmīga, 

attiecīgajiem reformatoriem, iespējams, ir izredzes saņemt algas 

paaugstinājumu, ceļas viņu presti�s, un tamlīdzīgi. Līdzīgi ir ar 

birokrātiskām iestādēm. To iespējamie ieguvumi būtu vara, presti�s, lielāki 

bud�eta resursi. Taču ieguvumu un zaudējumu likmes krīzes apstākļos ir 

augstākas, tādas kā re�īma saglabā�ana, vispārēja politiska stabilitāte, 

augsta līmeņa politiķu palik�ana amatā. �ādas riska likmes reti, ja vispār 

kādreiz, ir raksturīgas ikdieni�ķās politikas reformās. 

 

Tre�kārt, apstākļi, kādos reforma tiek virzīta noteic arī to, cik augsta ranga 

lēmumu pieņēmēji aktīvi iesaistās �ajā procesā. Ja reformas gaitu noteic 

ikdieni�ķās politikas process, tad aktīva ir tikai zemāko līmeņu lēmumu 

pieņēmēju darbība. Augstākās amatpersonas �o procesu tikai atbalsta. 

 

Ceturtkārt, apstākļi, kādos reformu virza, noteic, cik krasas būs izmaiņas. 

Ikdieni�ķo situāciju virzītajām reformām bie�i ir inkrementāls raksturs. 

Proti, inkrementālisms nozīmē nelielu pakāpenisku izmaiņu veik�anu, kuru 

mērķis ir samazināt konflikta un sare�ģītības līmeni.10 �eit liela vieta tiek 

                                        
10Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 28.lpp. 
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atvēlēta izmēģinājumiem un kļūdām, lai, mainot risinājumus, aktieri varētu 

mēģināt sasniegt pozitīvus rezultātus. Tāpat ikdieni�ķu apstākļu virzītām 

politikas reformām vairāk ir raksturīgas birokrātiskas manevrē�anas 

iespējas un ba�as par iespējamo pretestību.   

 

Piektkārt, apstākļi, kādos reformu virza, noteic arī laika plānojumu. Kad 

nepastāv krīzes apstākļi, reformu iniciatoriem ir vairāk laika iepazīties ar 

iespējamajiem reformas radītajiem sare�ģījumiem. Ikdieni�ķās politikas 

apstākļi nodro�ina politiskajai elitei lielāku kontroli pār reformas ievie�anas 

laika plānojumu. Proti, lēmumu pieņēmējiem ir iespēja apturēt reformas 

īsteno�anu, lai izvairītos no iekļū�anas saspringtā politiskā vidē, kas būtu 

stimuls politikas izmaiņām. 

 

Literatūrā tiek secināts, ka ikdieni�ķās politikas apstākļos virzītas reformas 

netiek ieviestas tik strauji kā tas būtu krīzes apstākļos. To noteic tādas 

iezīmes kā inkrementālisms un iespējas plānot laiku, izvairoties no 

saspringtām politiskām situācijām. Līdz ar to straujas izmaiņas ikdieni�ķas 

politikas apstākļos nav gaidāmas.11 

 

Taču Grindl un Tomass uzsver, ka, lai arī izmaiņas lielākoties ir 

inkrementālas un reformu ievie�ana lēna, ikdieni�ķas politikas reformas nav 

obligāti lemtas neveiksmei.12 Tomēr nav arī garantijas tam, ka ikdieni�ķi 

politiskie apstākļi izraisīs kaut vai nelielas politikas vai institucionālas 

izmaiņas. Te gan jāuzsver, ka reformas gaitu ietekmē arī tas, cik daudz 

reformas virzī�anā augstākās amatpersonas saskata savu politisko labumu. 

 

Grindl un Tomass raksta, ka lēmumu pieņem�anas procesā pastāv vismaz 

četras prizmas, caur kurām lēmumu pieņēmēji izvērtē politikas iespējamās 

                                        
11Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 89.lpp. 
12 Turpat, 90.lpp. 
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izmaiņas un novērtē risku, ko reforma ietver.13 �ie izvēles kritēriji ir: (1.) 

ekspertu (jeb tehniskie) ieteikumi; (2.) ietekme uz birokrātisko struktūru 

darbību; (3.) politiskā stabilitāte; (4.) starptautiskais spiediens. 

 

1. tabula. Izvēles kritēriji politikas un institucionālajām reformām14 

Politiskās elites lēmumu 
izvērtē�anas �prizmas� 

Lēmumus ietekmējo�ie 
apsvērumi 

Ietekmīgie aktieri 

Ekspertu (jeb tehniskie) 
ieteikumi 

Informācija, analīze un 
risinājuma iespējas, ko 
piedāvā padomnieki, eksperti 

Tehnokrāti, ministri, citi 
augsta līmeņa birokrāti; 
Ārvalstu padomnieki 

Birokrātiskie nosacījumi Indivīdu karjeras mērķi; 
Administratīvo vienību 
konkurētspēja; 
Bud�ets; 
Pakļau�anās un atbildība 

Ministri un augsta līmeņa 
birokrāti; 
Vidēja līmeņa birokrāti; 
Starptautiskie birokrāti un 
padomnieki 

Politiskā stabilitāte un 
atbalsts 

Politiskās sistēmas 
stabilitāte; 
Intere�u grupu, �ķiru 
zaudējumi un ieguvumi; 
Militārs atbalsts vai opozīcija 

Politiskie līderi; 
Dominējo�ās ekonomiskās 
elites; 
�ķiru, etniskie, intere�u 
grupu līderi; 
Militāristi 

Starptautiskais spiediens Piekļū�ana palīdzības 
resursiem; 
Aizdevumi, tirgus attiecības 

Starptautiskais Valūtas 
Fonds, Pasaules Banka, citas 
starptautiskas organizācijas; 
Starptautiskās kredītiestādes 

 

�iem kritērijiem visās situācijās lēmumu pieņēmēji nepie�ķir vienlīdz lielu 

nozīmi. Katras �prizmas� nozīme mainās atkarībā no laikaposma un 

politikas jomas, uz kuru attiecas pieņemamais lēmums. 

 

Grindl un Tomass uzskata, ka krīzes apstākļos virzītas reformas tiek 

pieņemtas vai noraidītas, iespējamo lēmumu izvērtējot caur politiskās 

stabilitātes saglabā�anas prizmu. Savukārt ikdieni�ķas politikas apstākļu 

virzītas reformas vairumā gadījumu prioritāri tiek izvērtētas caur 

birokrātisko nosacījumu un politiskā atbalsta prizmu.15 

 

                                        
13 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 96.lpp. 
14Turpat 
15 Turpat, 104.lpp. 
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Tāpat Grindl un Tomass no�ķir makropolitiska un mikropolitiska rakstura 

politisko eli�u apsvērumus.16 Markropolitiskie apsvērumi ietver tādus 

kritērijus kā, piemēram, politiskā re�īma stabilitāte. Savukārt mikropolitiskie 

apsvērumi attiecas uz sare�ģījumiem, kas var skart kādu sabiedrības grupu, 

ietekmēt birokrātiskās struktūras darbību, un tamlīdzīgi. 

 

2. tabula. Politikas veidotāju makropolitiskie un mikropolitiskie 

apsvērumi17 

Darba kārtības noteik�anas apstākļi Lēmumu pieņēmēju politiskie 
apsvērumi 

Atzīta krīze Makropolitika 
Re�īma leģitimitāte; 
Re�īma pastāvē�ana; 
Valdības institūciju pastāvē�ana; 
�Nacionālās intereses�; 
Pla�āks sabiedrības grupu atbalsts; 
Politisko resursu pietiekamība, lai veidotu 
pla�as da�ādu sabiedrības grupu koalīcijas; 
�Augstā politika� 

Ikdieni�ķas politikas apstākļi Mikropolitika 
�auru intere�u grupu prasību apmierinā�ana; 
Pieejami politiskie resursi, ko sadalīt �auru 
grupu intere�u apmierinā�anai apmaiņā pret 
politisko atbalstu; 
Klientelisms; 
Politiskās elites īstermiņa intereses; 
Atsevi�ķu politiķu karjeras ieceres; 
�Zemā politika� 

 

Krīzes aptākļos lēmumu pieņēmēju rīcību parasti vada makropolitiski 

apsvērumi. Savukārt ikdieni�ķas politikas apstākļos izmaiņas bie�āk rosina 

mikropolitiski lēmumu pieņēmēju apsvērumi (skat. 2.tabulu.). 

 

Augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anu pēc 1991.gada 

raksturo iespriek� aprakstītās iezīmes, kas raksturīgas ikdieni�ķas politikas 

apstākļiem. 

 

                                        
16Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991, 104.lpp. 
17 Turpat, 105.lpp. 
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Izglītības politikas veido�anas specifiskās iezīmes 

 

Politikas process, veidojot augstākās izglītības finansē�anas politiku, līdzīgi 

kā politikas process arī citās jomās, sastāv no vairākiem posmiem: 

problēmas definē�anas, problēmas nonāk�anas dienas kārtībā, politikas 

formulē�anas, politikas pielāgo�anas, politikas īsteno�anas un politikas 

novērtējuma.18 

 

3. tabula. Politikas process19 

 
  Problēmas definē�ana                problēmas nonāk�ana dienas kātrībā 

    
               
  politikas novērtējums                                      politikas formulē�ana 
                                                                                      
                                                                                      
  politikas īsteno�ana                                 politikas pielāgo�ana 
 

 

Kaut gan �ie politikas procesa posmi ir no�ķirami, tie da�kārt pārklājās. Tā, 

politikas īsteno�ana tiek virzīta no�ķirti no politikas formulē�anas, taču 

politikas veidotājiem ir jāņem vērā pieredze, kas gūta politiku īstenojot. 

Izglītības reformas notiek kā vienots process, kurā saplūst gan izmaiņu 

plāno�ana, gan īsteno�ana, raksta izglītības politikas pētnieki Reimers un 

Makgins.20 Viņi norāda, ka izmaiņas izglītības sistēmas struktūrā un 

organizācijā iespējamas nevis kā pēk�ņas pārmaiņas, bet gan kā iznākums 

notieko�ām sarunām, kur jaunas idejas un pieredze rod vietu starp 

vecajām. Tāpat autori pau�, ka izmaiņas izglītībā jāuzlūko kā organisks 

process, kas ietver daudzus līmeņus un daudzveidīgas attiecības. 

 

                                        
18 Flaver F.C., Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction. - Merrill 
Prentice Hall, Inc., 2000, 6.lpp. 
19 Turpat 
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Tāpat Reimers un Makgins atklāj, ka pretestības avots izglītības reformām 

meklējams izglītības ministriju hierarhiskajā struktūrā. To raksturo 

birokrātiskā aparāta centralizācija un nespēja ātri reaģēt uz izmaiņām 

izglītības vidē. Vēl viena problēma ar kuru ministrijām nākas saskarties, 

formulējot izglītības politiku, ir atbilsto�as sistēmas trūkums izglītības 

rezultātu apkopo�anai un izvērtē�anai. Līdz ar to izglītības politikas procesā 

posms, kurā jāveic politikas novērtējums ir vāji attīstīts. Tas savukārt kavē 

jaunu problēmu definē�anu, to izvirzī�anu dienas kārtībā un politikas 

formulē�anu, kuras mērķis būtu attiecīgos trūkumus novērst. 

 

Autori uzsver, ka tikpat svarīgi, cik mērķi un struktūras, organizējot 

izglītību, ir arī izglītības politikas veidotāji un īstenotāji. Reimers un Makgins 

atzīst, ka izglītības ministriju kopīga problēma ir kompetentu vadītāju 

trūkums.21 Autori secina, ka nekompetenta institūciju vadība ir neefektīva, 

rada nedro�ības sajūtu un vēlmi pēc lielākas centralizācijas lēmumu 

pieņem�anā. Kā problēmu autori no�ķir arī izglītības ministru augsto 

mainības pakāpi. Taču autori atzīst, ka ministru maiņa galvenokārt ietekmē 

augstākā līmeņa izglītības sistēmas darbiniekus, jo zemākajos līmeņos 

parasti izveidojas sava rutīna, kas ļauj apiet ministru maiņas rezultātā 

radu�os ��ūpo�anos�. 

 

Vēl viens apstāklis, kas apgrūtina izglītības politikas reformē�anu ir 

nepietiekamais finansējums. Bud�ets ir jebkura izglītības plāna mugurkauls, 

taču vairumam izglītības ministriju sagatavoto plānu nav stabila finansiāla 

pamata.22 Uz jautājumu, kādēļ izglītības ministrijas tērē mazāk līdzekļu, 

nekā izglītībai būtu nepiecie�ams, Reimers un Makgins atbild, ka viens 

iemesls ir izglītības ministrijām atvēlēts nepietiekams līdzekļu apjoms, otrs 

� ministriju nemākulīgums līdzekļus izlietojot. �eit arī autori norāda, ka 

                                                                                                            
20 Reimers, F., McGinn, N., Informed dialogue � using research to shape education policy 
around the world - Praeger, 1997, 2 � 67.lpp. 
21 Turpat 
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izglītības reformu īsteno�anu būtiski atvieglo ārpusbud�eta finasnējums, 

�ajā gadījumā � ārvalstu vai starptautisku organizāciju aizdevumi. 

 

Reimers un Makgins arī secina, ka izglītības politikas veido�anu padara 

sare�ģītu daudzās tajā ieinteresētās sociālās grupas.23 �īs intereses 

izpau�as da�ādās politikas veido�anas un īsteno�anas stadijās. Tā rezultātā 

izglītības ministrijai, kas atbild par izglītības politikas īsteno�anu valstī nākas 

darboties mainīgā ārējā vidē. 

 

Tātad sekmīgai izglītības politikas veido�anai valstī ir jārisina sekojo�as 

problēmas, - birokrātiskā aparāta centralizācija un nespēja ātri reaģēt uz 

izmaiņām izglītības vidē sistēmas trūkums izglītības rezultātu apkopo�anai 

un izvērtē�anai, kompetentu vadītāju trūkums un nepietiekamais 

finansējums. 

 

Jāpiemin, ka valstīs ar ilggadīgu totalitāra re�īma pieredzi, pie kurām pieder 

arī Latvija, nepastāv laba izpildvaras iestā�u un sabiedrības dialoga prakse. 

Pieredzes trūkst gan sabiedrībai, gan birokrātija ar grūtībām pieņem 

nepiecie�amību informēt sabiedrību par plānotajām politikas izmaiņām. 

Taču kā jau minēts iepriek�ējā nodaļā, attīstības valstu iezīme ir tā, ka 

                                                                                                            
22 Turpat 
23 Sociālā grupa � sabiedrības daļa, kuras locekļiem vismaz pēc kāda viena sabiedriskās 
atra�o�anās rādītāja ir līdzīgs sociālais stāvoklis, - piemēram, pilsētnieki, laucinieki, 
kapitāla īpa�nieki, algotā darba darītāji, mazturīgie, valsts ierēdņi, amatnieki, jaunie�i. 
Sociālās grupas locekļu sociālā stāvokļa kopības dēļ pastāv tāds jautājumu loks, kurā 
viņiem ir kopīgas intereses, tas savukārt rada vienādu izturē�anos, ciktāl to pieļauj viņu 
intereses, kas saistītas ar katra piederību arī pie citas sociālās grupas, kura visiem nav 
vienāda. Piemēram, laucinieki veido sociālo grupu līdzās un pretēji pilsētnieku sociālajai 
grupai, taču laukos un pilsētās dzīvojo�ie izņēmumu īpa�nieki veido vienu kopīgu grupu 
līdzās un pretēji laukos un pilsētā dzīvojo�ajiem algotā darba darītājiem, lauku un pilsētu 
inteliģence veido grupu līdzās un pretēji fiziskā darba darītājiem. Cilvēki, kurus viņu 
eksistencei nozīmīgākie apstākļi un ar tiem saistītās intereses apvieno vienā sociālā grupā, 
mēdz piekopt līdzīgu politisko izturē�anos, tiektieks uz politisko konsolidāciju un kopā 
veido nozīmīgu politikas subjektu, kas sadarbojas un cīnās ar citām sociālām grupām. 
Mazinoties vienojo�o sociālo pozīciju un intere�u nozīmīgumam, sociālā grupa kā politikas 
subjekts sa�ķeļas vai arī apvienojas ar citām grupām. (Goldmanis, R. (red.) Ievads 
politikā. - R.: Zvaigzne ABC, 1998, 377.lpp.) 
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politikas ietvaru noteic politiskā elite. Pēc 1991.gada Latvijā elite noteica, 

kā tiek sadalīts spēku samērs un koordinēta augstākās izglītības sistēma.  

 

 

Augstākās izglītības sistēmas koordinācija 

 

Augstākās izglītības sistēmas attīstības koordināciju mijiedarbojoties noteic 

trīs spēki: valsts, tirgus un akadēmiskā oligarhija.24 �ie spēki ir izvietoti 

trīsstūrī un katra no tā virsotnēm apzīmē kāda no �iem spēkiem trim 

spēkiem galējo formu. Konkrētā valstī dominējo�o situāciju un spēku 

sadalījumu augstākās izglītības koordinē�anā parāda valsts atra�anā vieta �ī 

trīsstūra iek�ienē. 

 

4.tabula. Valstis augstākās izglītības sistēmas koordinācijas 

trijstūrī25  

 

Valsts  

 

 
   

  Zviedrija   
Francija     ASV   Tirgus 

         Kanāda  
          Japāna  

 

  Lielbritānija 

 

  

  

 Akadēmiskā oligarhija 

                                        
24 Goedegebuure, L., Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., Vught, van F., Weert, de E. Higher 
Education Policy: An International Perspective. � London: Pergamon Press, 1994., 4.lpp. 
25  �o valstu atra�anās trijstūrī jāpārskata, ņemot vērā pēdējo gadu attīstību. (Turpat, 
4.lpp.) 
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Katras augstākās izglītības sistēmas koordinē�anā un veido�anā noteiktu 

lomu spēlē valsts. Tomēr valdības reālā iesaistī�anās augstākās izglītības 

sistēmas procesos visās valstīs nav vienāda un �ī pakāpe var ievērojami 

at�ķirties. Pastāv divas galējas valdības ietekmes formas. Pirmajā gadījumā 

valsts tie�i neiejaucas, bet tikai uzrauga procesus augstākās izglītības 

sistēmā (angl.val. - facilitatory state). Otrā gadījumā valsts tie�i iesaistās 

augstākās izglītības sistēmas procesu regulē�anā (angl.val. - 

interventionary state). 

 

Pirmajā gadījumā runa ir par tādu valdību, kura nodro�ina pieeju 

augstākajai izglītībai, neiejaucoties tādās augstskolu darba izpausmēs kā 

līdzdalības modeļi, iek�ējā vadība, akadēmisko programmu attīstība un 

vadība.  

 

Savukārt otrajā gadījumā valdība aktīvi iesaistās augstākās izglītības 

sistēmas darbībā, cen�oties ietekmēt tādus lielumus kā studentu un 

absolventu skaits, augstskolu iek�ējā efektivitātes, attiecību veido�ana 

starp augstskolu un apkārtējo vidi, piemēram, sadarbības pastiprinā�ana ar 

rūpniecisko sektoru.26   

 

Kaut gan to, kādā veidā un, cik daudz valdība ietekmē augstākās izglītības 

sistēmas darbu var noteikt relatīvi viegli, tas neatklāj kopējo augstākās 

izglītības sistēmas kontroles un uzraudzības mehānismu. Ja valdība tie�i 

neiesaistās augstākās izglītības sistēmas koordinē�anā, ir ļoti maz 

informācijas par to kādi faktori un spēki to koordinē - augstskolas, 

konsultatīvās jeb buferorganizācijas, kuras veido saikni starp valsti un 

augstskolām, vai tirgus? Skaidrojot �o jautājumu, vispirms jādefinē 

jēdziena �tirgus� nozīme augstākās izglītības sistēmā. 

 

                                        
26 Goedegebuure, L., Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., Vught, van F., Weert, de E. Higher 
Education Policy: An International Perspective. � London: Pergamon Press, 1994, 5.lpp. 
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Tiek izvirzīta tēze, ka attiecībā pret augstāko izglītību �tirgus� neeksistē.27 

Tas nepastāv nedz kā tīra attiecību forma, nedz vienots fenomens. 

