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Dienas kārtība ir daudz
plašāka

• uzmanības centrā ne tikai
darba slodzes un atalgojuma
problēmas un risinājumi, bet 
arī akadēmiskā darba
nosacījumi, prestižs
sabiedrībā un dzīves
kvalitāte; 



Akadēmiskā darba saturs un gaidas

• Studentu centrēta pieeja

• Kompetencēs balstīta izglītība

• Pētniecībā balstītas studijas

• Jauno tehnoloģiju izmantošana

• Svešvalodu prasības

• Starpkultūru kompetences

• Pētnieciskās darbības rezultāti

• Sabiedrības prasības snieguma paaugstināšanai



Sabiedrības spiediens





Akadēmiskā
darba slodze
un darba
novērtējums: 
vienota pieeja
nepastāv

Tā atkarīga no: 

• AII attīstības mērķiem un prioritātēm

• AII lieluma

• AII statusa (valsts vai privātā)

• AII stratēģiskās specializācijas 

• AII veida (Universitāte, augstskola, akadēmija, koledža; 
Zinātniskā institūcija); 

• Akadēmiskās disciplīnas veida; 

• Studiju līmeņa (koledžas, bakalaura, maģistra vai 
doktora)

• Projektu piesaistes kapacitātes 

• Pieejamajiem resursiem, t.sk. studējošos maksātspējas

• Pašvaldības atbalsta un daudziem citiem faktoriem

• Valsts finansējuma līmeņa

• Arodbiedrību lomas sabiedrībā

• u.c.





European Commission/EACEA/Eurydice, 2017. 

Modernisation of Higher Education in Europe:

Academic Staff – 2017. Eurydice Report. Luxembourg: 

Publications Office of the European Union.

• Nav vienotas statistikas par akadēmiskā personāla darba 
nosacījumiem Eiropā; 





« … AI  sistēmām  un universitātēm 
jāpiedāvā akadēmiskajam personālam 
atbilstošas un garantētas algas kopā ar 
iespēju turpināt pilnas slodzes karjeru 
ar atbilstīgām ilgtermiņa 
nodarbinātības garantijām. 

Bez šiem apstākļiem, neviena 
akadēmiskā iestāde vai sistēma nevar 
būt veiksmīga - nemaz nerunājot par 
pasaules klases sasniegšanas statusu ". 

Rumbley, Pacheco and Altbach (2008; quoted in Kwiek
and Antonowicz 2013, p. 49) '



Darba atlīdzība

• Atalgojums (pamatalga, sniegumam 
piesaistītā atalgojuma daļa, prēmijas, veicinošais 
atalgojums, atalgojums atkarībā no nostrādātā 
laika)

• Labumi (veselības un labklājības, pensijas.. 
citas piemaksas)

• Personīgā izaugsme (apmācība, 
karjeras izaugsmes koučings, 
snieguma vadīšana)  



EUROAC dati, kas pieejami par desmit Eiropas valstīm norāda uz 
būtiskām atšķirībām akadēmiskā gada vidējā gada bruto ienākumos 
universitātēs  (Ates un Brechelmacher, 2013) .

• Šveices universitāšu profesori vidējās pilnas slodzes vidējā alga aptuveni 

90 000 eiro; 

• Vācijā, Portugālē, Nīderlandē un Austrijā - no aptuveni 66 000 līdz 67 000 
eiro;

• Itālija, Somija, Apvienotā Karaliste un Norvēģija - svārstās no gandrīz 40 000 
līdz mazliet vairāk nekā 55 000;

• Viszemākais vidējais gada rādītājs augstskolas profesoru bruto alga ir 
reģistrēta Polijā - aptuveni 30 000 eiro;  



Neuniversitāšu tipa AII profesoru atalgojums 
(bruto mēnesī)

• Šveicē ~ 80 000 euro; 

• Vācijā ~ 60 000 euro;

• Portugālē ~ 57 000 euro;

• Somijā ~ 48 000 euro; 

• Norvēģijā ~ 37 000 euro; 

