Augstākās izglītības
studiju vietu sadalījuma
plānošana
Anatolijs Melnis
Vec. eksperts
Izglītības un zinātnes ministrija
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments

Lēmuma par valsts budžeta studiju vietu
sadalījumu pieņemšana
Augstskolas sniedz savus
priekšlikumus par kapacitāti
un iespējām sagatavot
speciālistus nozaru
ministrijām (Veselības
nozarē – Veselības
ministrija), IZM un AIP
Darba devēju organizācijas
sniedz savus pieprasījumus
attiecīgu speciālistu
sagatavošanai gan AIP, gan
nozaru ministrijām, gan IZM.
Galvenais darba devējs
veselības nozarē – Veselības
ministrija

Nozaru ministrijas (Veselības
ministrija) sniedz savus
priekšlikumus par
nepieciešamību sagatavot
speciālistus gan AIP, gan IZM
EM ik gadu sagatavo
prognozes darbaspēka
pieprasījuma un piedāvājuma
atbilstībai vidējā termiņā

Nosaka
Augstskolu
likuma 51.pants

AIP sadarbībā ar
IZM, nozaru
ministrijām un
augstskolām analizē
visu informāciju,
izvērtējot valsts
budžeta resursu
pieejamību

AIP dod savu
priekšlikumu
izglītības un
zinātnes ministram
par valsts budžeta
studiju vietu skaitu
un sadalījumu

Izglītības un
zinātnes ministrs
pieņem lēmumu
par valsts
budžeta studiju
vietu skaitu un
sadalījumu

Valsts finansēto studiju vietu
sadales principi 2014. gadā
•„Aploksnes” princips – augstākās izglītības
iestādes ietvaros tiek saglabāta budžeta dotācija
2013.g. apmērā.
•Atbilstība darba tirgus pieprasījumam galvenais darba devējs medicīnas
jomāVeselības ministrija.
•Augstskolu stratēģiskās specializācijas
princips – mazināt sadrumstalotību, veidot
kopīgās programmas. Veselības aprūpes studiju un
zinātniskā darbība – RSU stratēģiskā
specializācija.
•Iepriekšējā akadēmiskajā gadā neaizpildīto
budžeta vietu pārdales princips.

Budžeta vietu sadalījums
2014. gadā(Veselības aprūpes
un sociālās labklājības jomā)
Budžeta RSU
vietas/Au
gstskola

LU

DU

RA

LLU

LiepU

Bakalaura 2728
/profesio
nālās

157

71
(fiziotera
pija)

6
(sociālais
rehabilitē
tājs

65
(sociālais
darbs)

Maģistra

114

25

-

-

10
(uzturzin
ātne)

-

Doktora

159

24

-

-

-

-

Kopā

3001

206

71

6

10

65

Budžeta vietu sadalījums
2014. gadā. Koledžas.
(Veselības aprūpe)
Budžeta
vietas/Augsts
kola

Daugavpils
medicīnas
koledža

LU P.Stradiņa
medicīnas
koledža

LU Rīgas
medicīnas
koledža

Rīgas 1.
medicīnas
koledža

Budžeta vietu
skaits

187

636

369

355

Problēmas un izaicinājumi
•Studentu atbirums (aktuāli ne tikai veselības nozares
studijās) – Tiek ieguldīta Valsts budžeta nauda, bet netiek
iegūti nepieciešamie speciālisti.
•Emigrācija – Tiek iegūta augstākā izglītība Latvijā, bet
jaunie speciālisti nestrādā Latvijā.
•Sociālo zinātņu studiju programmu popularitāte – pārāk
liels procents no vidusskolu absolventiem labprātāk
izvēlas studēt sociālās zinātnesveidojas sociālo zinātņu
pārprodukcija, kas var radīt speciālistu deficītu citās
jomās.
•Studējošo skaita samazinājums – vērojama negatīva
studentu skaita dinamika un prognoze turpmākajiem
gadiem.

Paldies.
Jautājumi/diskusija...