Pirmkārt, absolūtas tirgus attiecības vairāk ir teorētisks modelis nekā 

empīriska realitāte. Pat tur, kur eksistē tirgus attiecības, vienmēr būs 

publiskās kontroles elements. Izņēmums nav arī augstākās izglītības 

sistēma. Tāpēc labāk būtu runāt par augstāko izglītības kā daļēja tirgus jeb 

kvazi � market struktūras pastāvē�anu. Augstākās izglītības primāro 

uzdevumu - mācī�anas un pētniecības - īsteno�anas procesa rezultāti rada 

pozitīvus ārējus efektus, ko var uztvert kā (daļēji) sabiedrisku preci. Tas 

savukārt liek atbalstīt �o preci ar valsts bud�eta mehānisma starpniecību, 

tādā veidā iesaistot valdību, radot tās ietekmi un kontroli. Pat Amerikas 

Savienoto Valstu augstākās izglītības sistēmā, ko bie�i piesauc kā augstākās 

izglītības tirgus sistēmas piemēru, valdībai piemīt ievērojama loma vismaz 

attiecībā uz publiskās augstākās izglītības sistēmas daļu. Birnbaums to 

definē: �Ja autonomija daudzējādā ziņā ir realitāte privātajā sektorā, tā 

paliek institucionāli kārots, bet nesasniegts mīts lielākajā valsts sektora 

daļā. Abos sektoros prevalē institucionālās finansē�anas un vadības Zelta 

likums: tie, kam ir zelts, valda. Pozitīva īpa�ība ir tā, ka kamēr valsts 

uzraudzības mehānismi da�kārt var ļoti ietekmēt insitūciju darbību, 

augstākās izglītības politikas gadījumā vairums valstu valdību primāri vairāk 

koncentrējas uz fiskālo atbildību, nevis ideoloģiju vai sociālo politiku.�28 

 

Tāpēc kopumā tirgus attiecību klātbūtni augstākās izglītības sistēmā 

vislabāk var noteikt, koncentrējoties uz tirgum raksturīgiem elementiem, no 

kuriem visuzskatāmākais ir konkurences līmenis un veidi augstākā izglītības 

sistēmā. Piemēram, kāda ir studentu loma augstākās izglītības sistēmā 

(kāds ir konkurss iekļū�anai augstskolā un, kādā veidā institucionālās vai 

nacionālās atlases mehānisms ietekmē viņu lēmumus; cik liela ir augstskolu 

                                        
27 Goedegebuure, L., Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., Vught, van F., Weert, de E. Higher 
Education Policy: An International Perspective. � London: Pergamon Press, 1994, 5.lpp. 
28 Turpat, 6.lpp. 
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konkurence par imatrikulējamajiem studentiem viņiem līdzi nāko�ā 

finansējuma dēļ), pētījumu loma (cik lielā mērā pētījumiem paredzētā 

finansējuma sadalē darbojas konkurences principi), augstskolu savstarpējās 

konkurences līmenis (to izvietojums formālajā vai neformālajā augstākās 

izglītības sistēmas hierarhijā). �o elementu klātbūtnes novērtējums ļauj 

noteikt, cik daudz augstākās izglītības sistēmas uzraudzību un kontroli katrā 

atsevi�ķā augstākās izglītības sistēmā ietekmē tirgum raksturīgas struktūras 

un sviras. 

 

Tre�ais ietekmīgais aktieris augstākās izglītības sistēmas koordinē�anas 

procesā var būt pa�as augstskolas. Klarks atzīmē, ka �daudzās augstākās 

izglītības sistēmās akadēmiķi arī ir pārvērtu�i vietējo autoritāti spēcīgā 

valstiskā spēkā, tādā veidā kļūstot par ievērojamiem birokrātu un politiķu 

oponentiem, liekot rokas uz lēmumu pieņem�anas svirām�.29 

 

Taču �eit runa ir ne tikai par augstskolām, bet arī par konsultatīvajām jeb 

buferorganizācijām. Arī to ietekme var būt ļoti būtiska. �ādas struktūras 

pastāv ļoti daudzās augstākās izglītības sistēmās. Kā iespējams vispla�āk 

pazīstamo piemēru var minēt Lielbritānijas universitā�u dotē�anas komiteju 

(angl.val. - British University Grants Committee), kurai ir būtiska ietekme uz 

augstākās izglītības sistēmas darbību. Tāpat pie akadēmisko spēku 

pārstāvjiem pieder da�ādu fakultā�u intereses pārstāvo�as organizācijas, 

tādas kā savienības, asociācijas, kuras da�ādi mijiedarbojoties ar 

noteico�iem aktieriem sabiedrībā, veicina savu intere�u īsteno�anu. Tāpat 

būtu vērts ņemt vērā izglītotu indivīdu vai relatīvi nelielu indivīdu grupu 

spēju ietekmēt procesus augstākās izglītības sistēma. 

 

                                        
29 Goedegebuure, L., Kaiser, F., Maassen, P., Meek, L., Vught, van F., Weert, de E. Higher 
Education Policy: An International Perspective. � London: Pergamon Press, 1994, 7.lpp. 
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Tātad valsts, tirgus un augstskolu mijiedarbības rezultāts noteic attīstību 

augstākās izglītības sektorā un ietekmē arī augstākās izglītības 

finansē�anas politikas veido�anu.  
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2. daļa. Izmaiņas augstākās izglītības finansē�anā pēc 
1991.gada 
 
 
Globālās tendences augstākās izglītības finansē�anā 

 

Pārmaiņas augstākās izglītības politikā Centrās un Austrumeiropas valstīs 

noteica politiskās iekārtas maiņa reģionā. Pēc 1991.gada reģiona valstīm 

bija jāmaina augstākās izglītības finansē�anas politika, lai tās varētu 

attīstīties kā globālajā tirgū konkurētspējīgas ekonomikas ar labu cilvēcisko 

kapitālu. Tas nozīmēja, ka arī augstākās izlītības sistēma jāpārveido 

atbilsto�i demokrātijas un tirgus ekonomikas izvirzītajām prasībām. Taču, 

lai parādītu, cik krasas �īs izmaiņas bija, īsi raksturo�u augstākās izglītības 

sistēmas organizāciju, kāda reģionā tika ieviesta pēc Otrā pasaules kara. 

 

Centrālajā un Austrumeiropā, tai skaitā arī Latvijā, tika īstenots augstākās 

izglītības �sociālistiskais modelis�.30 Augstākā izglītība tika pakļauta 

daudziem ierobe�ojumiem, sākot ar totālu studentu skaita plāno�anu un 

beidzot ar studiju satura reglamentē�anu no valsts puses. Augstākās 

izglītības sistēmas un zinātnes organizācijā noteico�ie bija Marksisma � 

Ļeņinisma ideoloģijas principi. �ī �jaunā� izglītības politika noliedza �veco�, 

tā saukto �liberāli bur�uāzisko� izglītības ideju. Saskaņā ar �o kārtību, 

mācību process augstākās izglītības iestādēs tika uztverts kā �kadru 

sagatavo�ana sociālisma celtniecībai�. �īs uz sociālisma celtniecību vērstās 

sociālās politikas īsteno�anas mērķis bija sabiedrības �ķiru un to privilēģiju 

likvidē�anas. Tas attiecās arī uz inteliģenci. Plānveida ekonomikas ievie�ana 

un uzspiestā lauksaimniecības kolektivizācija pie�ķīra valstij totālu kontroli 

pār augstāko izglītību ieguvu�o cilvēku nodarbinātību.  

 

                                        
30 Sadlak, J. The development of higher education in Eastern and Central Europe in the 
aftermath of recent changes// Prospects. � 1991. � Nr.3., 157.-168.lpp. 
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Augstākās izglītības sistēma tika integrēta vienpartijas politiskajā sistēmā, 

lēmumu pieņem�anu pakļaujot Komunistiskās partijas ideoloģiskajiem un 

politiskajiem mērķiem. Vienlaicīgi augstākās izglītības sistēma tika padarīta 

arī par ekonomiskās sistēmas daļu, padarot studentu uzņem�anu un arī 

augstākās izglītības iestā�u mācībspēku atlasi par centralizēti plānotu 

darbaspēka politiku. Studentu imatrikulācija un augstāko izglītību 

ieguvu�ais darba spēks bija saistīts ar centralizēti plānotu nepiecie�amā 

darbaspēka skaitu. Bie�i darba vietas universitā�u absolventiem uz noteiktu 

laiku valsts pie�ķīra birokrātiskā ceļā. �āda rīcība tika pamatota ar valsts 

rūpēm par to, lai atsevi�ķi reģioni neizjustu augstāko izglītību ieguvu�u 

speciālistu trūkumu. Te gan jāpiebilst, ka �āda plāno�ana bija ne tikai 

kadru sagatavo�anas plāno�ana, bet arī veids, kā valsts varas ietādes 

kontrolēja augstākās izglītības sistēmu un inteliģenci. 

 

PSRS un tās Centrālaustrumeiropas satelītvalstīs augstākā izglītība bija bez 

mācību maksas. Visu finansēja un regulēja valsts, kas ierobe�oja arī 

augstskolās uzņemamo studentu skaitu. 

 

Bet, kā jau minēts, politiskās situācijas maiņa pēc 1991.gada radīja arī 

nepiecie�amību pamatos mainīt augstākās izglītības politiku. Tika atcelts 

valsts monopols augstākās izglītības sektorā, radīts pamats augstskolu 

autonomijai un papla�ināta izglītības pieejamība. �īs pārmaiņas augstākās 

izglītības sektorā veicināja strauju studentu skaita pieaugumu. Palielinoties 

pieprasījumam pēc augstākās izglītības radās nepiecie�amība mainīt 

augstskolu finansē�anas politiku, jo valsts dotācija augstskolām vairs nebija 

pieteikama, lai to nodro�inātu.  

 

�ie procesi Centrālajā un Austrumeiropā sakrita arī ar tendencēm citur. 

Divdesmitā gadsimta pēdējo desmitgadi kopumā raksturoja pla�as 

augstākās izglītības finansē�anas un vadības reformas visā pasaulē. Kaut 

gan reformas tika veiktas da�ādās pasaules malās, valstīs ar radikāli 
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at�ķirīgām politiski ekonomiskām sistēmām un augstākās izglītības 

tradīcijām, pilnīgi at�ķirīgām industriālās un tehnoloģiskās attīstības 

pakāpēm, tām bija vairākas kopīgas iezīmes.  

 

Pirmkārt, papla�inājās pieprasījums pēc augstākās izglītības. Tas savukārt 

stimulēja papla�ināt un daudzveidot augstākās izglītības piedāvājumu � 

dibināt jaunas, da�āda tipa augstskolas. Īsumā �o procesu varēja raksturot 

kā augstākās izglītības ekspansiju un da�ādo�anu. Jāuzsver, ka viens no 

būtiskākajiem reformu motīviem augstākajā izglītībā bija tie�i pieprasījuma 

palielinā�anās pēc augstākās izglītības. To noteica cilvēku tieksme pēc 

mobilitātes sociālajā struktūrā un savas konkurētspējas uzlabo�ana 

tehnoloģiski attīstītas ekonomikas apstākļos.  

 

Otrkārt, pārmaiņas augstākās izglītības finansē�anā noteica vajadzība pēc 

papildus līdzekļiem, lai augstskolas varētu studentiem nodro�ināt kvalitatīvu 

izglītību, jo palielinoties kopējam studējo�o skaitam, samazinājās viena 

studējo�ā izglīto�anai atvēlēto līdzekļu apjoms. Turklāt vienas vienības 

izmaksas augstākajā izglītībā pieauga straujāk, nekā vienas vienības 

izmaksas ekonomikā. �o tendenci veicināja straujā tehnoloģiju izmaksu 

cenu cel�anās un straujas izmaiņas vispla�āk pieprasītajās studiju nozarēs. 

Tāpat valsts finasnējumu augstākajai izglītībai ierobe�oja citas sociālās 

vajadzības, kuras vajadzēja finansēt no bud�eta ieņēmumiem. Piemēram, 

pamatizglītība, sabiedriskā infrastruktūra, veselības aprūpe, sabiedriskās 

kārtības nodro�inā�ana, vides uzlabo�ana, mazturīgo iedzīvotāju vajadzību 

risinā�ana, un tamlīdzīgi. Turklāt daudzas valstis vairs nevarēja paļauties uz 

tādām bud�eta ieņēmumu palielinā�ans metodēm kā, piemēram, 

apgrozījuma nodokļa uzlik�ana valsts uzņēmumiem. Tāpat daļai valstu 

valsts bud�ets cieta zaudējumus nodokļu iekasē�anas dienestu neefektīvās 

darbības dēļ.31 Līdz ar to neapmierinātība ar augstākajai izglītībai atvēlēto 

                                        
31 1997.gadā Krievijas valdība iekasēja tikai 52% no plānotajiem nodokļu ieņēmumiem. 
Maskavā ar apmēram 10 miljoniem iedzīvotāju, tikai 120 000 nodokļus nomaksā laikā. 
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finansu resursu apjomu, divdesmitā gadsimta deviņdesmitajos gados bija 

dominējo�s jautājums daudzās pasaules valstīs. Pasaules Banka savā 

ziņojumā 1994.gadā konstatēja, ka �krīze pastāv visā pasaulē�32. Problēma 

bija tā, ka valsts vairs nespēja finansēt augstāko izglītību tādā apjomā, lai 

neciestu izglītības kvalitāte. Tāpēc tika meklēti papildus finansējuma avoti, 

kas nebija saistīti ar valsts bud�etu. Pastāvēja vairāki ārpusbud�eta līdzekļu 

piesaistī�anas risinājumi augstskolām. Viens variants bija rīcības brīvības 

pie�ķir�ana augstskolām par atlīdzību veikt, piemēram, īpa�i pasūtītus 

pētījumus. Tāpat risinājums bija augstākās izglītības izmaksu sloga 

pārlik�ana no valsts bud�eta uz vecāku un studentu un filantropu pleciem. 

Taču, ievie�ot vai palielinot studiju maksu, valdībām bija jānodro�ina 

paralēla finansiālās palīdzības sistēma, lai saglabātu izglītības pieejamību. 

�is jautājums tika risināts izveidojot studentu kreditē�anas sistēmas, kas 

ļautu studentiem saņemt lētus aizdevumus mācību maksas un ikdiens 

vajadzību seg�anai.  

 

Tre�ā kopīgā augstākā izglītības finansē�anas reformu iezīme pasaulē bija 

tāda, ka tie, kas par izglītību maksāja (studenti un sabiedrība (nodokļu 

maksātāji) kopumā), rezultātā vēlējās saņemt kvalitatīvu izglītību vai labus 

speciālistus. �īs augstākās izglītības finansē�as reformas mainīja arī valsts 

un pa�u augstskolu lomu augstākās izglītības sistēmā. Valsts no augstākās 

izglītības piegādātājas daudzos gadījumos pārtapa augstākās izglītības 

pircējā. Līdz ar valsts un arī lielo individuālo pieprasījumu pēc augstākās 

izglītības sabiedrībā, palielinājās augstākās izglītības iestā�u un to struktūru 

atbildība izglītības saņēmēju un finansētāju (studējo�o, darba devēju, un 

citu izglītības finansētāju) priek�ā. Augstskolām bija jāņem vērā prasība pēc 

kvalitatīvas izglītības, jo tirgus ekonomikas un globalizācijas apstākļos 

izglītības kvalitāte kļuva aizvien nozīmīgāka.  

                                                                                                            
(Johnstone, D.B. The Financing and Management of Higher Education: A Status Report on 
Worldwide Reforms. � Washington D.C.: The World Bank, 1998, 4lpp.) 
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Kaut gan augstākās izglītības finansē�as reformas raksturoja kopīga 

iezīmes, valstis izvēlējās da�ādus risinājumus, reformējot savu augstākās 

izglītības finansē�anas politiku. Lai nodro�inātu finansējuma izlietojuma 

efektivitāti, Ungārijā, piemēram, tika veikta salīdzino�i nelielo augstskolu 

apvieno�ana, palielinātas augstskolu tiesības rīkoties ar tām pie�ķirtajiem 

finansu resursiem, kā arī mainīta finansējuma pie�ķir�anas sistēma no 

vēsturiski aprēķinātām izmaksām uz reālam izmaksām par studentu33. 

Krievijā, savukārt, lai uzlabotu finansu atbilstību vietējām vajadzībām, tika 

decentralizēta augstskolu administrācija34. Abās minētajās valstīs tika 

domāts par studiju maksas ievie�anu un citu privātu līdzekļu piesaistī�anu 

augstskolu finansē�anā. Tajā pat laikā, tika veikti pasākumi, lai studentus 

nodro�inātu ar studijām nepiecie�amajiem resursiem gan kredītu, gan 

stipendiju veidā. Rumānijā, piemēram, reformas paredzēja ieviest trīs veidu 

stipendijas studentiem � proti, stipendijas, kuras tiktu pie�ķirtas, ņemot 

vērā tikai akadēmiskos rādītājus (3% no stipendijām paredzētajiem 

līdzekļiem), stipendijas trūcīgo, bet akadēmiski spējīgo studentu atbalstam 

(sastādītu lielāko daļu no stipendijām paredzētajiem līdzekļiem), un 

stipendijas, kuras pie�ķirtu, ņemot vērā gan akadēmiskos kritērijus, gan 

studenta finansiālo situāciju (atlikusī stipendijām paredzētā līdzekļu daļa)35.  

 

                                                                                                            
32 Johnstone, D.B. The Financing and Management of Higher Education: A Status Report 
on Worldwide Reforms. � Washington D.C.: The World Bank, 1998, 2.lpp. 
33 The World Bank Report No. 16536 � HU. 30.01.1998.// Staff Appraisal Report Republic 
of Hungary Higher Education Reform Project// http://www4.worldbank.org/sprojects 
(avots izmantots 2001.gada 4.janvārī). 
34 The World Bank Report No. 16267 � RU. 06.05.1997.// Staff Appraisal Report. Russian 
Federation Education Innovation Project// http://www4.worldbank.org/sprojects (avots 
izmantots 2001.gada 4.janvārī). 
35 The World Bank Report No. 15525 � RO. 26.08.1996.// Staff Appraisal Report. Romania. 
Reform of Higher Education and Research Project// http://www4.worldbank.org/sprojects 
(avots izmantots 2001.gada 24.janvārī).  
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Valstis augstskolu finansē�anā noteica precīzus izdevumu mērķus, 

atsakoties no augstskolu dotē�anas pēc nemainīgiem un detalizētiem 

izdevumu posteņiem (turpmāk tekstā � detalizētām tāmēm).36  

 

Kopumā, vērtējot pārmaiņas augstākās izglītības finansē�anā pasaulē, 

jāsecina, ka bija vērojama tirgum raksturīgo elementu pastiprināta 

ievie�ana augstākā izglītības sistēmas finansē�anā. 

 

 

Izmaiņas augstākās izglītības sektorā Latvijā pēc 1991.gada 

 

Augstskolu un studentu skaita dinamika 

 

Vairākas iezīmes augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anā 

Latvijā saskanēja ar tendencēm citur pasaulē. 1991.gadā Latvijas 

Republikas (turpmāk tekstā - LR) Augstākās Padomes (turpmāk tekstā - 

AP) pieņemtais �Izglītības likums� atcēla valsts monopoltiesības augstākās 

izglītības iestā�u dibinā�anā, finansē�anā un studentu skaita noteik�anā.37 

Ar likumu tika noteikts, ka valsts apmaksā tikai sev nepiecie�mo speciālistu 

izglīto�anu, bet pārējie mācību maksu sedz pa�i.  

 

Valsts monopola atcel�ana sekmēja privāto augstskolu dibinā�anu. Desmit 

gadu laikā no 1991.gada līdz 2001.gadam augstākās izglītības iestā�u skaits 

Latvijā pieauga gandrīz trīs reizes. Turklāt jaunu augstskolu dibinātāju vidū 

bija ne tikai juridiskās vai fiziskās personas, bet arī valsts un pa�valdības. 

Līdz 2000./2001.akadēmiskajam gadam ar valsts līdzdalību dibināto 

augstskolu skaits kop� 1991.gada bija palielinājies divas reizes. 

                                        
36 Ka�a, R., Lo�a, Z. Valsts finansējums augstākajai izglītībai un finansu plūsmas  
mehānismi// Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā. � R.: 
SFL, 2001. 
37 Likums �Izglītības likums�//Ziņotājs Nr.31. � 1991. - 15.augusts. 
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2000./2001.akadēmiskajā gadā studentus uzņēma 20 valsts dibinātās 

augstskolās.  

 

5.tabula. Valsts un juridisko personu dibināto augstākās izglītības 

iestā�u skaita dinamika 

Gads 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Valsts 
ask. 

10 14 17 18 19 20 20 

Privātā 
ask. 

2 6 9 13 14 13 14 

Kopā 12 20 26 31 33 33 34 

Tabula sastādīta pēc Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) datiem38 

 

Laikā no 1991.līdz 2001.gadam Latvijā strauji palielinājās arī studējo�o 

skaits. 2001./2002. akadēmiskajā gadā Latvijas augstākās izglītības 

iestādēs studēja 110 500 studenti.39 Taču studentu skaits palielinājās tie�i 

uz maksas studentu pieauguma rēķina. 2001./ 2002. akadēmiskajā gadā 

par studiju maksu mācījās 70 % no visiem studentiem.40 Kop� 1995.gada 

to studentu skaits, kas augstāko izglītību ieguva par valsts bud�eta 

līdzekļiem pakāpenski samazinājās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
38 Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/2nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
39 Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/4.1nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
40 Turpat 
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6.tabula. Bud�eta un maksas studentu skaita dinamika 

 1995.
/ 
96. 

1996.
/ 
97. 

1997.
/ 
98. 

1998.
/ 
99. 

1999.
/ 
00. 

2000. 
/ 
01. 

2001. 
/ 
02. 

Studentu skaits 
augstākajās mācību 
iestādēs kopā 

43521 50640 64948 76653 89509 101270 110500 

Mācās par bud�eta 
līdzekļiem 

30181 30392 31633 32763 32572 33813 32988 

Mācās par maksu 13340  20248 33315 43890 56937 67457 77512 
Tabula sastādīta pēc Centrālās statistikas pārvaldes un IZM datiem41 

 

Turklāt lielākā daļa studējo�o izglītību ieguva valsts dibinātajās augstskolās. 