• Polijā ~ 17 000 euro;



Akadēmiskā personāla atalgojums Vācijā

Jaunas atalgojuma
kategorijas: pamata

atalgojums un sniegumam
piesaistīti papildus

elementi, ko nosaka AII; 

Snieguma (performance) 
līgumi; 



Itālijā

Akadēmiskais personāls  ir 
ierēdņa statusā; 

Ir patstāvīgā darba līgumi 
(tenure); 

Profesoram, piem., 350 stundas 
pedagoģiskais darbs (gatavošanās 

lekcijām, lekcijas, tutoring, 
maģistra un bakalaura darbu 

vadīšana, konsultācijas utt.) un no 
tām vismaz 120 ir kontaktstundas 
(120:40 nedēļām = 3 k/h nedēļā); 

Līdz 2005. gadam profesoram bija 
nepieciešams pasniegt tikai 1 

studiju kursu  gadā (60 stundas); 

Pētnieciskais darbs tiek novērtēts 
dažās AII, lai novirzītu pētniecības 
finansējumu; Taču finansējums ir 

ļoti ierobežots; 

Kopš 2010. gada reizi 3 gados 
akadēmiskā darbība tiek vērtēta 

un to organizē pašas AII pēc 
National Agency of University 

Evaluation kritērijiem; 

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Akadēmiskā 
personāla 
atalgojums Itālijā

Katru gadu atalgojums tiek paaugstināts saskaņā ar iepriekšējā 
gada publiskā sektora atalgojuma pieauguma līmeni; 

Decembrī izmaksā 13. algu; 

Netiek nodrošināti papildus labumi; 

Profesora atalgojuma līmenis ir no 7 000 - 9 640 USD mēnesī; 

Asociētais profesora no 5 500 – 6 562 USD mēnesī; 

Tiek uzskatīts, ka akadēmiskā karjera zaudējusi savu 
pievilcīgumu zemā atalgojuma dēļ; 

Akadēmiskais personāls cenšas piesaistīt ārējo finansējumu  
pēc individuālās iniciatīvas;

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Nīderlande

AII pilna autonomija akadēmiskā personāla piesaistē

Akadēmiskā vienība ir tā, kas nosaka profilu un veic
kanditāta atlasi

Profesoru līmenī “Appointment Committee” 

Tiek piešķirtas gan mācībspēku, gan pētnieka, gan
pasniedzēja kvalifikācijas

Tiem, kam pastāvīgs līgums ir savs pētniecības virziens, 
gan “kursu portfelis” un saņem atbalstu no AII

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Nīderlande

Akadēmiskā personāla  atalgojums ir atkarīgs no amata profila un 
amata līmeņa (kopā 18 līmeņi); 

Darba profils sastāv no 4 sastāvdaļām: amata nosaukuma atkarībā no 
darba satura; darba mērķa; darba konteksta; darba rezultātiem; 

Ar katru tiek noslēgts līgums, kurā tiek atrunāti darba apstākļi, piem., 
pieejamais laboratoriju aprīkojums,  pētniecības grupas sastāvs, 
pedagoģiskā un pētnieciskā darba apjoms, utt. 

Valsts AII atalgojuma līmeni nosaka vienojoties ar arodbiedrībām bez 
valdības iesaistes; Pastāv Darba koplīgumi ( spēkā 4 gadus); 

Profesoru atalgojums līdzīgs dažādām disciplīnām ( piem., 
Universitātēs ~6000 USD)

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Papildus labumi 
(Nīderlande) 

Papildus algām tiek  piešķirti bonusi, pabalsti (gan kolektīvie, 
gan individuālie),  un tiek nodrošināti citi labumi, kas nosaka 
akadēmiskā darba pievilcīgumu; 

Piem., decembrī tiek papildus maksāti 6 % no gada algas ( min 1 
600 Euro) , atvaļinājuma pabalsts 8 % apmērā no ikgadējās 
algas ( Maijā) , ieguldījumi pensiju fondos, pabalsti bērna 
kopšanas atvaļinājumā. To nosaka Kolektīvais līgums. 