2001./2002.akadēmiskajā gadā valsts augstskolās no studentu kopskaita 

(110500) studēja 88325 studenti, bet juridisko personu dibinātajās 

augstskolās � tikai 22175 studenti. 

 

Saskaņā ar 1995.gadā Saeimas pieņemto �Augstskolu likumu� izglītību par 

valsts bud�eta līdzekļiem varēja iegūt tikai tie studenti, kuri, stājoties 

augstskolā, izturēja konkursu uz valsts finansēto studiju vietu. Tātad, tika 

ņemti vērā tikai iestājeksāmenu rezultāti, ignorējot to, cik materiāli 

nodro�ināts bija cilvēks, kur� pretendēja uz uzņem�anu augstskolā. 

 

 
Augstskolu finansē�ana no valsts bud�eta līdzekļiem 

 

�Augstskolu likums� noteica, ka augstskolas Latvijā finansē to dibinātāji. 

Tātad valsts dibinātās augstskolas saņēma finansējumu no valsts 

                                        
41 Izglītības iestādes Latvijā 1995./1996.mācību gada sākumā. � R.:Centrālā statistikas 
pārvalde, 1996; Izglītības iestādes Latvijā 1996./1997.mācību gada sākumā. � R.:Centrālā 
statistikas pārvalde, 1997; Izglītības iestādes Latvijā 1997./1998.mācību gada sākumā. � 
R.:Centrālā statistikas pārvalde, 1998; Izglītības iestādes Latvijā 1998./1999.mācību gada 
sākumā. � R.:Centrālā statistikas pārvalde, 1999; Izglītības iestādes Latvijā 
1999./2000.mācību gada sākumā. � R.:Centrālā statistikas pārvalde, 2000; Pārskats par 
Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/4.1nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
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bud�eta42. Tomēr iespēja saņemt valsts bud�eta līdzekļus bija arī 

akreditētām pa�valdību un citu juridisko un fizisko personu dibinātajām 

augstskolām. Pie�ķirot valsts finansējumu augstskolām Latvijā, tika 

pielietoti da�ādi principi un metodes.  

 
Bud�eta dotācijas apjoms valsts augstskolām ar ilgu valsts finansējuma 

vēsturi kā, piemēram, Latvijas Universitāte un Latvijas Lauksaimniecības 

universitāte, balstījās uz iepriek�ējos gados aprēķinātām detalizētām 

tāmēm. Tas nozīmē, ka valsts sīki noteica, cik daudz augstskola drīkst tērēt 

uzturē�anas izdevumiem, kārtējiem izdevumiem (atalgojumiem, sociālā 

nodokļa nomaksai, programmu akreditācijas izdevumiem, saimniecības 

pārvaldei, fakultā�u izdevumiem), izmaksāt subsīdijās un dotācijās 

(stipendijām, transporta izdevumu kompensācijām), tērēt 

kapitālieguldījumiem un investīcijām. Lielākajai daļai tāmju, piemēram, 

pie�ķirtajiem līdzekļiem saimniecības pārvaldei, nebija tie�as saistības ar 

izdevumiem uz vienu studentu konkrētā studiju programmā. Augstskolā 

studējo�o skaits tika ņemts vērā tikai aprēķinot nepiecie�amo finansējumu 

atalgojumiem un sociālajam nodoklim.  

 

 Savukārt, pie�ķirot valsts līdzekļus akreditētām pa�valdību un citu juridisko 

un fizisko personu dibinātajām augstskolām, tika pielietota valsts 

pasūtījuma metode. Proti, valsts iestāde un augstskola slēdza līgumu par 

noteikta skaita speciālistu sagatavo�anu par konkrētu cenu. Piemēram, 

salīdzinot valsts pasūtījumos Sociālā darba un sociālās pedagoģijas 

augstskolai �Attīstība� un Latvijas Evanģēliski Luteriskai Kristīgai akadēmijai 

minēto studentu skaitu ar finansējuma apjomu, var pieņemt43, ka 

finansējums tika aprēķināts, pamatojoties uz valdības noteikumos 

                                        
42 Banku Augstskola bija vienīgā valsts dibinātā augstskola, kuras finansējumu pilnībā 
veido ieņēmumi no ārpusbud�eta avotiem. 
43 Informācija par kritērijiem, pēc kuriem noteikts konkursā par speciālistu sagatavo�anu 
pie�ķirtā finansējuma apjoms minētajām augstskolām, nav viegli pieejama. 
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paredzēto kārtību, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās 

studējo�ajiem 44.  

 

Latvijas valdība 1999.gadā pieņēma noteikumus par kārtību, kādā valsts 

sedz mācību maksu augstskolās studējo�ajiem. �ī kārtība paredzēja valsts 

bud�eta dotāciju augstskolām aprēķināt, izmantojot normatīvo principu. 

Tas nozīmēja, ka valsts bud�eta dotāciju augstskolām aprēķina pēc 

vienotas formulas45. Proti, tika noteiktas viena studējo�ā (administratora) 

studiju izmaksas gadā. Tā kā studiju izmaksas atkarībā no studiju jomas 

at�ķīrās, tika ieviesti koeficienti, kas atspoguļoja izmaksu starpību. Tātad, 

lai aprēķinātu, cik lielu summu no valsts bud�eta augstskolai pie�ķirt, viena 

administratora studiju izmaksas tika reizinātas ar administratoru skaitu 

programmā un konkrētās studiju programmas izmaksu koeficientu 

(turpmāk tekstā - koeficientu). Koeficienti tika balstīti uz kopējo izmaksu 

summu, kas nepiecie�ama viena studējo�ā studiju kvalitatīvai 

nodro�inā�anai. Tādā veidā, sareizinot viena studenta studiju izmaksas ar 

koeficientiem, varēja precīzi aprēķināt, cik liels finansējums augstskolai no 

valsts nepiecie�ams noteikta studentu skaita sagatavo�anai noteiktā 

zinātnes jomā. 

 

Taču �ie noteikumi praksē netika īstenoti nepietiekamā valsts bud�eta 

finansējuma dēļ. Bud�eta dotācija valsts augstskolām bija pārāk maza, lai 

finansējumu studiju programmām varētu aprēķināt pēc ekspertu 

noteiktajiem un valdības pieņemtajiem koeficientiem. Turklāt pat �ī 

nepietiekamā finansējuma ietvaros valsts augstskolas uzņēma arī daļējas 

maksas studentus.46 Valsts neregulēja nedz augstskolā uzņemamo 

studentu skaitu, nedz studiju maksas apjomu. Tātad nepietiekamā bud�eta 

dotācija tika sadrumstalota vēl vairāk, iespaidojot izglītības kvalitāti. 

                                        
44 Ministru kabineta noteikumi nr. 42, �Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu 
augstskolās studējo�ajiem�// Latvijas Vēstnesis. � 1999. - 12.februāris. 
45 Turpat 
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Latvijā valsts bud�eta dotācijas apjomu augstākajai izglītībai nosaka 

Saeima, pieņemot likumu par valsts bud�etu. Tā pieņem galīgo lēmumu par 

finansējuma sadalījumu visām valsts institūcijām, to vidū � augstskolām. 

Taču vispirms augstskolai paredzēto valsts bud�eta dotācijas apjomu noteic 

ministrija, kuras pārziņā atrodas attiecīgā augstskola. Latvijā augstskolas 

atrodas se�u ministriju pārziņā47. Attiecīgā ministrija finansējumu 

augstskolai paredz kārtējā gada ministrijas bud�eta maksimālo izdevumu 

jeb, tā saukto, �mērķa griestu� ietvaros. Savukārt lēmumu par ministrijas 

izdevumu maksimālo apjomu pieņem valdība. Taču �Augstskolu likums� arī 

paredzēja, ka vērtējumu izglītības un zinātnes ministram un Ministru 

kabinetam par sagatavoto valsts bud�eta projektu augstskolu finansē�anai 

sniedz Augstākās izglītības padome (turpmāk tekstā - AIP). Tā arī 

izstrādāja priek�likumus par valsts bud�eta finansēto studentu skaitu katrā 

nozarē. Tomēr kā redzams no �īs shēmas, valsts finansējumu augstākajai 

izglītībai noteica augstākā līmeņa lēmumu pieņēmēji. 

 

Kopējais augstākās izglītības finansējums laika posmā no 1995.gada līdz 

2000.gadam palielinājās. Taču tas notika uz ārpusbud�eta ieņēmumu, 

pamatā studiju maksas, rēķina.48 (skat. 7.tabulu.49) 

 

 

                                                                                                            
46 Daļējas maksas studenti nesedza visas ar viena studējo�ā izglīto�anu saistītās izmaksas. 
47 Zemkopības ministrijas pārziņā atrodas Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
Labklājības ministrijas pārziņā� Latvijas Medicīnas akadēmija, Aizsardzības 
ministrijas pārziņā � Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Iek�lietu ministrijas 
pārziņā - Latvijas Policijas akadēmija, Kultūras ministrijas pārziņā atrodas Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Kultūras akadēmija un Latvijas Mākslas akadēmija. 
Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā � Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā 
universitāte, Daugavpils Universitāte, Liepājas Pedagoģiskā akadēmija, Rēzeknes 
Augstskola, Ventspils Augstskola, Vidzemes augstskola, Banku augstskola, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 
Latvijas Jūras akadēmija, Juridiskā augstskola un Rīgas Ekonomikas augstskola. 
48 Ārpusbud�eta ieņēmumus veido ienākumi no augstskolu saimnieciskās darbības, 
ārvalstu ieguldījums, zinātnes finansējums, kura avots nav valsts bud�ets.  
49 Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/7.8nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
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Kopējais valsts bud�eta finansējuma pieaugums augstākajai izglītībai spēja 

nosegt tikai ikgadējo inflācijas koeficientu. Tas savukārt nozīmē, ka reālais 

augstskolu finansējums no valsts bud�eta �ajā laika posmā faktiski nebija 

mainījies. Bet tā vērtība attiecībā pret iek�zemes kopproduktu (turpmāk 

tekstā - IKP) stabili samazinājās. Tas nozīmē, ka valsts bud�eta izdevumi 

augstākajai izglītībai nesekoja IKP pieaugumam. (skat. 8.tabulu. 50) 

 

                                        
50 Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/7.9nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
 

8.tabula. Augstākās izglītības valsts bud�eta 
finansējuma īpatsvars IKP 1995.-2000.gadam

0,90%
0,82% 0,77% 0,74% 0,77%

0,70%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000

7.tabula. Augstākās izglītības finansējums no 
valsts bud�eta un citiem avotiem 1995.-
2000.gadam

1,9 2,6 4,7 7 9,7 13,1
3,6 5,8

9,9 13,9 16,9 20,821,2 23,1 24,8 28 28,1 30,1

0
10
20
30
40

1995 1996 1997 1998 1999 2000

m
ilj

.ls
.

Citi avoti Studiju maksa Valsts bud�ets



 39 

Kamēr valsts bud�eta finansējums augstākajai izglītībai nemainījās, strauji 

palielinājās ieņēmumi no citiem avotiem, galvenokārt no studiju maksas. Ja 

1995.gadā augstskolu ieņēmumi no ārpusbud�eta avotiem veidoja 20,6% 

no kopfinansējuma, tad 2000.gadā tie jau pārsniedza valsts bud�eta 

finansējumu un sastādīja 53%. Tie�i pateicoties augstākās izglītības 

finansējuma pieaugumam no ārpusbud�eta avotiem, palielinājās augstākās 

izglītības kopējā finansējuma īpatsvars IKP no 1,2% 1997.gadā līdz 1,5% 

2000.gadā. 

 

Tika atzīts, ka valsts finansējums augstākajai izglītībai ir nepietiekams. 

Augstākās izglītības sektora pārstāvji valdībai izvirzīja prasību palielināt 

valsts atbalstu izglītībai līdz 1,8% no IKP.51 

 

 

Valdību deklarācijās ietvertās augstākās izglītības finansē�anas 

politikas nostādnes 

 

Kā minēts iepriek�, elites ir galvenie aktieri jaunu demokrātiju un politikas 

veido�anas procesā.52 Valdo�ās elites rīcības stratēģija ir ietverta 

deklarācijā par valdības plānoto darbu. 

 

Deklarācija par Ministru kabineta (turpmāk tekstā � MK) iecerēto darbību ir 

nepiecie�ama, lai Saeimas deputāti varētu noteikt savu attieksmi pret 

jaunizveidoto valdību tad, kad Saeimā notiks balsojums par uzticības 

izteik�anu. Minētā deklarācija tiek izstrādāta, balstoties uz MK pārstāvēto 

partiju programmām, taču nav tām identiska. Partiju programmas ir 

domātas ilgsto�ākam laika periodam, bet valdības darbības periods nevar 

                                        
51 Nagle, G. Sagatavots augstākās izglītības reorganizācijas plāns// Diena. � 2000. � 
1.februāris. 
52 Steen A. Between Past and Future: Elites, Democracy and the State in Post-Communist 
Countries. A Comparison of Estonia, Latvia and Lithuania. � Ashgate Publishing Company, 
1997. 
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pārsniegt Saeimas pilnvaru laiku. Tāpēc partijas cen�as no savas 

programmas valdības deklarācijā ietvert tos jautājumus, ko ir iespējams 

atrisināt laika posmā līdz nākamās Saeimas sanāk�anai.53 

 

No 1993. līdz 2001.gadam Latvijā ir biju�as apstiprinātas astoņas valdības. 

Vidējais vienas valdības �mū�s� ilga apmēram gadu. Taču visas valdības 

ieturēja centriski labēju pozīciju, un to deklarācijās par iecerēto darbību 

ietvertie augstākās izglītības finansē�anas politikas principi saskanēja un 

papildināja viens otru. Visās deklarācijās par MK iecerēto darbību bija 

paredzēta maksas augstākās izglītības ievie�ana, veidojot valsts pasūtījumu 

augstākajā izglītībā, un studentu kreditē�anas sistēmas attīstī�ana.  

 

Maksas izglītības ievie�ana bija noteikta jau 1991.gadā pieņemtajā 

�Izglītības likumā�. Arī pirmo normatīvo aktu, kas paredzēja studentu 

kreditē�anas sistēmas ievie�anu Ivara Godmaņa vadītā Ministru Padome 

(turpmāk tekstā - MP) pieņēma 1993.gada martā. Visas nākamās valdības 

savās deklarācijās turpināja �o stratēģiju. 

 

Pirmā valdība, kuru Saeima apstiprināja 1993.gada 20.jūlijā, saskaņā ar 

pilnībā atjaunoto valsts pamatlikumu 1922.gadā pieņemto �Satversmi�, bija 

savienības �Latvijas ceļ�� biedra Valda Birkava veidotā valdība.54 �īs 

valdības deklarācijā augstākās izglītības jautājums bija pieminēts ļoti 

nekonkrēti, vien sakot, ka �tiks sagatavots un pieņemts likums par 

augstāko izglītību, kur� skaidri noteiks valsts kompetences līmeni 

augstskolās, saglabājot augstskolas patstāvību mērķu sasnieg�anai 

nepiecie�amo līdzekļu izvēlē� 55. �ī valdība pilnā sastāvā atkāpās 1994.gada 

13.jūlijā. 

                                        
53 Lēbers A.D., Bi�ers I. Ministru Kabinets. � R:Tiesiskās informācijas centrs, 1998, 58.lpp. 
54 Līdz ar to valdība atguva �Ministru kabineta� nosaukumu un pamatu darbam 
tradicionālās parlamentārās sistēmas ietvaros. (Turpat.) 
55 Ziņojums par kabineta sastādī�anu un deklarācija par kabineta iecerēto darbību// 
Latvijas Vēstnesis. � 1993. - 21.jūlijs. 
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Nākamā bija arī savienības �Latvijas ceļ�� biedra Māra Gaiļa veidotā 

valdība, ko Saeima apstiprināja 1994.gada 15.septembrī. �īs valdības 

deklarācijā sadaļā �Izglītība un zinātne� bija teikts, ka �valdība pabeigs 

sagatavo�anos studiju kreditē�anas sistēmas ievie�anai, kas paredzēs 

pakāpenisku pāreju uz maksas augstāko izglītību, ar to saprotot studentu 

līdzdalību savas izglītības finansē�anā, sākotnēji studentiem sedzot ne 

vairāk kā 1/10 daļu studiju maksas. Studiju kreditē�ana ir saistīta ar valsts 

pasūtījumu izglītībā�56. M.Gaiļa veidotā valdība beidza darbu 1995.gada 

21.decembrī. Taču tās pilnvaras beidzās 1995.gada 7.novembrī, sakarā ar 

6.Saeimas pirmo plenārsēdi.57 

 

Kā nākamo 1995.gada 21.decembrī Saeima apstiprināja ārpus partijām 

stāvo�ā Andra �ķēles veidoto valdību. �īs valdības deklarācijā bija sacīts, ka 

�valsts nodro�ina finansējumu (..) daļēji augstākajai izglītībai, arī izveidojot 

un ievie�ot studiju kreditē�anas sistēmu 1996./97.mācību gadā�58. �ī 

valdība demisionēja 1996.gada 20.janvārī. 

 

Taču joprojām bezpartejiskais A. �ķēle atkal tika uzaicināts veidot valdību, 

un otrais viņa sastādītais MK darbu sāka 1997.gada 13.februārī. Arī �īs 

valdības deklarācijā solīts �sakārtot un papla�ināt maksas un kreditē�anas 

principu pielietojumu augstākajā izglītībā�59. �ī valdība demisionēja 

1997.gada 28.jūlijā. 

 

Tā pa�a gada 7.augustā Saeima apstiprināja apvienības �Tēvzemei un 

Brīvībai�/LNNK biedra Guntara Krasta valdību. Tās deklarācijā par iecerēto 

darbību savukārt bija pausta apņem�anās �papla�ināt kreditē�anas principu 

                                        
56 Ziņojums par ministru kabineta sastādī�anu un deklarācija par valdības iecerēto 
darbību//Latvijas Vēstnesis. � 1994. - 13.septembris. 
57 6. Saeimas vēlē�anas notika 1995.gada 30.septembrī un 1.oktobrī. 
58 Deklarācija par Ministru Kabineta darbu// Latvijas Vēstnesis. � 1995. - 21.decembris. 
59 Deklarācija par Ministru Kabineta darbu// Latvijas Vēstnesis. � 1997. - 12.februāris. 
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pielietojumu augstākajā izglītībā�60. G.Krasta valdība beidza strādāt 

1998.gada 26.novembrī. Bet valdības pilnvaras beidzās sakarā ar 7.Saeimas 

pirmo plenārsēdi, kas notika 1998.gada 3.novembrī.61 

 

Pēc 7.Saeimas ievēlē�anas valdību tika uzaicināts veidot savienības 

�Latvijas ceļ�� biedrs Vilis Kri�topans. Viņa valdību Saeima apstiprināja 

1998.gada 26.novembrī. Tās deklarācijā bija teikts: �Tiks pilnveidota 

augstākās izglītības finansē�anas sistēma, tajā skaitā studiju bud�eta vietu 

skaita noteik�anas kārtība, saistot to ar tautsaimniecības nozaru 

pieprasījuma izpēti; tiks ieviesta studiju programmu normatīvā finansējuma 

sistēma. Tiks ieviesta studiju kreditē�anas sistēma, saistot to ar studiju 

līdzdalības maksājumu ievie�anu 10 � 20% apjomā, kā arī saistot to ar 

kredīta dzē�anas noteikumiem. Paredzēts pilnveidot studentu sociālā 

atbalsta sistēmu. Studentiem, kuri pēc augstskolas beig�anas strādā 

prioritārajos sektoros, tiks nodro�ināta kredīta daļēja vai pilnīga seg�ana.�62 

 

V.Kri�topana valdība atkāpās 1999.gada 5.jūlijā. 

 

Kā nākamā 1999.gada 16.jūlijā strādāt sāka �Tautas partijas� 

priek�sēdētāja A. �ķēles veidotā valdība. �ī bija tre�ā A. �ķēles sastādītā 

valdība. Tā savā deklarācijā solīja nodro�ināt �studē�anai nepiecie�amās 

kreditē�anas sistēmas funkcionē�anu, nodro�inot  sagatavoto speciālistu 

iesaistī�anu valstij nepiecie�amās nozarēs�63. �ī valdība demisionēja 

2000.gada 4.maijā. 

 

Visbeidzot savienības �Latvijas ceļ�� biedra Andra Bērziņa valdību Saeima 

apstiprināja 2000.gada 4.maijā. Tās deklarācijā teikts, ka �sākot ar 

                                        
60 Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību// Latvijas Vēstnesis. � 1997. - 
7.augusts. 
61 7.Saeimas vēlē�anas notika 1998.gada 3.oktobrī. 
62 Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību// www.mk.gov.lv (avots izmantots 
2002.gada 8.maijā). 
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2000./2001.mācību gadu pakāpeniski pāriesim uz studiju un studējo�o 

kreditē�anu no kredītiestā�u līdzekļiem, nosakot valsts galvojuma 

izsnieg�anas kārtību studējo�o sociālo vajadzību un studiju maksas 

seg�anai�.64 

 

Tātad, mērķus, ko savos iecerētās darbības plānos augstākās izglītības 

finansē�anas politikas aspektā bija iekļāvu�as valdības kop� 1993.gada, var 

sagrupēt sekojo�i: 

- studiju maksas ievie�ana; 

- studentu kreditē�anas sistēmas ievie�ana un pilnveido�ana; 

- valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā īsteno�ana. 

Turpmākajās nodaļās sīkāk tiks apskatīts katrs no trijiem aug�minētajiem 

augstākās izglītības finansē�anas politikas aspektiem.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            
63 Turpat 
64 Turpat 
65 Pārskats par valdības, IZM vadītājiem un atbilsto�ajiem valdības mērķiem augstākās 
izglītības finansē�anā ir sniegts 9.tabulā. 
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9.tabula. Valdību un izglītības un zinātnes resora vadītāji 
Valdība Izglītības un zinātnes 

ministrs 
Politika augstākajā izglītībā 

7.04.1990. � 
3.08.1993. 
MP priek�sēdētājs 
Ivars Godmanis 
(LTF) 

18.05.1990. � 03.08.1993. 
Andris Piebalgs (LTF) 

Studentu kreditē�anas sistēmas 
ievie�ana sākot ar 1993.gada martu. 

03.08.1993 � 
13.07.1994. 
Ministru Prezidents 
Valdis Birkavs (LC) 

03.08.1993. � 19.09.1994. 
Jānis Vaivads (LZS) 

Tiks sagatavots un pieņemts likums 
par augstāko izglītību, kur� skaidri 
noteiks valsts kompetences līmeni 
augstskolās. 

19.09.1994. � 
21.12.1995. 
Ministru Prezidents 
Māris Gailis (LC) 

19.09.1994. � 27.05.1995. 
Jānis Vaivads (LC) 
27.05.1995. � 08.06.1995. 
p.i. Jānis Dripe (LC) 
09.06.1995. � 21.12.1995. 
Jānis Gaigals (LC) 

Valdība pabeigs sagatavo�anos 
studiju kreditē�anas sistēmas 
ievie�anai, kas paredzēs pakāpenisku 
pāreju uz maksas augstāko izglītību. 

21.12.1995. � 
13.02.1997. 
Ministru Prezidents 
Andris �ķēle 
(bezpartejisks) 

22.12.1995. � 12.02.1997. 
Māris Grīnblats (TB) 
- izglītības valsts ministrs Jānis Gaigals 
(LC) [22.12.1995. � 17.07.1996.] 
- augstākās izglītības un zinātnes valsts 
ministrs Pēteris Cimdiņ� (LZS) 
[22.12.1995. � 17.02.1997.] 

Valsts nodro�ina finansējumu (..) 
daļēji augstākajai izglītībai, arī 
izveidojot un ievie�ot studiju 
kreditē�anas sistēmu 1996./97. 
mācību gadā. 

13.02.1997. � 
7.08.1997. 
Ministru Prezidents 
Andris �ķēle 
(bezpartejisks) 

13.02.1997. � 07.08.1997. 
Juris Celmiņ� (DPS) 

Sakārtot un papla�ināt maksas un 
kreditē�anas principu pielietojumu 
augstākajā izglītībā. 

7.08.1997. � 
26.11.1998. 
Ministru Prezidents 
Guntars Krasts 
(TB/LNNK) 

07.08.1997. � 16.04.1998. 
Juris Celmiņ� (DPS) 
17.04.1998. � 04.05.1998. 
p.i. Vladimirs Makarovs (TB/LNNK) 
04.05.1998. � 26.11.1998. 
Jānis Gaigals (LC) 

Papla�ināt kreditē�anas principu 
pielietojumu augstākajā izglītībā. 

26.11.1998. � 
16.07.1999. 
Ministru Prezidents 
Vilis Kri�topans 
(LC) 

26.11.1998. � 06.07.1999. 
Jānis Gaigals (LC)  
- augstākās izglītības valsts ministre 
Tatjana Koķe (JP) [20.05.1999. � 
16.07.1999.] 

Tiks pilnveidota augstākās izglītības 
finansē�anas sistēma, t. sk. studiju 
bud�eta vietu skaita noteik�anas 
kārtība, saistot to ar tautsaimniecības 
nozaru pieprasījuma izpēti; tiks 
ieviesta studiju programmu 
normatīvā finansējuma sistēma. 

16.07.1999. � 
5.05.2000. 
Ministru Prezidents 
Andris �ķēle (TP) 

16.07.1999. � 26.11.1999. 
Silva Golde (TP) 
09.12.1999. � 12.12.1999. 
p.i. Vladimirs Makarovs (TB/LNNK) 
12.12.99. � 16.12.1999. 
p.i. Andris �ķēle (TP) 
16.12.1999. � 05.05.2000. 
Māris Vītols (TP) 

Studē�anai nepiecie�amās 
kreditē�anas sistēmas funkcionē�anu, 
nodro�inot sagatavoto speciālistu 
iesaistī�anu valstij nepiecie�amās 
nozarēs. 

05.05. 2000. 
Ministru Prezidents 
Andris Bērziņ� (LC) 

05.05.2000. 
Kārlis Grei�kalns (TP) 

Pakāpeniski pāriesim uz studiju un 
studējo�o kreditē�anu no 
kredītiestā�u līdzekļiem, nosakot 
valsts galvojuma izsnieg�anas kārtību 
studējo�o sociālo vajadzību un studiju 
maksas seg�anai 

Tabula sastādīta pēc www.mk.gov.lv publicētajiem datiem (avots izmantots 

2002.g.8.maijā.) 

http://www.mk.gov.lv/
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Studiju maksas ievie�ana 

 

1991.gadā pieņemtais �Izglītības likums� noteica, ka par studijām 

augstskolā ir noteikta ikgadēja maksa un valsts finansē tikai sev 

nepiecie�amā speciālistu skaita izglīto�anu. Savukārt 1995.gadā pieņemtais 

�Augstskolu likums� noteica, ka valsts nosaka studiju vietu skaitu 

augstskolās, kas tiek finansētas no valsts bud�eta līdzekļiem. Studiju maksu 

studiju vietās, kas netiek finansētas no valsts bud�eta līdzekļiem, sedz 

studējo�ie, juridiskās vai fiziskās personas. 

 

Juridisko personu dibinātajās augstskolās mācību maksa tika noteikta 

visiem studentiem uzreiz. Savukārt valsts augstskolās tā tika ieviesta 

pakāpeniski. Vispirms augstākā izglītība tikai par maksu kļuva pieejama 

nepilna laika studentiem. Taču pakāpeniski turpināja samazināties arī valsts 

apmaksāto studiju vietu skaits pilna laika studentiem.  

 

Studiju maksas apjoma noteik�ana bija pa�u augstskolu kompetence, valsts 

�o jomu neregulēja. Tāpēc studiju maksa da�ādās augstskolās un da�ādās 

studiju programmās mainījās ļoti pla�ās robe�ās.66 Tās apjomu pamatā 

noteica konkurss uz vienu studiju vietu atiecīgajā studiju programmā un 

iedzīvotāju maksātspēja. Līdz ar to �eit darbojās tirgus pieprasījuma 

likumsakarības � populārākajās studiju programmās, piemēram, 

ekonomikā, tiesību zinātnēs, konkurss uz valsts finansētajām vietām bija 

ļoti augsts un studiju maksa krietni augstāka nekā nepopulārajās studiju 

programmās. �ajos gadījumos veidojās arī liels maksas studentu skaits.67 

 

                                        
66 Studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam mainījās no 100 latiem līdz 1650 latiem 
valsts augstskolās un 175 līdz 2600 latiem juridisko personu dibinātajās augstskolās 
akadēmiskajā gadā. (Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un 
zinātnes ministrija// www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/7.10nod.htm (avots 
izmantots 2002.gada 19.aprīlī). 
67 Bu�manis, P. Kāpēc valsts augstskolās ir klātienes maksas studenti? � 2000. � 
20.janvāris. (Nav publicēts.) 
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Savukārt �ra�ojo�ās� specialitātēs tādās kā in�enierzinātnes, ar laukiem 

saistītas profesijas, un klasisko zinātņu studiju programmās uzņem�anas 

konkursi bija salīdzino�i zemi, da�kārt vērā ņemams konkurss �ajās 

specialitātēs nepastāvēja nemaz. Līdz ar to arī pretendentu skaits uz 

maksas studijām bija neliels un maksai attiecīgi bija jābūt pieņemamai, lai 

studenti būtu ar mieru studēt �ajās studiju programmās. Piemēram, 

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte �ajās specialitātēs praktizēja lielāka 

maksas studentu skaita uzņem�anu, papildinot akadēmisko grupu par 

pieciem studentiem, līdz ar to nodro�inot rezervi atbirumam, kur� 

in�enierspecialitātēs sastādīja pat līdz 50 procentiem. Tātad �smagajās� 

studiju programmās lielāks pieprasījums reāli nepastāvēja.68 

 

Tāpat studiju maksa studiju programmās Rīgas augstskolās vairumā 

gadījumu bija ievērojami lielāka nekā tādās pa�ās studiju programmās 

augstskolās ārpus Rīgas. Taču lielākā daļa no visiem Latvijas studentiem 

augstāko izglītību ieguva tie�i augstākās izglītības iestādēs Rīgā, apgūstot 

pilna laika studiju programmas.69 Tas nozīmēja, ka bija nepiecie�ami 

ievērojami līdzekļi, lai studējo�ie varētu samaksāt par studijām un segt 

ikdienas izdevumus. Turklāt, studiju maksa augstskolās par semestri bija 

jāsamaksā uzreiz pilnā apmērā.70 Taču statistika par iedzīvotāju ienākumu  

līmeni liecināja, ka iedzīvotāju dzīves līmenis ir pārāk zems, lai bez 

grūtībām un ārējas palīdzības varētu segt mācību maksu augstskolās. 

Piemēram, 2000.gadā vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli 

bija 69,19 lati mēnesī, kamēr viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma 

                                        
68 Bu�manis, P. Kāpēc valsts augstskolās ir klātienes maksas studenti? � 2000. � 
20.janvāris. (Nav publicēts.) 
69Pārskats par Latvijas augstskolu darbību 2001.gadā. � Izglītības un zinātnes ministrija// 
www.izm.gov.lv/lv/Statistika/parskats2001/4.5nod.htm (avots izmantots 2002.gada 
19.aprīlī). 
70 Ir iespējamas atlaides nomaksas termiņa, taču tie ir izņēmuma gadījumi. 
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preču un pakalpojumu groza vērtība bija 84,47 lati mēnesī.71 �īs summas 

bija daudz mazākas nekā attiecīgā gada studiju maksa. 

 

Taču, kā jau minēts, studiju maksas apjoma noteik�ana atradās pa�u 

augstskolu ziņā. Valsts �o jomu neregulēja, kaut gan bija vairāki 

mēģinājumi to darīt un jautājums par augstākās izglītības finansē�anas 

sakārto�anu nepārtraukti atradās politiskajā un masu mēdiju dienas 

kārtībā.  

 

1999.gada beigās Ministru prezidents A.�ķēle vienojās ar AIP par tāda 

augstākās izglītības finansē�anas modeļa izstrādi, kur katrs students būtu 

iesaistīts savas izglītības finansē�anā.72 

 

2000.gada sākumā valdības izveidota darba grupa piedāvāja izskatīt 

modeli, kas paredzēja atteikties no līdz tam pastāvēju�ās kārtības, ka daļas 

pilna laika studentu valsts augstskolās nemaksāja, bet daļa maksāja 

augstskolas noteikto studiju maksu. Tika piedāvāts noteikt, ka visi pilna 

laika valsts augstskolu studenti maksā noteiktu daļu par savu izglītību, bet 

atliku�o daļu sedz valsts. Līdz ar to, katra studenta izglītībā tiktu ieguldīti 

gan valsts, gan privātie līdzekļi. Tas gan neattiektos uz nepilna laika 

studentiem, kuriem savas augstākās izglītības iegū�ana būtu jāfinansē 

pilnībā. �o kārtību bija iecerēts ieviest ar 2000./2001.akadēmisko gadu, 

attiecinot to uz pirmajā kursā uzņemtajiem studentiem. Reformas virzītāji 

uzsvēra, ka �ādas izmaiņas ļautu izsekot valsts bud�eta līdzekļu 

ieguldījumam katra studenta izglīto�anā un novērstu situāciju, ka maksas 

studenti tiek izglītoti uz valsts bud�eta apmaksāto studentu �rēķina�, jo 

studiju maksa vairumā gadījumu nesedza vienas studiju vietas izmaksas. 

 

                                        
71 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību// R.:Ekonomikas ministrija. - 2001. - 
decembris. 
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Taču �is modelis netika īstenots, jo marta vidū Izglītības un zinātnes 

ministrija (turpmāk tekstā - IZM) piedāvāja valdībai atkāpties no ieceres 

2000. gada rudenī visiem pirmā kursa studentiem pieprasīt studiju 

līdzdalības maksu. �is priek�likums tika pamatots ar nepietiekamo laiku, kas 

bija atlicis reformas ievie�anai līdz akadēmiskā gada sākumam 1.septembrī. 

Studentu līdzdalības maksas ievie�anai būtu nepiecie�ams veikt grozījumus 

augstāko izglītību regulējo�ajos likumos, kā arī valsts bud�eta likumā. �ie 

lēmumi būtu jāpieņem Saeimai, taču �āda izmaiņas visticamāk negūtu 

parlamenta atbalstu, jo pat reformu ierosināju�ās �Tautas partijas� valdības 

koalīcijas partneri savienība �Latvijas ceļ�� un apvienība �Tēvzemei un 

Brīvībai�/LNNK neatbalstīja studentu līdzdalības maksas ievie�anu. Valdības 

izveidotā darba grupa, kas bija izstrādājusi augstākās izglītības studentu 

līdzfinansē�anas modeli norobe�ojās no �ādas virzības, pamatojot, ka viņu 

pienākums bijis tikai veikt aprēķinus, bet politisks lēmums jāpieņem 

Saeimai.73  

 

2001.gada sākumā IZM valdībā iesniedza citu koncepciju, kurā tika 

piedāvāts mainīt augstākās izglītības finansē�anas kārtību. Tika piedāvāti 

trīs iespējamie risinājuma varianti: (1.) studiju dalības maksas ievie�ana 

visiem pilna laika studentiem, bet nepilna laika studijām tiek noteikta pilna 

maksa; (2.) valsts finansējuma palielinā�ana, lai nodro�inātu bezmaksas 

izglītību visiem pilna laika studentiem, saglabājot maksu par nepilna laika 

studijām; (3.) maksas studiju vietu pastāvē�ana līdzās valsts bud�eta 

finansētajām studiju vietām gan pilna laika, gan nepilna laika studijās.74 

Taču MK komiteja �o koncepcijas projektu noraidīja. Nākamo koncepciju 

�Par valsts atbalstu augstākās izglītības finansē�anā� valdības komiteja 

                                                                                                            
72 Lulle, B. Vienojas par augstākās izglītības modeli, kas paredz:katram studentam 
jāpiedalās savas izglītības finansē�anā// LETA. � 1999. � 26.novembris. 
73 Nagle, G. Ministrija atkāpjas no idejas par studiju līdzdalības maksu// Diena. � 2000. � 
18.marts. 
74 Par valsts atbalstu augstākās izglītības finansē�anā. � R.: IZM, 2001. (Nav publicēts.) 
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pieņēma 2001.gada 16.jūlijā.75 Kopumā tā ietvēra se�us augstākās 

izglītības finasnē�anas variantus un aovienoto IZM variantu. Rezultātā MK 

komiteja konceptuāli akceptēja IZM projektu, kas paredzēja augstākajai 

izglītībai pie�ķirt papildus finansējumu. �ī finansējuma apjomu katru gadu 

noteiktu MK. Taču līdz 2001.gada beigām tālāku virzību valdībā �is 

dokuments neguva. 

 

 

Iesaistīto pu�u attieksme pret studiju maksas ievie�anu 

augstskolās 

 

Izglītības politikas veido�anu padara sare�ģītu daudzas tajā ieinteresētās 

sociālās grupas. Sociālo grupu attieksme pret studiju maksas ievie�anu 

Latvijā bija at�ķirīga. Taču vienīgā sociālā grupa, kura pārstāvju vairums 

nepārtraukti izteica protestu pret studiju maksu, pieprasot valdībai 

palielināt augstākās izglītības finansējumu, bija studenti.  

 

Filozofijas un socioloģijas institūts 1996.gadā veica aptauju, kurā 

noskaidrojās, ka 85% studentu iebilst pret mācību maksas ievie�anu 

augstskolās. Tam bija arī materiāls pamats, ko atklāja tālākie pētījumi par 

nabadzīgo studentu dzīves aptākļiem. Bet tā kā likumdo�ana pieļāva studiju 

maksas pastāvē�anu, bet valsts finansēto bud�eta vietu skaits augstskolās 

bija neliels, augstskolu noteiktā studiju maksa tika akceptēta. Studenti 

savas intereses centās realizēt, mēģinot ietekmēt lēmumu pieņēmēju, 

birokrātu un politiķu, virzītās pārmaiņas augstākās izglītības finansē�anas 

politikā. Studenti uzstāja uz �dialogu ar valsti�76, iesaistījās diskusijās ar 

IZM, AIP, valdības amatpersonām. Daļēji studentu panākums bija arī 

2000.gadā ieplānotās augstākās izglītības finansē�anas politikas reformas, 

                                        
75 Saulīte, J. MK komiteja atbalsta finansējuma palielinā�anu augstākajai izglītībai// LETA. 
� 2001. � 16.jūlijs. 
76 Par studentu dialogu ar valsti// Latvijas Vēstnesis. � 1998. � 25.marts. 
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ievie�ot studentu līdzdalības maksājumu valsts augstskolās, neveiksme. 

Vairums studentu �o ideju noraidīja, atbalstot tādu augstākās izglītības 

finansē�anas modeli, kas gadu no gada paredzētu bud�eta studentu skaita 

pieaugumu.77 Taču jāatzīmē, ka tas nebija pilnīgi visu studējo�o viedoklis. 

Privāto augstskolu studenti izteica atbalstu līdzdalības maksājuma 

ievie�anai ar nosacījumu, ka tas attiektos arī uz privātajām augstskolām.78 

 

Taču iz�ķiro�ais iemesls �īs reformas ievie�anas neveiksmei bija 

nepietiekamais politiskais atbalsts, jo studentu līdzdalības maksas ievie�anu 

valsts augstskolās neatbalstīja divi lielākie valdības koalīcijas partneri 

savienība �Latvijas ceļ�� un �Tēvzemei un Brīvībai�//LNNK, kamēr reformas 

virzītāji bija �Tauta partiju� pārstāvo�ais Ministru prezidents A.�ķēle un 

izglītības un zinātnes ministrs Māris Vītols.79 Valdības koalīcijas partneru 

attieksme bija skaidrojama ar piedāvātā augstākās izglītības finansē�anas 

reorganizācijas modeļa nepopularitāti sabiedrībā. Tomēr, kopumā 

raugoties, arī savienības �Latvijas ceļ�� un �Tēvzemei un Brīvībai�//LNNK 

politiķi atbalstīja studiju maksas pastāvē�anu valsts augstskolās.  

 

Studiju maksa papildināja augstskolu bud�etu, daļēji atrisinot nepietiekamā 

finasnējuma jautājumu augstākajai izglītībai arī no birokrātiskā aparāta 

viedokļa. Tas bija gan IZM, gan Finansu ministrijas (turpmāk tekstā - FM) 

interesēs. 

 

Pret studiju maksu neiebilda arī augstskolas, jo tās �os līdzekļus saņēma. 

Jautājums bija par �o līdzekļu plūsmas organizāciju un valsts kontroli. 

Augstskolas principā atbalstīja arī ideju par studentu līdzdalības maksājumu 

ievie�anu, kaut gan konkrētais 2000.gadā piedāvātais �ādas reformas 

                                        
77 Nagle, G. Studenti noraida līdzdalības maksas ideju// Diena. � 2000. � 6.marts. 
78 Lulle, B. Privātās augstskolas neatbalstīs studentu piketu// LETA. � 2000. � 27.marts. 
79 Nagle, G. Ministrija atkāpjas no idejas par studiju līdzdalības maksu// Diena. � 2000. � 
18.marts. 
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projekts nesaņēma Rektoru padomes80 atbalstu. 81 Rektoru padome 

norādīja uz to, ka līdz reformas ieviesanas sākumam palicis pārāk īss laiks, 

lai to varētu izdarīt.82 Taču tāpat jāpiebilst, ka attiecīgā finansē�anas 

modeļa ievie�anas gadījumā samazinātos augstskolu autonomija, jo tas 

paredzēja valstij iespēju kontrolēt un noteikt studiju maksas lielumu 

atbilsto�i programmu izmaksām. Tāpat �ādā situācijā valsts iegūtu tiesības 

regulēt kopumā pilna laika studiju programmās valsts augstskolās 

uzņemamo studentu skaitu.83  

 

 

Studējo�o un studiju kreditē�anas sistēma 

 

Otrs valdību deklarācijās ietvertais mērķis attiecībā uz augstākās izglītības 

finansē�anu paredzēja ieviest un pilnveidot studentu un studiju 

kreditē�anas sistēmu. �Augstskolu likums� noteica, ka studējo�ais var 

izmantot īpa�u valsts kredītu no MK dibinātā Studiju fonda. 

 

Taču pirmo lēmumu par studentu kreditē�anu Latvijā 1992. gadā pieņēma 

LR AP. Tas bija lēmums �Par Latvijas augstskolu studentu kreditē�anu�. 