Visās  AII ir kolektīvais veselības apdrošināšanas līgums;

Papildus katram pasniedzējam ir personīgais izaugsmes budžets 
( arī lai sagatavotu citiem pienākumiem); Šim nolūkam AII 
budžetā tiek novirzīti 1, 4 %; 

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Norvēģija

Līgumi neparedz pētniecības darba rezultātus; Tie, kas neveic 
pētniecību, papildus pedagoģiskajam darbam tiek iesaistīti 
administratīvajā darbā. Nepastāv tenure- track sistēma 

Valdības nostāja: pētniecība ir nevis individuālās tiesības un atbildība, bet gan 
augstskolas atbildība; Augstskolām ir jāsadala pētniecības laiks akadēmiskā 
personāla vidū. Personālam, kas ir kompetents pētniecībā, veic pētniecību, 
pārējiem jānodrošina pētnieciskā darba rezultātos balstīta pasniegšana 

Vidējais pensionēšanās vecums ir 67 gadi, bet var aiziet 
pensijā arī 62 gados, bet ne vēlāk kā 70 gados 

Profesoram un asociētajam profesoram jāpasniedz 5 h nedēļā un 
tikpat stundas jāveic pētniecība. ; . Kopumā: 30 % no darba laika 
pasniegšana, 30 % pētniecībai, 15 % darbu vadīšanai

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Norvēģija

Akadēmiskā personāla atalgojumu nosaka pamatojoties uz ikgadējo kolektīvo 
vienošanos starp arodbiedrībām un valsts institūcijām 

80 % no akadēmiskā personāla ir arodbiedrību biedri 

Tas paredz: atalgojuma sistēmu, darba stundas, slimības pabalstu, 
maternitātes pabalstu,  virsstundu apmaksu, u.c. 

Vienošanās par akadēmiskā personāla atalgojumu notiek arī atsevišķās AII  
starp vietējo arodbiedrību un AII vadību

Profesora atalgojuma līmenis no 9 300 USD – 15 000 USD 

Asociētā profesora no 7 300 – 9 200 USD; Pastāv atalgojuma atšķirība dažādās 
disciplīnās

AII atalgojums ir zemāks nekā publiskajā sektorā, izņemot medicīnas, 
ekonomikas, tehnoloģiju un juridiskajās disciplīnās. 

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 



Somijā

70% akadēmiskais personāls strādā pēc
pagaidu darba līgumiem; 

30 % ir  ievēlēti uz mūžu, kuriem ir 
sniegumam piesaistīts atalgojums; 

No visa akadēmiskā personāla 55 %  ir 
vīrieši; Taču profesoru līmenī – 70%; 

Profesoru atlase: starptautisks sludinājums
un vērtējums, atlasi veic atlases komitejas; 

Profesora atalgojums: no 6 000 – 7 600 eiro; 

Avots: Altbach et al. (2012) Paying  the professoriate 







Agrāk profesora amats tika uzskatīts par 
vienu no stabilākajiem, tagad tā ir
vēsture

Attīstās «lēnas zinātnes» (“slow science”)
kustība; 

“ The aim is not to contest the role of selection and 
competition in a scientific career but to preserve 
livable working conditions for researchers and 
promote conditions for better knowledge” .





Stefana Grimma piemērs

• Imperial College London medicīnas
profesors 51 gadu vecumā izdarīja
pašnāvību; 

• Snieguma rādītājs paredzēja
finansējuma piesaisti no pētniecības
fondiem 305 000 USD gadā, papildus
1 pētniecības grants gadā; Grimmam
izdevās piesaistīt tikai 206 000 USD…

• Iemesls: AII vadīšanas modelis, kas
paredz vietas paaugstināšanu
starptautiskajos reitingos; 

When Academic Pressure Leads To Suicide (2016)

https://www.worldcrunch.com/culture-society/when-
academic-pressure-leads-to-suicide



Akadēmiskas izcilība paredz ne tikai publikāciju un 
citējamības uzkrāšanu, bet, kā rakstīja Grimms pirms
nāves epastā: 

“ tā vairs nav universitāte, bet 
bizness, ko šaura grupa augstākajā
līmenī izbauda… kamēr citi tiek 
izspiesti kā citroni, lai iegūtu 
naudu....” 

https://www.worldcrunch.com/culture-society/when-
academic-pressure-leads-to-suicide

When Academic Pressure Leads To 

Suicide



Ola Söderström is a professor of geography at Switzerland's University of Neuchâtel.



Tiek meklētas jaunas pieejas zinātnes
finansēšanā

• Grantu pieteikumi un to sekmības līmenis
samazinās

• Eiropas Pētniecības Padomē līmenis ~ 
11,3 %; 

• Jaunu pieeju piedāvā Johan Bollens
(Nīderlande) – katrs zinātnieks saņem
līdzīgu budžeta finansējuma daļu, piem., 
NL 30 000 euro, ASV – 100 000 USD, bet 
viņiem noteikts % jāziedo citiem
zinātniekiem, kuru darbus viņi respektē
un uzskata par svarīgiem; 

“ Our system is not based on committees’ 
judgments, but on the wisdom of the 

crowd,” Scheffer



Lai publicētu 
rakstu 

• Profesoram bieži vien pašam
jāfinansē raksta “native English 
speaker editing; Viens raksts no 100  ~ 
400 euro; 

• Bieži vien, lai iesniegtu rakstu Scopus 
datu bāzes žurnālos ir noteikta
papildus maksa; 

• Autortiesības tiek nodotas izdevējam, 
piem., Elsevier gadījumā; izdevējs
pelna uz autoru rēķina; 

• Ierobežotas iespējas apmeklēt
starptautiskās zinātniskās
konferences,  pieeja datu bāzēm; 



Geltners 
(Amsterdamas 
Universitāte) 

• Akadēmiskais personāls ir nonācis ”kapitālistu karā”  
(“capitalist war”) starp lielajiem izdevējiem un  riska
kapitāla finansētajām platformām Academia.edu un 
ResearchGate.

• Pienācis laiks atstāt šo kaujas lauku zinātnes labā (“It’s 
time we left that battlefield for the sake of science”)

• Tiek veidota jauna sociālo tīklu, izdevējplatforma
ScholaryHub; 

https://www.timeshighereducation.com/news/publishers-seek-removal-millions-papers-researchgate


Pasaules bankas 
ekspertu 
skatījumā Latvijā

Augsts spiediens AII nodrošināt finanšu stabilitāti

Akadēmiskā personāla amata alga/slodzes alga – liela
nestabilitāte

Atalgojuma lielāko daļu veido pedagoģiskais darbs

Profesoru un asociēto profesoru pārvēlēšanas
procesā pārāk liels uzsvars uz pētniecības rezultātiem

Nav piesaistes vidējai algai

Ievēlēšana amatā var notikt arī ārpus AII ( Profesoru
Padomes) 

Nepastāv patsāvīgie darba līgumi



Pasaules bankas ekspertu ieteikumi

Atalgojuma
diferencēšana

(orientēts uz sniegumu, 
dažādu snieguma rādītāju

apvienošana)

Jaunas atlases, 
akadēmiskā personāla

izaugsmes un 
atlīdzības pieejas

Stratēģiskas CR 
vadīšanas iespējas un 

nepieciešamība

Akadēmiskā personāla
atlases un izaugsmes
sasaiste ar AII profilu

un mērķiem

Personāla atlases 
autonomija

Ilgtermiņa plānošanas 
un proaktīva pieeja 



Tāpēc - dienas kārtība ir
daudz plašāka, jo kā jau
tika minēts: 

• uzmanības centrā ne tikai
darba slodzes un 
atalgojuma problēmas un 
risinājumi, bet arī
akadēmiskā darba prestižs
sabiedrībā un dzīves
kvalitāte; 



Paldies par uzmanību!
Tatjana.volkova@ba.lv