                                        
80 Saskaņā ar Augstskolu likuma 64.pantu Rektoru padome ir koleģiāla augstskolu 
institūcija, ko sadarbības koordinē�anai un nepiecie�amo kopējo pasākumu organizē�anai 
izveidoju�as augstskolas. Rektoru padomē ietilpst visu valsts akreditēto augstskolu rektori. 
�ī padome izstrādā priek�likumus izglītības un zinātnes ministram par augstākās izglītības 
attīstību; lemj par kopēju studiju programmu izveido�anu, akadēmiskā personāla un 
materiālās bāzes izmanto�anu; dod savu atzinumu par likumprojektiem un citiem 
normatīvajiem aktiem augstākās izglītības jomā; iesaka ekspertus augstskolu un konkrētu 
studiju programmu akreditācijai; uz ekspertīzes rezultātu pamata izstrādā priek�likumus 
par augstskolu akreditāciju; sagatavo priek�likumus par valsts bud�eta līdzekļu sadali 
augstskolām; reprezentē Latvijas Republikas augstskolas ārvalstīs; saas kompetences 
ietvaros risina citus ar augstskolu darbību saistītus jautājumus. Rektoru padomes sastāvu, 
tās darbības kārtību un kompetenci nosaka rektoru padomes nolikums, kuru apstiprina 
izglītības un zinātnes ministrs. (Augstskolu likums// Latvijas Vēstnesis. - 1995. � 
17.novembris.) 
81 Blūzma, I. Izgā�as kārtējais izglītības projekts// Neqatkarīgā Rīta Avīze. � 2000. � 
18.marts. 
82 Rektori neatbalsta sasteigtu augstākās izglītības reformas ievie�anu// LETA. � 2000. - 
17.marts. 
83 Reforma būs pakāpeniska// Diena. � 2000. � 26.janvāris. 
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Saskaņā ar to 1993.gadā LR MP apstiprināja �Nolikumu par Latvijas 

augstskolu studentu kreditē�anu�, tādējādi normatīvajos aktos pirmo reizi 

paredzot iespēju studentiem saņemt kredītu no valsts bud�eta.84 �is 

dokuments noteica, ka tiesības saņemt kredītu ir Latvijas augstskolu dienas 

nodaļu pēdējo un priek�pēdējo kursu studentiem bāreņiem, studentiem, 

kuriem miris viens no vecākiem, studentiem, kuri nāk no daudzbērnu 

ģimenēm, studentiem, kuru ģimenēs ir bērni, un studentiem, kuru abi 

vecāki ir pensionāri. 

 

Kredīta apjoms bija noteikts pusotras minimālās valsts stipendijas apmērā. 

To varēja saņemt papildus neatmaksājamajai valsts stipendijai desmit 

mēne�us gadā. Bija arī paredzēts, ka �is ir bezprocentu aizdevums, kuru 

jāatmaksā valstij piecu gadu laikā, sākot ar tre�o gadu pēc augstskolas 

beig�anas, ievērojot inflācijas koeficientu. Tāpat nolikumā bija paredzēts, 

ka students kredītu var neatmaksāt, ja studiju vai kredīta atmaksā�anas 

laikā viņ� kļuvis par I vai II grupa invalīdu. 

 

Tā kā �is dokuments noteica īpa�us kritērijus aizdevuma saņēmēju atlasei, 

tas neattiecās uz pla�u studentu loku. 

 

Studējo�o kredītu pla�am studentu lokam valsts sāka nodro�ināt 

1997.gadā, bet studiju kredītu � 1999.gadā. Tika noteikts, ka studējo�o 

kredīts ir aizdevums no valsts bud�eta vai kredītiestādes līdzekļiem, lai 

nodro�inātu studējo�ā sociālās vajadzības � uzturu, apģērbu, mācību 

līdzekļu iegādi un citus izdevumus. Savukārt studiju kredīts ir aizdevums 

studentam mācību maksas seg�anai. 

 

Uz aizdevumu sociālajām vajadzībām no valsts bud�eta līdzekļiem varēja 

pretendēt gan valsts dibināto augstskolu studenti, gan tie studenti, kuri 

                                        
84 LR Ministru padomes lēmums Nr.109. �Par nolikumu par Latvijas augstskolu studentu 
kreditē�anu�// Latvijas Vēstnesis. � 1993. - 11.marts. 
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juridisko personu dibinātajās augstskolās apguva valsts akreditētās studiju 

programmas. Savukārt aizdevumu studiju maksas seg�anai varēja saņemt 

gan valsts, gan juridisko personu dibināto augstskolu studenti, kuri sekmīgi 

apguva valsts akreditētās studiju programmas.  

 

Studējo�o kredītu no valsts bud�eta līdzekļiem varēja saņemt ne vairāk kā 

viena bakalaura akadēmiskā grāda un viena maģistra akadēmiskā grāda 

iegū�anai vai augstākās profesionālās izglītības iegū�anai. Tāpat kredīts 

studiju maksas seg�anai tika pie�ķirts tikai viena bakalaura grāda, viena 

maģistra grāda un viena doktora grāda iegū�anai vai augstākās 

profesionālās izglītības iegū�anai. 

 

Aizdevumu no valsts bud�eta studenti varēja saņemt arī mācībām ārzemēs. 

Studiju kredītu mācībām ārvalstīs studenti varēja saņemt attiecīgajā valstī 

atzītu studiju programmu apguvei. Savukārt studējo�o kreditē�anas 

noteikumi paredzēja, ka sociālā kredīta izmaksai Latvijas studentiem 

ārvalstīs drīkst tērēt ne vairāk kā divus procentus no kopējā studējo�o 

kreditē�anai pie�ķirto līdzekļu apmēra.  

 

Tika noteikts, ka lēmumu par studējo�o un studiju kreditē�anai paredzēto 

līdzekļu apjomu pieņem Saeima, apstiprinot valsts bud�etu kārtējam 

gadam. Studējo�o un studentu kreditē�anai paredzētie valsts bud�eta 

līdzekļi katru gadu līdz 2001.gadam tika palielināti (skat. 10. un 11.tabulu). 
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10.tabula. Studējo�o kreditē�anas līdzekļi  

 1997. 1998. 1999. 2000. 
Valsts 
bud�etā 
paredzētie 
līdzekļi, 
milj. Ls 

1,777 2,619 2,756 3,281 

Kredītos 
izsniegto 
līdzekļu 
apjoms, 
milj. Ls. 

0,29 1,756 2,59 3,097 

Faktiskais 
kredītu 
ņēmēju 
skaits 

2590 6725 7367 8825 

Tabula sastādīta pēc IZM datiem85 

 

11.tabula. Studiju kreditē�anas līdzekļi 
 1997. 1998. 1999. 2000. 

Valsts 
bud�etā 
paredzētie 
līdzekļi, 
milj. Ls 

 -   -  1,0 3,475 

Kredītos 
izsniegto 
līdzekļu 
apjoms, 
milj. Ls. 

 -   -  0,586 2,329 

Faktiskais 
kredītu 
ņēmēju 
skaits 

 -   -  4230 11448 

Tabula sastādīta pēc IZM datiem86 

 

 

Taču bija gadījumi, kad studenti nesaņēma līdzekļus kreditē�anas sistēmas 

nepilnību dēļ. Piemēram, kaut arī kopējais 2000. gadā pie�ķirto studējo�o 

un studiju kredītu līdzekļu apjoms pārsniedza kopējo pieprasījumu, 

studējo�o kredīts 2000. gadā atsevi�ķās augstskolās nebija pietiekams, 

turpretī citās � palika neizmantoti līdzekļi. �āda situācija bija izskaidrojama 

ar to, ka kredītlīdzekļi tika piesaistīti konkrētai augstskolai, un finansiālā 

gada laikā tie nebija pārvietojami. Tāpēc, kaut gan sistēmā bija brīvi jeb 

neizmantoti līdzekļi, studentiem tie nebija pieejami.  

                                        
85 Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. � R., 2002. � 18.aprīlis. (Nav publicēts.) 
86 Turpat 
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Noteikumi par studējo�o kreditē�anu paredzēja, ka kredīta apmērs vienam 

studējo�ajam nepārsniedz 35 latus mēnesī, un tas tiek izmaksāts 10 

mēne�us gadā. Kredīta procentu likme bija noteikta 5% gadā. Noteikumi 

paredzēja, ka aizdevumu jāsāk atmaksāt ne vēlāk kā ar tre�o mēnesi pēc 

studiju pārtrauk�anas vai ar sesto mēnesi pēc studiju pabeig�anas. Bija arī 

noteikts konkrēts aizdevuma atmaksas grafiks, kas paredzēja, ka no kredīta 

kopējās summas jāatmaksā ne mazāk kā: 

 - pirmajā atmaksas gadā - 5%; 

 - otrajā atmaksas gadā - 10%; 

 - tre�ajā atmaksas gadā - 15%; 

 - ceturtajā atmaksas gadā - 15%; 

 - piektajā atmaksas gadā - 20%; 

 - sestajā atmaksas gadā - 20%. 

Tātad maksimālais studējo�ā kredīta atmaksas termiņ� bija noteikts septiņi 

gadi. 

 

Savukārt studiju kredīta atmaksai tika noteikts 10 gadu termiņ�. �Studiju 

kreditē�anas noteikumi� paredzēja, ka aizdevuma atmaksa jāsāk ne vēlāk 

kā ar tre�o mēnesi pēc studiju pārtrauk�anas vai ne vēlāk kā gadu pēc 

studiju pabeig�anas. Bija noteikts, ka katru gadu aizdevuma saņēmējam 

jāatdod Studiju fondam desmito daļu no kopējās kredīta summas un 

kredīta procentus. Studiju laikā �im aizdevumam procenti netika aprēķināti. 

Tos saskaņā ar noteikumiem sāka aprēķināt, sākot ar 12 mēnesi pēc 

studiju pabeig�anas, piemērojot 5% likmi gadā. Tika noteikts, ka procentus 

aprēķina katru mēnesi no kopējās kredīta summas. 

 

2001.gada pavasarī valdība pieņēma noteikumus, kas ļauj studējo�ajiem 

saņemt kredītus no kredītiestā�u līdzekļiem ar valsts galvojumu.87 Līdz ar to 

                                        
87 Ministru kabineta noteikumi nr. 220. �Kārtība, kādā tiek pie�ķirts, atmaksāts un dzēsts 
studiju kredīts un studējo�ā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu 
galvojumu�// Latvijas Vēstnesis. � 2001. � 22.jūnijs. 



 56 

pēc 2001.gada 30.oktobra vairs nevarēja pieteikties uz kredītu no valsts 

bud�eta līdzekļiem.88 Balstoties uz noslēgtajiem līgumiem, studiju un 

studējo�o kredītus no valsts bud�eta turpinās izmaksāt līdz 2007.gadam. 

 

Savukārt noteikumi par studiju un studējo�o kreditē�anu no kredītiestā�u 

līdzekļiem paredz, ka valsts studentiem sniegs galvojumu 90% apmērā no 

kopējās izsniegto kredītu summas. Savukārt studentiem bāreņiem, bez 

vecāku gādības paliku�ajiem un no trūcīgajām ģimenēm, valsts galvojums 

kredītam tiks nodro�ināts 100% apjomā no kopējās kredītu summas. 

 

Taču noteikumos tika arī paredzēts, ka aizdevuma saņem�anai, studentam 

kredītiestādei vēl jāsniedz papildus garantijas � divu fizisku personu 

galvojums, vai arī to vietā kredīta prasītājs var piedāvāt ķīlā nekustamo 

īpa�umu vai vērtspapīrus. Noteikumi pieļāva arī iespēju, ka gadījumos, ja 

viens no vecākiem miris, ir pirmās vai otrās grupas invalīds vai pensionārs, 

kredītiestāde var izsniegt aizdevumu ar vienas fiziskas personas galvojumu. 

 

Saskaņā ar noteikumiem, papildus garantijas kredītiestādes nepieprasa 

studentiem, kuri saņem 100% valsts galvojumu. Tie ir bāreņi, bez vecāku 

gādības paliku�ie un studenti no trūcīgajām ģimenēm. Taču tie�i pēdējie 

nonāca strupceļā, jo noteikumos tika iekļauta prasība, ka studējo�ajiem no 

trūcīgām ģimenēm kredītiestāde izsniedz kredītu tikai pēc tam, kad ir 

saņemts attiecīgās pa�valdības galvojums. Savukārt likumi, kas reglamentē 

pa�valdību saimniecisko darbību neļāva pa�valdībām būt par galviniecēm 

fiziskām personām. Tādā veidā, �iem cilvēkiem pieeja kredītam tika liegta.  

 

Noteikumi par studējo�o un studentu kreditē�anu no kredītiestā�u 

līdzekļiem ļāva kredītiestādēm izvirzīt galviniekiem papildus prasības.  

 

                                        
88 Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. � R., 2001. � 10.decembris. (Nav 
publicēts.) 
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Izsolē par tiesībām izsniegt studiju un studējo�o kredītus 2001.gadā 

uzvarēja a/s �Hansabanka� un a/s �Latvijas Krājbanka�.89 �Hansabanka� 

izvirzīja prasību diviem studenta galvotājiem atvērt kontu bankā un veikt 

ikmēne�a iemaksu 60 latu apjomā. Savukārt �Latvijas Krājbanka� neprasīja 

atvērt kontu, bet lika galvotājiem katru mēnesi iesniegt Valsts sociālās 

apdro�inā�anas aģentūras izsniegtu izziņu par nodokļu maksājumiem. 

�ādas prasības kredītiestādes pamatoja ar nepiecie�amību pārliecināties 

par galvinieku ikmēne�a ienākumiem un maksātspēju. 

 

Vērtē�anas kritērijs banku izsolē saskaņā ar izsoles nolikumu bija banku 

piedāvātā kredītu procentu likme.  

 

Saskaņā ar noteikumiem studiju kredīts aizdevuma saņēmējam ir 

bezprocentu aizdevums studiju laikā. Tā procentus sāk aprēķināt gadu pēc 

studiju pabeig�anas, piemērojot piecu procentu likmi gadā. Studiju kredīta 

procentus aprēķina katru mēnesi no kopējās studiju kredīta summas 

atlikuma.  

 

Savukārt studējo�ā kredīta procentu likme ir pieci procenti gadā un tos sāk 

aprēķināt ar kredīta izmaksas dienu. Aprēķinātos procentus kredīta 

ņēmējam jāmaksā katru mēnesi. 

 

Taču banku procentu likme ir augstāka par pieciem procentiem. Starpību 

starp kredītiestādes gada procentu likmi un to likmi, ko maksā aizdevuma 

saņēmējs, sedz valsts. 

 

                                        
89 2001.gadā a/s �Hansabanka� apkalpoja Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti, Daugavpils universitāti, Banku augstskolu, Vidzemes augstskolu, Sociālā darba 
un sociālās pedagoģijas augstskolu �Attīstība�, Biznesa augstskolu �Turība�, Latvijas 
Universitātes Rīgas Humanitāro institūtu, Starptautisko prakstiskās psiholoģijas institūtu, 
Rīgas Ekonomikas augstskolu, Ventspils Augstskolu. Pārējas augstskolas apkalpoja a/s/ 
�Latvijas Krājbanka�. 



 58 

Arī banku izsniegtos studiju un studējo�o aizdevumus jāsāk atmaksāt gadu 

pēc studiju beig�anas. Noteikts, ka kredītus, kuru kopējā summa pārsniedz 

1000 latu, jāatmaksā desmit gadu laikā, katru gadu nomaksājot vienu 

desmito daļu un kredītprocentus. Savukārt, ja aizdevums nepārsniedz 1000 

latu, tas jāatdod kredītiestādei piecu gadu laikā. 

 

Kredīstiestādes izsniegtā aizdevuma apjoms pie�ķīra lielākus līdzekļus 

studentiem. Kredīts sociālo vajadzību apmaksai no pirmā līdz tre�ajam 

studiju gadam bija noteikts 60 latu mēnesī, bet sākot ar ceturto gadu � 80 

latu mēnesī. Doktorantiem �is aizdevums bija 100 lati. Maksimālais 

aizdevuma apjoms studiju maksas seg�anai nepārsniedza par mācībām 

noteikto maksu. 

 

Kaut gan Latvijā valsts augstskolu studentu kreditē�anu sāka īstenot tikai 

2001.gadā, zināma pieredze �ajā jomā jau bija. Proti, Rīgas Ekonomikas 

augstskolas studenti varēja saņemt sociālo kredītu no a/s �Unibanka� vai 

a/s �Hansabanka�. Studenti varēja izvēlēties - saņemt aizdevumu tikai no 

kredītiestādes vai arī kombinēt valsts piedāvāto sociālo kredītu ar 

kredītiestādes līdzekļiem. Aizdevuma maksimālais apjoms, ko students no 

kredītiestādes varēja saņemt, mēnesī bija 120 LVL. Pusi no summas 

garantēja augstskola. Tāpat studenti var arī pretendēt uz valsts garantēto 

sociālo kredītu 35 LVL apjomā90.  

 

 Izveidotā studentu kreditē�anas kārtība paredzēja arī iespēju, ka valsts 

dzē� studentam izsniegto kredītu. 1999.gadā valdība pieņēma noteikumus, 

kuros noteica, kādiem un cik speciālistiem, kuri pēc augstskolas beig�anas 

strādā atbilsto�i iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai izglītībai 

                                        
90 Ka�a, R., Lo�a, Z. Valsts finansējums augstākajai izglītībai un finansu plūsmas  
mehānismi// Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā. � R.: 
SFL, 2001, 17.lpp. 
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2000.gadā sāk dzēst no valsts bud�eta līdzekļiem studējo�o kredītu91. Tādā 

veidā valsts daļēji īstenoja arī savu pasūtījumu augstākajā izglītībā. 

 

 

Iesaistīto pu�u attieksme pret kreditē�anas sistēmas ievie�anu 

 

Studējo�o kreditē�anas noteikumus valdība pieņēma 1997.gadā, kad par 

mācībām maksāja gandrīz puse no visiem Latvijas studentiem. Savukārt 

1999.gadā, kad valsts sāka nodro�ināt kredītus arī studiju maksas 

seg�anai, par mācībām jau maksāja vairāk nekā puse studentu. Līdz ar to 

kreditē�anas sistēmas nepiecie�amība no studentu puses netika ap�aubīta. 

Turklāt, pozitīvais sudentu noskaņojums pret aizdevumu kā valsts atbalsta 

formu studiju laikā izpaudās jau 1993.gadā, kad tika pieņemts pirmais 

normatīvais akts, kas ļāva izsniegt studentiem aizdevumus sociālo 

vajadzību seg�anai. Studenti jau toreiz iesaistījās kreditē�anas sistēmas 

veido�anas jautājumu apsprie�anā ar saviem ieteikumiem. 92 Taču studentu 

nostāju nepārtraukti raskturoja arī prasības palielināt sociālā aizdevuma 

apjomu, ieteikumi samazināt aizdevuma procentu likmi, un prasības pēc 

brīviem kredīta garantē�anas un atmaksas nosacījumiem.93 

 

Studentu kreditē�anas sistēmas ievie�anai labvēlīgas bija arī augstskolas un 

akadēmiskās aprindas. Akadēmiķi piedāvāja risinājumus kreditē�anas 

sistēmas veido�anai. Viņi arī uzsvēra nepiecie�amību ieviest tādu 

kreditē�anas sistēmu, kas nodro�inātu līdzekļus pla�am studentu lokam.94 

 

                                        
91 Ministru Kabineta rīkojums nr.414 �Par valsts kredīta studējo�ajiem dzē�anu no valsts 
bud�eta līdzekļiem�// Latvijas Vēstnesis. -  1999. - 7.septembris. 
92 Bukleviča, M. Ap Ziemsvētkiem gaidīts, ap Jāņiem būs klāt// Izglītība un kultūra. � 1993. 
� 6.maijs. 
93 LSA atzinums par koncepciju �Par studiju un studējo�o kreditē�anu no kredītiestā�u 
līdzekļiem�. � R.,2000. � aprīlis. (Nav publicēts.) 
94 Bu�manis, P. Kredīts - palīdzība studentam// Izglītība un kultūra. � 1994. � 5.maijs; 
Dzelme, J. Studiju kreditē�anas iespējas un principi// Zinātne un augstākā izglītība. � 
1994. � 27.janvāris. 
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Pie varas eso�o politisko spēku, kā arī birokrātijas ieinteresētību �āda 

augstākās izglītības finansē�anas mehānisma elementa attīstībā izskaidro 

nepiecie�amība radīt pieeju papildus finansējumam nepietiekama augstākās 

izglītības finansējuma apstākļos no valsts bud�eta. Tomēr visu valdības 

institūciju attieksme pret aprakstīto kreditē�anas sistēmas modeli nebija 

vienāda. Kritiski to vērtēja FM, kas ir atbildīga par valsts finansēm. 

Kreditē�anas sistēmas ievie�anas laikā Latvijā bija deklarēta konservatīvas 

fiskālas politikas īsteno�ana, tāpēc spiedīgos bud�eta apstākļos FM 

neatbalstīja priek�likumus, kas palielināja valsts bud�eta slogu. FM 

attieksmi izskaidro arī tas, ka studentu un studiju kreditē�anas mehānismā 

nebija iestrādātas nekādas prasības, kas stimulētu studentus kredītus 

atdot.  

 

Vēl apmēram mēnesi pirms studējo�o noteikumu pieņem�anas valdībā 

1997.gadā lielākā problēma bija, kur rast naudu kreditē�anai. Viens no 

priek�likumiem bija pārdalīt augstskolām atvēlētos līdzekļus. Taču tam 

iebilda IZM, kas norādīja, ka augstskolu bud�ets ir nepietiekams un aptver 

tikai 60% no vajadzīgā. IZM pauda, ka tādā veidā valdība slepus cer pāriet 

uz maksas augstskolu sistēmu, jo samazinot līdzekļus vēl uz pusi pilnībā 

apstātos augstākās izglītības attīstība.95  

 

Ņemot vērā ierobe�otās valsts bud�eta iespējas, prognozējot maksas 

studentu skaita pieaugumu un aizdevuma pieprasījumu skaita 

palielinā�anos studiju maksas seg�anai, bija nepiecie�amība palielināt 

kreditē�anai paredzētos līdzekļus. �ī mērķa sasnieg�anai IZM 2000.gadā 

valdībai piedāvāja divus risinājumus. Viens paredzēja palielināt kreditē�anai 

                                        
95 Blūzma, I. Valdības politika gremdējot studentus// Neatkarīgā Rīta Avīze. � 1997. � 
21.jūlijs. 
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paredzētos līdzekļus valsts bud�etā. Otrs � piesaistīt studējo�o un studiju 

kreditē�anai kredītiestā�u līdzekļus.96 

 

Tā kā deklarācijā par MK iecerēto darbību sadaļā par augstāko izglītību un 

zinātni bija noteikts, ka sākot ar 2000./2001.akadēmisko gadu pakāpeniski 

tiks pāriets uz studiju un studējo�o kreditē�anu no kredītiestā�u līdzekļiem, 

tika atbalstīts pirmais variants - kreditē�anas sistēma, kurā kredītu 

izsnieg�anai tiktu izmantoti kredītiestā�u līdzekļi. �is risinājums saņēma arī 

FM atbalstu, kas norādīja, ka banku iesaistī�ana studiju un studējo�o 

ilgtermiņa kreditē�anā vienlaicīgi veicinātu valsts bud�eta fiskālā deficīta 

samazinā�anos.97 

 

Latvijas kredītiestā�u ieinteresētība �ajā projektā bija ļoti izteikta. 

Sagatavojot koncepciju par studiju un studējo�o kreditē�anu no 

kredītiestā�u līdzekļiem, tika apkopots arī to viedoklis, un Latvijas tā brī�a 

lielākās kredītiestādes bija izteiku�as gatavību piedalīties ar līdzekļiem 

studējo�o un studiju kreditē�anā.98 Taču tās izvirzīja arī vairākus 

nosacījumus. 

 

• Pirmkārt, visiem kredītiem, kurus izsniedz kredītiestādes tika prasīts  

nodro�ināt valsts galvojumu. Kredītiestādes ierosināja kredīta 

saņem�anai no kredīta ņēmēja papildus pieprasīt divu fizisku personu 

galvojumu. Gadījumā, ja kredīta ņēmējs nepilda savas saistības un 

neveic maksājumus, kredītiestāde vispirms vērstos pie �īm fiziskajām 

personām. 

 

                                        
96 Koncepcija par studiju un studējo�o kreditē�anu no kredītiestā�u līdzekļiem. � R.:IZM. - 
2000. (Nav publicēts.) 
97 Par �Koncepcijas par studiju un studējo�o kreditē�anu no kredītiestā�u līdzekļiem� 
projektu. � R.:FM. � 2000. � 27.aprīlis. (Nav publicēts.) 
98 A/S �Parekss Banka�, A/S �Latvijas Unibanka�, A/S �Hansabanka�, A/S �Latvijas 
Krājbanka�, A/S �Pirmā Latvijas Komercbanka�, A/S �Merita Nordbanken Latvia�. 
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Jāpiebilst, ka izstrādājot �o studentu un studiju kreditē�anas modeli, vērā 

tika ņemta arī Igaunijas pieredze. Igaunijā studentiem kredīti no 

kredītiestā�u līdzekļiem tika pie�ķirti kop� 1997.gada. Tur pastāvēja vairāki 

kredīta galvojuma veidi. Galvotāji varēja būt divas fiziskas personas, ja 

katra galvotāja mēne�a ienākumi pēdējo divu gadu laikā nav mazāki par 

divām minimālajām mēne�algām. Kredīta galvotājs varēja būt arī juridiska 

persona. Tās maksātspēju pārbaudīja pati kredītiestāde. Tāpat kredītam 

varēja būt arī citas bankai pieņemamas garantijas99.  

 

• Otrkārt, tika prasīts izveidot vienotu datu bāzi, kurā būtu iekļauti dati 

par studējo�ajiem, kuri ir pieprasīju�i kredītu ar valsts galvojumu un kuri 

ir tiesīgi to saņemt (akreditēta studiju programma, studējo�ais sekmīgi 

apgūst �o programmu, nav pie�ķirts akadēmiskais atvaļinājums, nav 

izslēgts no studējo�o saraksta). Bija paredzēts, ka �o bāzi izveidos un 

uzturēs kāda IZM struktūrvienība.  

 

• Tre�kārt, viens no nosacījumiem paredzēja, ka kredītiestādes izveido un 

uztur kopēju datu bāzi par studējo�ajiem, kuriem ir izsniegts kredīts. 

�āda datu bāze izslēgtu iespēju saņemt kredītu vienlaicīgi vairākās 

kredītiestādēs, kā arī būtu �ķērslis izvairīties no kredīta 

neatmaksā�anas. �īs datu bāzes izveido�anas izmaksas segtu 

kredītiestādes.  

 

• Ceturtkārt, kredītiestādes par līdzekļu izmanto�anu un kredītu 

apkalpo�anu saņemtu noteiktu procentu likmi. Procentu likme tiktu 

noteikta, ņemot vērā finansu tirgus indikatorus � valsts iek�ējā 

aizņēmuma obligāciju likmes. Kredītiestādes pieļāva iespēju, ka 

procentu likme varētu tikt noteikta vai nu visam konkrētā kredīta 

izmanto�anas laikam, vai arī �o likmi varētu noteikt tikai vienam gadam. 

                                        
99 Instrukcija par valsts kredītu mācībām// Igaunijas Tieslietu Ziņotājs. � 1995. - Nr. 87. 
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Pēc gada likme tiktu pārskatīta un nāko�ajam gadam tiktu noteikta 

jauna likme. 

 

Ja procentu likme tiktu noteikta vienam gadam, tad par pamatu tiktu 

ņemta 12 mēne�u valsts parādzīmju gada pēdējās izsoles vidējā peļņas 

likme. Ja procentu likme tiktu noteikta 5 gadu un ilgākam laika periodam, 

tad par pamatu tiktu ņemta 5 gadu obligāciju gada pēdējās izsoles vidējā 

peļņas likme. 

 

Ņemot vērā tā brī�a pastāvo�ās finansu tirgus limes, nosakot procentu likmi 

vienam gadam tā varētu būt 7 � 8%, bet nosakot visam kredīta 

izmanto�anas laikam, tā varētu būt robe�ās no 10 � 11% gadā. Precīzā 

likmes vērtība tiktu noteikta konkursa ceļā starp kredītiestādēm, kuras 

piedalītos konkursā par tiesībām izsniegt studiju un studējo�o kredītus. 

 

• Piektais nosacījums attiecās uz kretīta izsnieg�anas un atmaksā�anas 

laika periodu. Kredītiestādes ierosināja noteikt, ka kredītu pēc studiju 

pabeig�anas jāsāk atmaksāt pēc 6  - 12 mēne�iem. Ņemot vērā, ka 

abas kreditē�anas sistēmas (studiju kredīts no valsts bud�eta līdzekļiem, 

gan arī kredītiestā�u līdzekļiem) pastāvētu paralēli pārejas periodā, 

kredītu atmaksā�anas periods būtu jānosaka desmit gadi vai arī vienāds 

ar divkār�u kredīta ņem�anas laika periodu. 

 

Sagatavojot noteikumus �Kārtība, kādā tiek pie�ķirts, atmaksāts un dzēsts 

studiju kredīts un studējo�ā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts 

vārdā sniegtu galvojumu�, �īs kredītiestā�u izvirzītās prasības pamatā tika 

ņemtas vērā. Turpretī noteikumos netika iekļauti punkti, kas palielinātu 

banku atbildību un risku un atvieglotu aizdevuma prasītajam izvirzītos 

galvojuma nosacījumus, pamatojoties uz ekonomisko situāciju valstī.  
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Te gan jāatzīmē fakts kurā saskanēja banku un studentu intereses. Proti, 

sākotnējā noteikumu projektā par kārtību, kādā studējo�ie saņem 

aizdevumu no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts galvojumu bija paredzēts, 

ka valsts galvo par 70% no izsniegtās kredītu summas.100 �ādā gadījumā 

palielinātos gan studentu individuālās atbildības līmenis, gan kredītiestā�u 

risks. Studenti protestēja pret �ādu valsts galvojuma apjomu, pieprasot to 

palielināt. Faktiski tas bija arī kredītiestā�u interesēs, jo pie 90% valsts 

galvojuma tās riskē tikai ar 10% no izsniegtā aizdevuma summas. 

 

Kopumā jāsecina, ka tādas studiju un studentu kreditē�anas sistēmas 

izveido�anu Latvijā, kas aptvertu pla�u studentu loku konceptuāli atbalstīja 

visas �īs politikas procesā iesaistītās sociālās grupas. Taču normatīvā 

dokumenta izstrādā�anā vislielākā ietekme bija kredītiestādēm.  

 

 

Valsts pasūtījuma īsteno�ana augstākajā izglītībā  

 

Tre�ais ar augstākās izglītības finansē�anas politiku saistītais valdību 

deklarācijās ietvertais mērķis bija valsts pasūtījuma īsteno�ana augstākajā 

izglītībā. Ar valsts pasūtījumu augstākajā izglītībā tika saprasta valsts 

noteikta skaita speciālistu sagatavo�ana par valsts bud�eta līdzekļiem. 

 

�āda stratēģija tika ietverta jau 1991.gadā pieņemtajā �Izglītības likumā�. 

Tas noteica, ka valsts finansēs tikai sev nepiecie�amo speciālistu 

izglīto�anu. 1995.gadā pieņemtais �Augstskolu likums� paredzēja AIP 

izveido�anu.101 AIP pienākumos tika iekļauta valsts attīstībai nepiecie�amo 

                                        
100 Ministru kabineta noteikumu projekts �Kārtība, kādā studējo�ie saņem kredītus no 
kredītiestā�u līdzekļiem ar valsts galvojumu�. � R.:IZM. � 2001. � aprīlis. (Nav publicēts.) 
101 AIP 12 locekļu sastāvā pēc izglītības un zinātnes ministra ierosinājuma apstiprina 
Saeima. AIP sastāvā ir pa vienam deleģētam pārstāvim no Latvijas Zinātņu akadēmijas, 
Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas, Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras, Koled�u direktoru padomes, Rektoru padomes, Latvijas Ausgstkolu 
profesoru asociācijas, Darba devēju konfederācijas, Latvijas Izglītības un zinātnes 
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studentu skaita plāno�ana valstī kopumā un valsts finansēto studiju vietu 

skaita plāno�ana katrā nozarē.  

 

Sākumā �Augstskolu likumā� tika noteikts, ka AIP nosaka no valsts bud�eta 

līdzekļiem finansējamo studentu skaitu katrā valsts augstskolā, saskaņojot 

to ar izglītības un zinātnes ministru.102 Taču 2000.gadā Saeima grozīja 

�Augstskolu likumu�, ievie�ot izmaiņas arī studiju vietu skaita noteik�anā. 

Proti, grozījumi noteica, ka no valsts bud�eta līdzekļiem finansējamo studiju 

vietu skaitu augstskolā nosaka izglītības un zinātnes ministrs pēc AIP 

priek�likuma. Tas tika darīts ar mērķi pastiprināt valsts pasūtījuma 

augstākajā izglītībā politisko nozīmi, kā arī tika pastiprināta ministra loma 

attiecībā pret AIP.  

 

�ie �Augststkolu likuma� grozījumi sa�aurināja AIP pilnvaras, kā arī padarīja 

reālāku valsts pasūtījuma īsteno�anu augstākājā izglītībā. Proti, līdz tam 

AIP noteica, cik daudz studentu izglīto�anu valstij būtu jāfinansē pilnībā, ar 

izglītības un zinātnes ministru to tikai saskaņojot. IZM �Augstskolu likuma� 

izmaiņas, kas atcēla minētās AIP tiesības noteikt par valsts bud�eta 

līdzekļiem izglītojamo studentu skaitu, virzīja pamatojot kā nepieļaujamu 

to, ka par kādas bud�eta pozīcijas apjomu lemj institūcija, kura tie�i 

nepiedalās valsts bud�eta projekta sastādī�anā un, kuras rīcībā nav 

precīzas informācijas par reāli pieejamajiem finansu resursiem.103  

                                                                                                            
darbinieku arodbiedrības, IZM akceptētās studējo�o pa�pārvaldes pārstāvis, kā arī 
pa�valdību un citu juridisko un fiziskopersonu deleģēts pārstāvis. Izglītības un zinātnes 
ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio) kā AIP loceklis pārstāv padomi valdības 
sēdēs. Latvijas Juristu biedrības, Latvijas Ārstu biedrības un citu profesionālo organizāciju 
pārstāvji AIP darbā var piedalīties ar padomdevēja tiesībām to jautājumu izskatī�anā, kuri 
skar �o organizāciju kompetencē eso�os jautājumus. (Augstskolu likums// Latvijas 
Vēstnesis. � 1995. � 17.novembris. - 66.pants.) 
102 Studējo�o skaitu juridisko personu dibinātajās augstskolās nosaka �o augstskolu 
dibinātāji. (Turpat, 51.pants.) 
103 Saskaņā ar likumu �Par bud�etu un finansu vadību� par valsts bud�eta likuma projekta 
sagatavo�anu atbild finansu ministrs. Finansu ministrs izdod bud�eta pieprasījumu 
izstrādā�anas instrukciju, kurā informē resorus (ministrijas un citas centrālās valsts 
iestādes, kurām bud�eta līdzekļus paredz tie�i apropriācijas kārtībā) par ekonomiskajiem 
apstākļiem nākamajā saimnieciskājā gadā un sniedz ieteikumus bud�eta pieprasījuma 
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Tā kā AIP plāni pārsniedza to līdzekļu daudzumu, kas tika atvēlēts IZM, tad 

īstenot valsts pasūtījumu augstākajā izglītībā atbilsto�i noteiktajam 

apjomam nebija iespējams. IZM un AIP nespēja vienoties par valsts 

finansēto studentu skaitu. 104 Bet pēc �Augstskolu likuma� grozījumu 

pieņem�anas 2000.gadā, kas samazināja AIP pilnvaras, samazinājās arī 

konflikta līmenis un M.Vītols kļuva par pirmo augstākās izglītība un zinātnes 

ministru, kur� parakstīja dokumentu par valsts finansētajām studiju vietām. 

105  

 

Taču Latvijas likumdo�ana paredzēja arī vēl citu valsts pasūtījuma 

īsteno�anas veidu augstākajā izglītībā. Studentu un studiju kreditē�anas 

kārtība paredzēja iespēju studentam izsniegtā kredīta dzē�anu, ja students 

aiziet strādāt valstij nepiecie�amā specialitātē. 1999.gadā valdība pieņēma 

rīkojumu, kurā teikts kādiem un, cik speciālistiem, kuri pēc augstskolas 

beig�anas strādā atbilsto�i iegūtajai akadēmiskajai vai profesionālajai 

izglītībai 2000.gadā sāk dzēst no valsts bud�eta līdzekļiem studējo�o 

kredītu106. Savukārt pirmo lēmumu par studiju kredītu dzē�anu no valsts 

bud�eta līdzekļiem �āda valsts pasūtījuma ietvaros MK pieņēma 

2000.gadā.107 

 

Līdz 2002.gada aprīlim bija sākta studējo�o kredītu dzē�ana 165 

skolotājiem, 10 psihologiem, 10 sociālās aprūpes speciālistiem, se�iem 

sociālajiem pedagogiem, pieciem augstskolu asistentiem un lektoriem, 12 

koncertmeistariem, horeogrāfiem, diriģentiem, četriem laboratoriju 

                                                                                                            
izstrādā�anai. Bud�eta pieprasījumu sastādī�anas instrukcija var noteikt arī finansu 
ierobe�ojumus resoriem, kas jāievēro, gatavojot bud�eta aprēķinus. (Likums �Par bud�etu 
un finansu vadību�// Latvijas Vēstnesis. � 1994. � 6.aprīlis.) 
104 Intervija ar Māri Vītolu. � R., 2002. � 18.aprīlis. (Nav publicēts.) 
105 Nagle, G. Valsts naudu dod, bet preci neprasa// Diena. � 2000. � 11.aprīlis. 
106 Ministru kabineta rīkojums nr.414 �Par valsts kredīta studējo�ajiem dzē�anu no valsts 
bud�eta līdzekļiem�// Latvijas Vēstnesis. � 1999. - 7.septembris. 
107 Ministru kabineta rīkojums nr. 423. �Par studiju kredīta dzē�anu no valsts bud�eta 
līdzekļiem�// Latvijas Vēstnesis. � 2000. � 25.augusts. 
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vadītājiem, diviem bibliotekāriem, diviem vides saimniecības speciālistiem. 

Savukārt studiju kredītu bija sākts dzēst 68 skolotājiem, vienam sociālajam 

pedagogam, deviņiem sociālajiem darbiniekiem, diviem asistentiem, 

vienam juristam, vienam psihologam un vienam laboratorijas vadītājam. 

Pēc IZM sniegtās informācijas dzēst uzsākto kredītu daudzums ar plānoto 

apjomu saskanēja skolotājiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem, jo 

pieprasījums dzēst kredītu nedaudz pārsniedza noteikto vietu skaitu. 

Turpretī pārējām profesijām visas vietas nebija aizpildītas. Kaut gan tika 

novērots, ka augstskolu absolventu pieprasījums pēc kredītu dzē�anas no 

valsts bud�eta līdzekļiem pieaug. To izskaidroja gan informācijas aprite par 

iespējamo studiju un studējo�o kredītu dzē�anu, gan tas, ka palielinājās 

augstskolu absolventu skaits, kuri studiju izmaksu seg�anai izmantoju�i 

aizdevumu.108 

 

 

Iesaistīto pu�u attieksme pret valsts pasūtījuma īsteno�anu 

augstākajā izglītībā 

 

Valsts pasūtījuma īsteno�anu augstākajā izglītībā atbalstīja visas galvenās 

augstākās izglītības finansē�anas politikas procesā iesaistītās sociālās 

grupas � politiķi, birokrāti, augstskolas un studenti. Taču jautājums bija par 

valsts pasūtījuma apjomu un īsteno�anas veidu. 

 

FM komentēja priek�likumus, kas paredzēja dzēst studenta un studējo�ā 

kredītu tiem studentiem, kas aizgāja strādāt valsts un pa�valdību 

pieprasītajās darba vietās. Izskatot dokumentu projektus par profesijām, 

kurās strādājo�ajiem dzē� aizdevumus, FM norādīja, ka profesiju skaits 

būtu jāpārskata katru gadu, jāsa�aurina to saraksts, izteica priek�likumus 

paredzēt ierobe�ojumus nosakot, cik lielam studentu skaitam attiecīgajā 

                                        
108 Izglītības un zinātnes ministrijas informācija. � R., 2002. � 18.aprīlis. (Nav publicēts.) 
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gadā drīkst dzēst studentu kredītu.109 Jāsecina, ka FM citiem resoriem 

norādīja uz nepiecie�amību veikt valsts pasūtījuma īsteno�anu, paredzot 

stingru plāno�anu, kas valsts līdzekļu izlietojumu padarītu efektīvāku. 

Pieņemtajos noteikumos par aizdevumu izsnieg�anu un atmaksu arī tika 

noteikts, ka profesiju sarakstu un speciālistu skaitu, kuriem kredītu dzē� no 

valsts bud�eta, valdība apstiprina katru gadu. 

 

Valsts augstskolas valsts pasūtījumu augstākajā izglītībā uztvēra kā valsts 

pie�ķirtos līdzekļus studiju procesa nodro�inā�anai, izglītojot bud�eta grupu 

studentus. Faktiski attiecības starp valsti un augstskolām līdz 2001.gadam 

�ajā jomā bija ļoti brīvas, jo nepastāvēja atskaites mehānisms, kas ļautu 

noteikt, kā pasūtījums ir izpildīts � cik studenti par pie�ķirto konkrēto 

summu izglītoti un absolvēju�i augstskolu. Savādāk bija ar juridisko 

personu dibinātajām augstskolām, kurām arī valsts varēja pasūtīt noteikta 

speciālista skaita sagatavo�anu. Parasti �īs tiesības augstskolas ieguva 

konkursa kārtībā un valsts pasūtījuma izpildes rezultāti bija pārbaudāmi. 

 

Valsts pasūtījums augstākajā izglītībā darbojās arī studentu interesēs, 

ļaujot vai nu iegūt augstāko izglītību, nemaksājot par studijām, vai arī 

saņemt sociālā vai studiju kredīta dzē�anu, aizejot strādāt profesijā, kas 

saskan ar valsts pasūtījumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
109 Par ministru kabineta noteikumu projektu �Kārtība, kādā studējo�ie saņem kredītus no 
kredītiestā�u līdzekļiem ar valsts galvojumu�. - R.:FM. - 2001. (Nav publicēts.) 
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3. daļa. Augstākā izglītības finansē�anas politikas 

reformē�anas process Latvijā 

 

Izmaiņas augstākā izglītības finansē�anas politikā un sociālais 

dialogs 

 

Kā jau minēts, elites ir galvenās darbojo�ās personas jaunu demokrātisku 

re�īmu veido�anas apstākļos, kad lēmumi jāpieņem vājā institucionālajā 

ietvarā.110 Tie�i �ādā situācijā atradās Latvija pēc 1991.gada. Turklāt valstī 

bija arī liels sociālo vajadzību slogs un neskaidra ekonomiskās attīstības 

perspektīva. Līdz ar to aktīva bija politiskās elites. Politiskā elite formulēja 

politiku un uzņēmās sociālo un ekonomisko problēmu jaunas izpratnes 

veido�anu bez izvērsta dialoga ar sabiedrību. Tā 1991.gadā LR AP pieņēma 

�Izglītības likumu�, kur� noteica, ka valstī ir maksas izglītības, bet valsts 

apmaksā tikai sev nepiecie�amā speciālistu skaita izglīto�anu. Kaut gan 

sākotnēji maksas studentu skaita pieaugums bija neliels, faktiski tas bija 

sākums pārejai uz maksas izglītību. Izpalika debates par to, vai augstākās 

izglītības finansē�anas politikas izmaiņas Latvijā tiks virzītas pamatojoties 

uz dominējo�u uzskatu par augstāko izglītību kā sabiedrisku preci, kas dod 

atdevi sabiedrībai kopumā, vai augstākā izglītība vispirms tiks uzlūkota kā 

labums, ko bauda indivīds.  

 

Tātad lēmumu pieņēmēji pēc savas izpratnes formulēja pamatnostādnes 

izmaiņām augstākās izglītības finansē�anas politikā. Kā liecina deklarācijas 

par MK iecerēto darbību Latvijas valdības konsekventi izvirzīja trīs mērķus � 

studiju maksas ievie�anu, studentu un studiju kreditē�anas sistēmas 

ievie�anu un pilnveido�anu, valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā 

īsteno�anu. 

                                        
110 Steen A. Between Past and Future: Elites, Democracy and the State in Post-Communist 
Countries. A Comparison of Estonia, Latvia and Lithuania. � Ashgate Publishing Company, 
1997, 2.lpp. 
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Tomēr lēmumu pieņēmēji augstākās izglītības finansē�anas politikas 

veido�anas procesā nedarbojās arī pilnīgi izolēti. Deviņdesmito gadu otrajā 

pusē pēc �Augstskolu likuma� pieņem�anas 1995.gadā pastiprinājās sociālo 

grupu iespējas ietekmēt atsevi�ķus lēmumus. Likums paredzēja tādu 

struktūru kā Rektoru padome, AIP izveido�anu. Taču ietekmes spēks bija 

atkarīgs no attiecīgās sociālās grupas rīcībā eso�ajiem resursiem. 

Piemēram, studentu un studiju kreditē�anas sistēmas veido�anā no 

kredītiestā�u līdzekļiem izteikta bija divu sociālo grupu � kredītiestā�u un 

studentu � aktivitāte. Analizējot izveidoto studentu un studiju kreditē�anas 

sistēmu jāsecina, ka ietekmīgākais ārējais aktieris �ajā lēmumu 

pieņem�anas procesā bija kredītiestādes, jo valdība akceptēja noteikumus, 

kuros bija ietverti faktiski visi kredītiestā�u izvirzītie priek�noteikumi. Par 

studentu spiediena relatīvo sasniegumu var uzskatīt atsevi�ķu noteikumu 

nosacījumu izmaiņas noteikumu �Kārtība, kādā studējo�ie saņem kredītus 

no kredītiestā�u līdzekļiem ar valsts galvojumu� projekta sagatavo�anas 

gaitā. Piemēram, 70% valsts galvojuma apjoma nomainī�anu pret 90%. 

Tomēr jāatgādina, ka �āda prasība faktiski bija arī banku interesēs, jo 

lielāks valsts galvojums samazināja aizdevuma risku. Patiess studentu 

sasniegums būtu bijis, ja viņi panāktu tās noteikumu normas atcel�anu, kas 

trūcīgajiem studentiem faktiski liedza pieeju studiju kredītam un līdz ar to � 

augstākajai izglītībai. Proti, noteikumi par kārtību, kādā studējo�ie saņem 

kredītus no kredītiestā�u līdzekļiem ar valsts galvojumu prasīja, lai 

pa�valdība 100% apjomā galvotu par trūcīgajam studentam izsniedzamo 

kderītu. Tikai pēc tam trūcīgais students varēja saņemt 100% valsts 

galvojumu un kredītiestādes aizdevumu. Taču pa�valdību saimniecisko 

darbību reglamentējo�ie likumi nepieļāva pa�valdībām būt par galvinieku 

fiziskai personai. Kaut gan Saeimā tika ierosināti attiecīgo likumu grozījumi, 

lai �ādu iespēju paredzētu, reālas situācijas izmaiņas par labu trūcīgajiem 

studentiem tas negarantē. 
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Tāpat jāsecina, ka lēmumu pieņēm�anu valdībā, veidojot augstākās 

izglītības finansē�anas politiku Latvijā pēc 1991.gada, ietekmēja valdības 

koalīcijas partneru secinājumi un pieņēmumi par lēmuma popularitāti vai 

nepopularitāti sabiedrībā. Uzskatāmi to parādīja mēģinājums 2000.gadā 

mainīt augstākās izglītības finansē�anas modeli. Pie varas eso�ās �Tautas 

partijas� premjers A.�ķēle un izglītības un zinātnes minsitrs M.Vītols virzīja 

reformu, kas paredzēja visiem pilna laika studentiem valsts augstskolās 

ieviest līdzdalības maksājumu un IZM ierobe�ot valsts augstskolu 

autonomiju, uzņemoties pilna laika studentu skaita plāno�anu valsts 

augstskolās, jo katra pilna laika studenta izglīto�anā saskaņā ar attiecīgo 

modeli tiktu izmantoti valsts bud�eta līdzekļi. Līdz tam augstskolas pa�as 

bija tiesīgas noteikt imatrikulējamo studentu skaitu.  

 

Pret �ādām pārmaiņām augstākās izglītības finansē�anā asi vērsās daļa 

studentu, iebilstot pret līdzdalības maksājuma ievie�anu. Tāpat �o modeli 

neakceptēja arī Rektoru padome. Kā iemesls tika minēts nepietiekamais 

reformas ievie�anai paredzētais laiks, kā arī tas, konkrētās koncepcijas 

īsteno�ana būtiski neuzlabos augstskolu finansiālo situāciju.111 �ajā 

kontekstā līdzdalības maksājuma modeļa ievie�anu neatbalstīja arī �Tautas 

partijas� valdo�ās koalīcijas partneri �Latvijas ceļ�� un �Tēvzemei un 

Brīvībai�/LNNK. Līdz ar to �ī reforma neguva politiskās elites vairākuma 

atbalstu, kaut gan valdību deklarācijās, kuru saturu akceptēja arī �īs abas 

partijas bija iekļauts punkts par maksas augstākās izglītības ievie�anu. 

 

 

Augstākās izglītības finansē�anas politikas izmaiņu virzība 

 

Politikas izmaiņas pēc to virzības var iedalīt divās grupās � krīzes virzītas 

politikas pārmaiņas un ikdieni�ķas politikas pārmaiņas. 

                                        
111 Rektori neatbalsta sasteigtu augstākās izglītības reformas ievie�anu// LETA. � 2000. � 
17.marts. 
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Analizējot iezīmes, kas raksturīgas �īm divām politikas grozījumu virzības 

grupām jāsecina, ka augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anu 

Latvijā raksturoja izteikti ikdieni�ķām politikas pārmaiņām rakturīgas 

iezīmes. �Kāpēc ne krīze?� var rasties jautājums. Latvijas augstākās 

izglītības finansē�anas sakarā �is apzīmējums tika lietots bie�i, atsaucoties 

uz nepietiekamo valsts finansējumu augstākajai izglītībai un nemērķtiecīgu 

eso�o līdzekļu izlieto�anu. To atzina augstskolu pārstāvji, sabiedriskie 

darbinieki, arī studenti, da�kārt politiķi, birokrāti. Taču politiskā elite 

kopumā, kura, kā iepriek� noskaidrojās, bija galvenais pārmaiņu iniciators 

attiecīgajos vēsturiskajos apstākļos, krīzes eksistenci augstākās izglītības 

finansē�anā neatzina.112 Lai atzītu krīzes eksistenci jāpiepildās vienam no 

sekojo�iem priek�noteikumiem: (1.) lēmumu pieņēmēji uzskata, ka krīze 

pastāv; (2.) ir vipārēja vienprātība gan elitē, gan sabiedrībā par to, ka krīze 

pastāv un rada draudus; (3.) lēmumu pieņēmēji ir pārliecināti, ka 

bezdarbība var novest pie vēl draudo�ākas politiskās un ekonomiskās 

situācijas. Augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anā neviens no 

�iem priek�noteikumiem līdz 2001.gadam nebija piepildījies, tāpēc lēmumu 

pieņēmēji pārmaiņas augstākās izglītības finansē�anas politikā virzīja kā 

ikdieni�ķu politiku. Rezultātā problēmu risinājumi tika izstrādāti gausi un tie 

bija inkrementāli � ieviesa nelielas izmaiņas. Kā piemērs jāmin valsts 

augstskolu finansē�ana.  

 

1995.gadā pieņemtais �Augstskolu likums� noteica, ka augstskolas Latvijā 

finasnē to dibinātāji, un 1999.gadā valdība pieņēma noteikumus, kas 

paredzēja valsts bud�eta dotāciju augstskolām aprēķināt izmantojot 

normatīvo principu.113 Taču analizējot reālo valsts augstskolu finansē�anas 

mehānismu atklājās, ka �ie noteikumi netiek īstenoti un valsts augstskolas 

joprojām finansē pēc vēsturiski izveidotām detalizētām tāmēm, kurām 

                                        
112 Rozenvalds, J. Kabinetu loģika// Diena. � 2001. � 10.maijs; Vētra, J. Augstākās 
izglītības saule iet uz rietu�// Neatkarīgā Cīņa. � 1995. � 14.jūnijs. 
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navie�as saistības ar studiju programmu izmaksām. Attiecīgā finansē�anas 

mehānisma ietvaros valsts atbalsts augstskolām vairāk attiecās uz 

augstskolas infrastruktūras uzturē�anas izdevumiem, nevis tie�i ar studentu 

izglīto�anu saistītiem izdevumiem.114 Līdz ar to augstākajai izglītībai 

pie�ķirtais dotācijas apjoms netika izmantots pilnīgi mērķtiecīgi. Lai �o 

situāciju mainītu bija jāreformē valsts dotācijas pie�ķir�anas noteikumi 

augstskolām, izvirzot noteiktus finansējuma pie�ķir�anas kritērijus. Taču 

tam būtu jāveic spēku sadalījuma maiņa augstākās izglītības sektorā starp 

valsti, tirgu un akadēmisko orligarhiju, pastiprinot augstskolu atbildību par 

to darbības kvalitāti, kā arī pastiprinot prasību valstij radīt valsts 

augstskolām pieeju līdzekļiem tādā apjomā, lai tās varētu nodro�ināt 

atbilsto�as izglītības kvalitāti. �ādas pārmaiņas akceptēt faktiski nebija 

gatavi ne augstākie lēmumu pieņēmēji (jo nevēlējās uzņemties atbildību 

par valsts bud�eta izdevumu un risku palielinā�anu), ne arī pa�as valsts 

augstskolas (jo nevēlējā zaudēt daļu autonomijas un stabilitāti, ko savā 

veidā nodro�ināja finansējuma pie�ķir�ana pēc detalizētām tāmēm). Līdz ar 

to normatīvā principa ievie�ana valsts augstskolu finansē�anas kārtībā 

neieviesa jauninājumus, bet tikai nelielas pārmaiņas. 

 

Politikas reformu virzību ietekmēja arī politikas izmaiņu radītās ieguvuma 

un zaudējuma likmes politiskajām elitēm. Augstākās izglītības finansē�anas 

politikas izmaiņas neietvēra tādus draudus kā re�īma, valdības institūciju 

pastāvē�ana, kas būtu raksturīgi krīzes situācijā. Augstākās izglītības 

finansē�anas politikas veido�ana vairāk ietvēra birokrātiska rakstura riska 

likmes reformatoriem. Piemēram, potenciālas karjeras iespējas. Turklāt tās 

varēja neskart augstākā līmeņa lēmumu pieņēmējus. Piemēram, 2000.gada 

sākumā sākto izglītības reformu neveiksmē tika vainota nevis politiski 

                                                                                                            
113 Ministru kabineta noteikumi nr.42 �Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās 
studējo�ajiem�// Latvijas Vēstnesis. � 1999. - 12.februāris. 
114 Ka�a,R., Lo�a,Z. Valsts finansējums augstākajai izglītībai � finansu plūsmas 
mehānismi.//Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā. � 
R.:SFL, 2001. 
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atbildīgā amatpersona � izglītības un zinātnes ministrs, bet gan IZM 

birokrātiskais aparāts.115  

 

Politikas pārmaiņu gaitu nosaka arī tas, cik augsta ranga lēmumu pieņēmēji 

aktīvi iesaistās �ajā procesā. Augstākās izglītības finansē�anas politikas 

jautājumu risinā�anā Latvijā savu ieinteresētību demonstrēja pamatā 

augstākās izglītības speciālisti. Kaut gan augstākās izglītības finansē�anas 

jautājumu nozīmi atzina arī valdību vadītāji, valdības uzvedību �ajā sakarā 

vairāk raksturoja tā dēvētā atbalsta, bet lēmumu nepieņem�anas taktika. 

Valdības izvairījās no iz�ķiro�u lēmumu pieņem�anas, reformējot augstākās 

izglītības finansē�anas politiku. Līdz 2001.gadam MK nebija pieņēmis 

nevienu konceptuālu dokumentu, kur� specifiski noteiktu un regulētu 

augstākās izglītības finansē�anas politikas ietvaru un augstākā izglītības 

attīstību kopumā.116 Viens no lēmumu nepieņem�anas iemesliem bija 

valdības nevēlē�anās uzņemties saistības, kas prasa palielināt valsts 

bud�eta izdevumus un politisku atbildību.117 Savukārt konceptuālajos 

augstākās izglītības attīstības dokumentos bija ietverta nepiecie�amība 

palielināt valsts bud�eta finansējumu augstākajai izglītībai. Tāpat augstākās 

izglītības finansē�anas jautājumu risinā�ana, kā jau minēts, neietvēra 

augstas riska likmes valdības amatpersonām un faktiski augstākās izglītības 

finansē�anas jautājumu risinā�anai valdības amatpersonas nepievērsa tādu 

vērību kā valsts un pa�valdību īpa�uma privatizācijas jautājumiem, kuru 

risinā�ana bija iemesls vairākām valdību krīzēm.  

 

                                        
115 Nagle, G. Politiķi pārmet IZM reformu atcel�anu// Diena. � 2000. � 22.marts; Blūzma, 
I. Izgā�as kārtējais izglītības projekts// Neqatkarīgā Rīta Avīze. � 2000. � 18.marts. 
116 �Latvijas Republikas augstākās izglītības un augstskolu attīstības nacionālo koncepciju� 
Ministru kabinets pieņēma zinā�anai 1998.gadā, bet neapstiprināja. Savukārt �Augstākās 
izglītības un augstskolu attīstības nacionālā koncepcija periodam līdz 2010.gadam� ir 
apstiprināta tikai Ministru kabineta komitejā 2001.gada 16.jūlijā. Arī koncepcija par valsts 
atbalstu augstākās izglītības finansē�anā ir apstiprināta tikai Ministru kabineta komitejā 
2001.gada 16.jūlijā. 
117 Intervija ar Māri Vītolu. � R.,2002. � 18.aprīlis. (Nav publicēts.) 
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Augstākās izglītības finansē�anas politikas pārmaiņām, kā jau minēts, bija 

inkrementāls raksturs � tika veiktas pakāpeniskas izmaiņas, kuru mērķis 

bija mazināt konflikta un sare�ģītības līmeni. Uzskatāms piemērs ir 

�Augstskolu likuma� grozījumi 2000.gadā un AIP pilnvaru sa�aurinā�ana, 

anulējot tās tiesības noteikt valsts finansējamo studentu skaitu. Tika 

mainīta �ī valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā noteik�anas kārtība un 

vairs neveidojās konflikts starp AIP un IZM par valsts finansējamo studentu 

skaitu, jo pēc likuma grozījumiem iz�ķiro�o lēmumu pieņēma izglītības un 

zinātnes ministrs. Līdz ar to konflikta līmenis bija samazināts. Taču reāli 

valsts pasūtījuma augstākajā izglītībā īsteno�ana ar to uzlabota netika, jo 

finansējumam, ko valsts pie�ķīra augstskolām tik un tā nebija tie�as 

saistības ar izglītojamo studentu. Lielākā daļa no tāmēm attiecās uz 

augstskolas kopējiem izdevumiem, nevis studiju programmām un studentu 

skaitu tajās. Tikai daļu no tāmēm (piemēram, pasniedzēju atalgojumi), bija 

iespējams mainīt atkarībā no studentu skaita augstskolā. Parējais 

pie�ķirtais finansējums nebija tie�i piesaistīts viena studenta izglīto�anas 

izmaksām. Līdz ar to, pastāvot tādam finansē�anas mehānismam, plānot 

studentu skaitu un attiecīgo finansējumu vienas studiju programmas 

ietvaros nebija iespējams.  

 

Grindl un Tomass konstatē, ka ikdieni�ķās politikas reformu ievie�ana ir 

lēna.118 �is secinājums ir attiecināms arī uz augstākās izglītības 

finsnansē�anas politiku. Kaut gan tika atzīts, ka valsts finansējums 

augstākajai izglītībai ir nepietiekams, turklāt tas netiek izmantots efektīvi,119 

pārmaiņas kas uzlabotu augstākās izglītības finansē�anu tika virzītas lēni. 

 

 

                                        
118 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991. 
119 Efektivitāte � vismazākais iespējamais ieguldījums, lai sasniegtu konkrētu mērķi. 
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Pārmaiņu gausums augstākās izglītības finansē�anas politikā kā 

izglītības politikas specifiska iezīme 

 

Izglītības politikas teorētiķi norāda, ka pārmaiņas izglītības sistēmā jāuzlūko 

kā organisks process, kas ietver daudzus līmeņus un daudzveidīgas 

attiecības.120 Izmaiņas izglītības organizē�anā ir iespējamas nevis kā 

pēk�ņas pārmaiņas, bet gan kā iznākums notieko�ām sarunām, kur jaunas 

idejas un pieredze rod vietu starp vecajām. No �ī viedokļa raugoties, 

augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anā bija raksturīgs tie�i 

�āds politikas process � līdzās pastāvēja gan valsts augstskolu finansē�ana 

pēc plānveida ekonomikai raksturīgām detalizētām tāmēm, gan studentu 

un studiju kreditē�ana, kas bija raksturīgs tirgus ekonomikas elements. 

 

Tāpat par būtisku pretestības avotu izglītības reformām tiek atzīta izglītības 

ministriju hierarhiskā struktūra, ko raksturo nespēja ātri reaģēt uz 

izmaiņām izglītības vidē. �is aspekts bija saskatāms arī Latvijas gadījumā 

un izrietēja no IZM darba kvalitātes. Augstākā izglītība finansē�anas 

politikas veido�anas procesā IZM uzvedība liecināja, ka tā nav gatava 

prasībām, ko izvirza tirgus ekonomika un pilsoniska sabiedrība. IZM 

virzītajām reformām da�kārt trūka konkrētu aprēķinu par to 

sociālekonomisko efektu. Tāpat politikas plāno�anas gaitā netika izvērsts 

dialogs ar sabiedrību.  

 

Kā bremzējo�s faktors augstākās izglītības finansē�anas reformu virzībā 

Latvijā uzlūkojams arī tas, ka lielākajai daļai izglītības un zinātnes ministru 

nebija darba pieredzes augstākās izglītības sektorā, līdz ar to trūka 

specifisku zinā�anu par �o jomu. Tāpat raksturīga Latvijas iezīme bija 

augsta izglītības un zinātnes ministru mainības pakāpe. No 1991.gada līdz 

2001.gadam Latvijā izglītība un zinātnes ministra pienākumus ilgāku vai 

                                        
120 Reimers, F., McGinn, N., Informed dialogue � using research to shape education policy 
around the world. - Praeger, 1997. 



 77 

īsāku laika posmu bija pildīju�i 15 cilvēki (skat. 9.tabulu). �īs ministru 

maiņas radītā politiskā nestabilitāte iespaidoja reformu virzības gaitu 

augstākajā līmenī. Te gan jāpaskaidro, ka izglītības un zinātnes ministru 

demisijas iemesls nekad nav biju�i ar augstākās izglītības finansē�anas 

politiku saistīti jautājumi. Izglītības un zinātnes ministru maiņas 

skaidrojamas ar visas valdības demisiju vai ministra pārstāvētās partijas 

aizie�anu opozīcijā parlamentā. 

 

Reimers un Makgins uzsver, ka bud�ets ir jebkura izglītības reformas plāna 

mugurkauls, taču vairumam ministriju sagatavoto plānu nav stabila 

finansiāla pamata.121 �is secinājums attiecināms arī uz augstākās izglītības 

finansē�anas politikas izmaiņu virzību Latvijā. Pirmkārt, valsts bud�eta 

līdzekļi pārmaiņu īsteno�anai bija ierobe�oti. To pierāda mēģinājums valsts 

finansējumu augstskolām aprēķināt pēc normatīvā principa. 1999.gadā 

valdība pieņēma noteikumus, kas paredzēja augstskolu finansējumu 

regulēt, balstoties uz studentu skaitu studiju programmās. Taču 

nepietiekamā augstākās izglītības finansējuma dēļ noteikumi netika īstenoti. 

Tika deformēta normatīvā principa pamatdoma - finansējumu balstīt uz 

izmaksām, kas saistītas ar studenta izglīto�anu konkrētā studiju 

programmā. Bud�eta dotācija bija pārāk maza, lai finansējumu studiju 

programmām varētu aprēķināt pēc ekspertu noteiktajiem un valdības 

pieņemtajiem koeficientiem.122 Turklāt pats valsts augstskolu finansē�anas 

mehānisms nebija piemērots efektīvai normatīvā principa īsteno�anai 

paraksē, jo finansējums valsts augstskolām tika pie�ķirts pamatojoties uz 

detalizētām tāmēm, kuras pamatā saskanēja ar infrastruktūras uzturē�anas 

izdevumiem, nevis tie�i studentu izglīto�anu. Tas apliecina arī to, ka pat 

IZM pieejamie līdzekļi netika izmantoti pilnīgi mērķtiecīgi. Otrkārt, IZM 

                                        
121 Reimers, F., McGinn, N., Informed dialogue � using research to shape education policy 
around the world. - Praeger, 1997. 
122Ka�a,R., Lo�a,Z. Valsts finansējums augstākajai izglītībai � finansu plūsmas 
mehānismi.//Ceļā uz sociālo saliedētību un labklājību. Pārskats par izglītību Latvijā. � 
R.:SFL, 2001, 19.lpp. 
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virzot augstākās izglītības finansē�anas politikas izmaiņas, pati da�kārt 

nespēja pamatot attiecīgos reformas izmaksu aprēķinus.123 

 

Izmaiņu ievie�anu augstākās izglītības finansē�anas politikā sare�ģīja arī 

augstākās izglītības sistēmu koordinējo�o spēku � valsts, tirgus un 

akadēmiskā oligarhija - samērs un savstarpējās atbildības mehānisms. Kaut 

gan no vienas puses valsts finansējums tika pie�ķirts pēc detalizētām 

tāmēm un augstskolām bija jāsniedz sīkas atskaites par līdzekļu 

izlietojumu, tas nenodro�ināja pilnīgu atskaites sistēmu valstij par līdzekļu 

izlietojuma efektivitāti un apmācības procesa kvalitāti. Valsts augstskolā 

pie�ķirtā finansējuma apjomu nenoteica tādi rādītāji kā, piemēram, 

studentu skaita atbirums.  

 

Tirgus principi �ajā situācijā augstākās izglītības sektorā tika deformēti, jo 

juridisko personu dibinātajām augstskolām, kas nesaņēma valsts dotāciju, 

nosakot studiju maksu bija jākonkurē ar valsts subsidētajām valsts 

augstskolu noteiktajām studiju maksām, kas bija zemākas, nekā tās 

iespējams būtu pastāvot tīrai konkurencei.  

 

Studentu attieksme pret studiju maksu �ajā situācijā arī bija at�ķirīga. 

Valsts augstkolās studējo�o studentu līderi pārsvarā uzstāja uz lielākām 

valsts sociālajām garantijām studentiem un lielāku valsts finansējumu, kas 

ļautu izglītību bez maksas iegūt pla�ākam studentu lokam.124 Svukārt 

juridisko personu dibināto augstskolu studentiem aktuālāks bija jautājums 

par efektīvas studentu un studiju kreditē�anas sistēmas pastāvē�anu, lai 

būtu iespēja iegūt līdzekļus studiju maksas seg�anai, kaut gan arī aktuāls 

bija jautājums par valsts finasniālo atbalstu privāto ausgtskolu studentiem. 

Privāto augstskolu studentu līderi mudināja pastiprināt tirgum raksturīgo 

elementu izmanto�anu valsts finansējuma sadalē studentiem. Piemēram, 

                                        
123 Finansu ministrijas informācija. � R.,2001. (Nav publicēts.) 
124 Pūce, J. Dīvainais déjà vu// Diena. � 2001. � 11.decembris. 
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gan valstsm, gan privāto augstskolu studentiem nodro�inot tiesības 

pretendēt uz stipendiju, kura tiktu pie�ķirta konkursa kārtībā, ņemot vērā 

studenta sasniegumus studiju procesā.125  

 

Augstākās izglītība finansē�anas politika attiecās uz daudzām sociālajām 

grupām, kuras nepauda vienotu veidokli par vēlamajām augstākās izglītības 

finansē�anas politikas izmaiņām. Taču �āda ārēji nestabila vide 

demokrātiskā sabiedrībā nav izbēgama un politikas veidotājiem jārisina 

dialogs ar ieinteresētajām sociālajām grupām, veidojot augstākās izglītības 

finansē�anas politiku. Latvijā nepastāv ilglaicīgas sociālā dialoga tradīcijas 

un �āds uzvedības modelis ir salīdzino�i jauna pieredze kā sabiedrībai, tā 

valsts struktūrām. Arī �is apstāklis nav labvēlīgi ietekmējis augstākās 

izglītības finansē�anas politikas reformē�anu. 

 

 

Augstākās izglītības finansē�anas politika � markopolitika vai 

mikropolitika? 

 

Politikas reformu virzības gaitu ietekmē tas, cik daudz reformas virzī�anā 

augstākā līmeņa lēmumu pieņēmēji saskata savu politisko labumu.126 

Ausgstākās izglītības finansē�anas politika ir tādas izglītības politikas 

komponents, kas politisku labumu, nerunājot par materiālo, nekavējoties 

nenodro�ina. Tās ir ilgtermiņa investīcijas. Līdz ar to �o jautājumu Latvijas 

lēmumu pieņēmēju dienas kārtībā �svarīguma� ziņā apsteidza citi 

ekonomiska rakstura jautājumi. Tādi kā valsts un pa�valdību nekustamā 

īpa�uma privatizācija. Lēmumu pieņēmji �o jautājumu risinā�anai pie�ķīra 

prioritāru nozīmi, ņemot vērā tādas zaudējumu un ieguvumu likmes kā 

                                        
125 Lulle, B. Privātās augstskolas neatbalstīs studentu piketu// LETA. � 2000. � 27.marts. 
126 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991. 
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ekonomiskās varas pārdale un politiskā stabilitāte (t.i. valdības stabilitātes 

saglabā�ana).  

 

Vērtējot �os lēmumu pieņēmēju apsvērumus jāsecina, ka to rīcību ir 

motivēju�i mikropolitiski apsvērumi (skat. 2.tabulu.). Tādi kā pieejami 

politiskie resursi, ko sadalīt �auru grupu intere�u apmierinā�anai apmaiņā 

pret politisko atbalstu un politiskās elites īstermiņa intereses. �ie ir 

ikdieni�ķas politikas procesam raksturīgi apsvērumi.  

 

Tāpat, ja vērtē augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anu Latvijā 

no 1991. līdz 2001.gadam jākonstatē, ka �o procesu raksturo ikdieni�ķai 

politikai raksturīgas iezīmes. Taču, jāuzsver, ka augstākās izglītības 

finansē�anas politikas reformas procesa vilcinā�ana ilgtermiņa perspektīvā 

tie�ām var novest pie situācijas, kad lēmumu pieņēmēju rīcības pamatā būs 

makropolitiski apsvērumi. �ie apsvērumi raksturo atzītas krīzes situācijas 

eksistenci. Proti, viena no izglītības funkcijām ir sociālās integrācijas 

veicinā�ana. Turklāt augstākā izglītības līmeņa specifiska funkcija ir 

zinā�anu tālāka izplatī�ana visos valsts tautsaimniecības sektoros un 

līmeņos ar augstskolu absolventu starpniecību. Resursi, ko investē izglītībā 

samazina nabadzību, sociālo noslāņo�anos un sekmē iek�politisko 

stabilitāti. To apliecina virkne pētījumu.127 Ja �ie nosacījumu nepiepildās un 

valstī palielinās sociālā noslāņo�anās, kurai ir arī kritiskā robe�a, tad var tikt 

apdraudēta arī re�īma leģitimitāte un valdības institūciju pastāvē�ana, kas 

ir makropolitiska lieluma likmes (skat. 2.tabulu.). Lai nepieļautu �ādu 

situācijas attīstību lēmumu pieņēmējiem jārisina arī augstākās izglītības 

finansē�anas jautājumi, lai radītu iespēju pla�am cilvēku lokam piekļūt 

augstākajai izglītībai.  

                                        
127 Ciemiņa, I. Vai izglītība ļauj uzlabot dzīves apstākļus// Latvijas Vēstnesis. � 1997. � 
8.augusts; Heyneman, S. From the Party/State to Multi � Ethnic Democracy: Education 
and Social Cohesion in Europe and Central Asia// Alexandria, Virginia. - 2000. � janvāris.; 
Heyneman, S. Investment in Indian Education: Uneconomic?// London: Journal of 
Economics. � 1980. � Nr.4. - 145 � 163.lpp. 
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Tie�i ar augstākās izglītības finansē�anas politikas palīdzību ir iespējams 

risināt �os jautājumus, veidojot augstākās izglītības finansu plūsmas 

mehānismu tā, lai tas apmierinātu gan valsts, gan sabiedrības, gan indivīdu 

intereses. Kā sekmīgu piemēru var minēt studentu un studiju kreditē�anas 

sistēmas darbības teorētisko modeli, kas paredz brīvu pieeju lētiem 

aizdevumiem, lai segtu studiju maksu un valsts izstrādātu pasūtījumu 

specialitātēs, kurās strādājo�ajiem pēc augstskolas beig�anas aizdevums 

tiek dzēsts. �ādā gadījumā tiktu apmierināta indivīda prasība pēc izglītības, 

valsts mērķis mērķtiecīgi ieguldīt līdzekļus un saņemt nepiecie�amos 

speciālistus, un sabiedrības prasība pēc izglītotiem pilsoniskās sabiedrības 

locekļiem. 

 

Atbildot uz jautājumu, vai augstākās izglītības finansē�anas politika ir 

jāvērtē kā makropolitika vai mikropolitika jāatzīst, ka būs tālredzīga un 

stratēģiski pareiza lēmumu pieņēmēju rīcība nepieļaut krīzes stāvokļa 

saasinā�anos �ajā jomā, lai izvairītos no makropolitiska lieluma 

zaudējumiem. 
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Nobeigums 

 

Vērtējot augstākās izglītības finansē�anas politiku Latvijā jāsecina, ka no 

1991. līdz 2001.gadam augstākās izglītības sektorā bija notikusi virkne 

pārmaiņu, ievie�ot tirgus ekonomikai raksturīgus elementus. Valsts bija 

atteikusies no tiesībām noteikt augstskolās uzņemamo studentu skaitu, 

augstskolām bija ļauts piesaistīt ārpusbud�eta līdzekļus, tai skaitā studiju 

maksu, bija ieviesta studentu un studiju kreditē�anas sistēma. Ar 

kreditē�anas sistēmas palīdzību tika īstenots valsts pasūtījums augstākajā 

izglītībā, no valsts bud�eta dzē�ot aizdevumu tiem studentiem, kuri aiziet 

strādāt valsts vai pa�valdību pieprasītajās specialitātēs. Tāpat valsts 

pasūtījums augstākajā izglītībā izpaudās finansējot noteiktu skaitu studiju 

vietu no valsts bud�eta valsts augstskolās. Taču, neraugoties uz �īm 

pārmaiņām, augstākās izglītības finansē�anas politikas reforma Latvijā līdz 

2001.gadam pamatā nebija veikta. 

 

Valsts augstskolas joprojām tika finansētas pēc detalizētām tāmēm, kurām 

nebija tie�as saistības ar izglītojamo studentu. Finansējums valsts 

augstskolām tika pie�ķirts pamatojoties uz iepriek�ējos gados pie�ķirtā 

finansējuma apjomu. Līdz ar to valsts �adā veidā arī nespēja efektīvi īstenot 

valsts pasūtījumu augstākajā izglītībā, kas būtu izdarāms, ja darbotos 

normatīvais finansē�anas princips, kur finansējums saistīts ar viena 

studenta izglīto�anas izmaksām. 1999.gadā valdība pieņēma noteikumus, 

kas paredzēja �ādas augstākās izglītības finansē�anas formulas 

pielietojumu attiecībā pret visām studiju programmām, nosakot viena 

studenta izglīto�anas izmaksas. Taču praksē �ie noteikumi netika īstenoti, 

jo valsts bud�eta dotācija augstākās izglītības iestādēm bija pārāk maza, lai 

finansējumu augstskolām varētu aprēķināt pēc noteiktā normatīva. 

 

Tomēr, neraugoties uz to, ka valsts dotācija nebija pietiekama valsts 

apmaksāto studiju vietu izdevumu seg�anai pilnā apjomā, valsts 
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augstskolas paralēli vēl izglītoja arī daļējas maksas studentus. Tas nozīmē, 

ka valsts pie�ķirtais finansējums tika sadrumstalots vēl vairāk, ietekmējot 

augstākās izglītības kvalitāti, jo valsts arī neregulēja kopējo augstskolās 

uzņemamo studentu skaitu. Valsts noteica tikai to studentu skaitu, kurus 

pilnībā bija paredzēts izglītot par valsts bud�eta līdzekļiem. Savukārt kopējo 

studentu skaitu noteica pa�as augstskolas, tāpat kā pa�as augstskolas 

noteica maksu par studijām. Valstij nebija tiesiska pamata ietekmēt 

augstskolu rīcības brīvību �ajos jautājumos, jo �Augstksolu likums� to 

neparedzēja.  

 

Kaut gan valsts augstskolām izpildvaras struktūrām bija jāsniedz sīkas 

atskaites par saņemtā finansējuma izlietojumu, tas nenodro�ināja �o 

līdzekļu izlietojuma caurskatāmību. Augstskolu darbs (līdz ar to � 

finasnējuma izlietojums) netika vērtēts pēc rezultāta � absolventu skaita. 

Tas neietekmēja valsts augtskolām pie�ķirtā finansējuma apjomu. Līdz ar 

to jāsecina, ka pamatā valsts un valsts augstskolu attiecības finansē�anas 

politikas ietvaros nebalstījās uz skaidriem kritērijiem. Tas savukārt 

neveicināja sekmīgu valsts politikas īsteno�anu augstākajā izglītībā un 

ierobe�oto līdzekļu efektīvu izmanto�anu augstskolu darbībā. 

 

Ņemot vērā to, ka augstākās izglītības finansējums Latvijā pamatā 

palielinājās uz studiju maksas rēķina, jo valsts nespēja finasnsēt augstāko 

izglītību pastāvīga tās pieprasījuma pieauguma apstākļos, tika ieviesta 

studējo�o un studiju kreditē�anas sistēma. Tas radīja iespēju pla�am 

studentu lokam līdzekļus augstākās izglītības iegū�anai saņemt lēta 

aizdevuma veidā. Taču arī �īs sistēmas darbībā bija daudzas nepilnības, kas 

ierobe�oja vienlīdzīgu augstākās izglītības pieejamību. Viskrasāk tas 

izpaudās, ievie�ot studējo�o un studiju kreditē�nu no kredītiestā�u 

līdzekļiem 2001.gada septembrī, kas trūcīgajiem studentiem faktiski liedza 

pieeju augstākajai izglītībai. Proti, noteikumos par kārtību, kāda 

kredītiestādes izsniedz aizdevumu studentiem ar valsts galvojumu tika 
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noteikts, ka trūcīgie studenti kredītu ar 100% valsts galvojumu var saņemt 

tikai tad, ja par to vispirms galvojusi pa�valdība. Taču pa�valdībām to 

saimniecisko darbību regulējo�ajos likumos vispār nebija paredzēta iespēja 

būt par fizisku personu galviniekiem. Līdz ar to trūcīgie studenti bija vai nu 

spiesti censties izpildīt banku izvirzītās papildus prasības kredīta 

nodro�inājumam, vai arī atteikties no studijām augstskolā.  

 

No 1997.gada līdz 2001.gada rudenim studenti sociālo aizdevumu un 

aizdevumu studijām varēja saņemt no valsts bud�eta. Noteikumos par 

studentu un studiju kreditē�anu gan no valsts, gan kredītiestā�u līdzekļiem 

bija paredzēta kārtība, kādā tod dzē� no valsts bud�eta līdzekļiem. Proti, 

studentam izsniegto aizdevumu valsts dzēsa, ja augstskolas absolvents 

kļuva par darbinieku valsts vai pa�valdības pieprasītajā specialitātē. �āda 

kārtība attiecās gan uz valsts, gan uz privāto augstskolu absolventiem. 

Jāpiemin, ka �āds mehānisms ļāva valstij efektīvi īstenot valsts pasūtījumu 

augstākajā izglītībā, jo līdzekļi tika ieguldīti mērķtiecīgi un rezultāts bija 

pārbaudāms. 

 

Iepriek� aprakstītā augstākās izglītības finansē�nas mehānisma izveide 

notika saskaņā ar valdību deklarācijās noteiktajām pamatnostādēm. 

Jāsecina, ka augstākās izglītības finasnē�anas politikas izmaiņu stratēģiju 

Latvijā noteica pie varas eso�ā politiskā elite � lēmumu pieņēmēji. Taču 

augstākās izglītības finansē�anas politikas izmaiņu virzība kopumā bija lēna 

un tajā galvenokārt bija iesaistīti zemāka līmeņa birokrāti. Tas 

izskaidrojams ar to, ka lēmumu pieņēmēji �o jautājumu risinā�anā 

nesaskatīja augstas riska limes, kas ietekmētu viņu labklājību un politisko 

labumu. Augstākās izglītības finansē�anas politikas procesu Latvijā laika 

posmā no 1991. līdz 2001.gadam raksturoja ikdieni�ķas politikas procesa 

iezīmes.128 Tas nozīmē, ka lēmumu pieņēmēji �o jautājumu risinā�anai 

                                        
128 Grindle M., Thomas J. Public Choices and Policy Change. The Political Economy of 
Reform in Developing Countries. � The Johns Hopkins University Press, 1991. 
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nepie�ķīra prioritāru nozīmi un politikas izmaiņas bija vairāk vērstas uz 

konflikta un sare�ģītības līmeņa samazinā�anu starp augstākās izglītības 

sistēmas finansē�anas politikas veido�anā iesaistītajiem aktieriem. Turklāt 

valdības darbu raksturoja atturē�anās pieņemt konceptuālus dokumentus, 

kas noteiktu augstākās izglītības finasnē�anas ietvaru. Politiskā nestabilitāte 

valstī (bie�as valdību maiņas) augstākās izglītības finansē�anas politikas 

izmaiņu virzību palēnināja vēl vairāk. Tāpat ar augstākās izglītības 

finansē�anas politiku saistītu lēmumu pieņem�anu valdībā noteica valdo�ās 

koalīcijas partneru pieņēmumi par lēmuma popularitāti vai nepopularitāti 

sabiedrībā. Tāpēc augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anas 

procesā vairākkārt tika pieņemti lēmumi, kas bija politisks kompromiss, bet 

neietvēra apņem�anos risināt problēmu. Tātad lēmumu pieņēmēju rīcību 

raksturoja lēmumu nepieņem�anas taktika.129  

 

Kaut gan pēc 1991.gada politikas izmaiņu iniciatori Latvijā bija lēmumu 

pieņēmēji, politikas procesa gaitu ietekmēja arī intere�u grupas. Taču �īs 

ietekmes apjomu noteica attiecīgās grupas rīcībā eso�o resursu apjoms un 

veids. Īpa�i �is nosacījums izpaudās izstrādājot noteikumus par studējo�o 

un studiju kreditē�anu no kredītiestā�u līdzekļiem. Kreditē�anas sistēmas 

izstrādē studenti bija tikpat ieinteresēti cik bankas, taču tie�i kredītiestā�u 

prasības tika ņemtas vērā visvairāk.  

 

Visā augstākās izglītības finansē�anas politikas veido�anas gaitā pēc 

1991.gada bija vērojams tas, ka finansu slogs, finansējot augstāko izglītību, 

tiek pārlikts no valsts uz studentu un viņu vecāku pleciem. Kopumā 

jāsecina, ka augstākās izglītības finansē�anas politikas izmaiņas Latvijā 

laika posmā no 1991.līdz 2001.gadam raksturoja valsts lomas 

samazinā�anās un tirgum raksturīgu elementu ievie�ana.  

 

                                        
129 Flaver F. C., Policy Studies for Educational Leaders: An Introduction. - Merrill Prentice 
Hall, Inc., 2000, 8.lpp. 
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