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Ievads 

Rēzeknes Augstskolas (turpmāk tekstā RA) darbības un attīstības stratēģija (turpmāk 

tekstā Stratēģija) ir izstrādāta, pamatojoties uz RA lēmumu par statusa un nosaukuma maiņu, 

stiprinot RA kā studiju, pētniecības, kultūras centra lomu nacionālā un starptautiskā līmenī. 

2014. gada 10. maijā RA ir saņēmusi IZM atbalsta vēstuli par statusa un nosaukuma 

maiņu. IZM ir iesniegti RA Satversmes grozījumi, kas paredz mainīt RA statusu un 

nosaukumu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Mērķtiecīgu centrējumu uz Latgales 

reģiona attīstībai vitāli nepieciešamo tehnoloģisko (STEM un radošo industriju) zināšanu un 

pētījumu aktualizēšanu, kā arī akadēmijas statusa iegūšanu atbalsta RA Padomnieku 

konvents un RA sadarbības partneri: Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes uzņēmēju 

biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darbadevēju konfederācija, 

Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā Padome, Rēzeknes novada pašvaldības 

Uzņēmēju konsultatīvā padome u. c. 

Stratēģiju ir izstrādājusi RA darba grupa sadarbībā ar pašvaldību pārstāvjiem un 

sociālajiem partneriem – izglītības iestādēm un uzņēmējiem. Stratēģija ir izstrādāta, 

pamatojoties uz RA darbības analītisku izvērtējumu iepriekšējā stratēģiskās plānošanas 

periodā, analizējot un izvērtējot Centrālās statistikas pārvaldes un RA apkopotos statistikas 

datus, veicot intervijas, anketēšanu. 

Stratēģiskās plānošanas procesa uzsākšanai ir izvirzīti šādi mērķi: 

 veikt esošās situācijas analīzi, saistot RA darbības efektivitāti ar tautsaimniecības un 

darba tirgus galvenajām attīstības tendencēm; 

 izvērtēt RA iekšzemes un starptautisko konkurētspēju; 

 analizēt RA ieguldījumu izglītības un pētniecības kvalitātes, kultūrvides, izglītības, 

valodas, kultūras politikas sakārtošanas, tautsaimniecības attīstības jautājumos 

(Eiropa 2020, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030, Latgales stratēģija 

2030); 

 noteikt un izvērtēt RA stiprās un vājās puses, draudus un attīstības iespējas; 

 noteikt attīstības mērķus, virzienus un uzdevumus; 

 izstrādāt īstermiņa finanšu plānu līdz 2017. gadam. 

 

 

 

 

 

 



Saīsinājumi 

AL Augstskolu likums 

BA Banku Augstskola 

BFPC Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs  

BJR Baltijas jūras reģions 

CNC Ciparu programmas vadība 

CSP Centrālā Statistikas pārvalde 

DU Daugavpils Universitāte 

EAIT Eiropas augstākās izglītības telpa 

ECDL  European Computer Driving Licence 

ECTS Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma 

EEZ Eiropas ekonomiskā zona 

EK Eiropas komisija 

EPT Eiropas Pētniecības telpa 

ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds 

ERAMUS The European Region action scheme for the mobility 

ES Eiropas Savienība 

ESF Eiropas Sociālais fonds 

ESPON Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkls 

EVF Ekonomikas un vadības fakultāte 

HJZF Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

IDF Izglītības un dizaina fakultāte 

IF Inženieru fakultāte 

ITC Informācijas tehnoloģijas centrs 

IKP Iekžemes kopprodukts 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

ISSN International Standard Serial Number 

IZM Izglītības un zinātnes ministrija 

JAK Jēkabpils Agrobiznesa koledža 

KPFI Klimata pārmaiņu finanšu instruments 

LATC Biedrība „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais centrs” 

LERZ Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskā laboratorija  

LLU Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

LR Latvijas Republika 

LTE  London Test of English 

LU Latvijas Universitāte 

LSPA Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija 

LZP Latvijas Zinātnes padome 

MiC Mūžizglītības centrs 

MASOC Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija 

MVK Mazie un vidējie komersanti 

NAIS Normatīvo aktu informācijas sistēma 

NAP2020 Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020. gadam 
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NVA Nodarbinātības valsts aģentūra 

NVO Nevalstiskā organizācija 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

PLE Pilna laika ekvivalents 

PSPI Personības socializācijas pētījumu institūts  

RA Rēzeknes Augstskola 

RAAA Biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu asociācija” 

RA SN RA sporta nams 

REGI Reģionālistikas zinātniskais institūts 

RTA Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija 

RTU Rīgas Tehniskā universitāte 

RSEZ Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona 

SAN Sabiedrisko attiecību nodaļa 

SPP Studējošo pašpārvalde 

STEM  Science, technology, engineering, and mathematics 

st.g. studiju gads 

TSI Transporta sakaru institūts 

UIN Uzņēmuma ienākuma nodoklis 

ViA Vidzemes Augstskola 

VISC Vispārējās izglītības satura centrs 

VKKF Valsts Kultūrkapitāla fonds 

VTPP Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 
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1. Atbilstība stratēģiskajiem dokumentiem 

Stratēģija ir izstrādāta, pamatojoties uz ES, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa 

stratēģiskajiem dokumentiem un citiem normatīvajiem aktiem: 

 Nacionālās attīstības plāns 2014.–2020. gadam, 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, 

 Latvijas nacionālās reformu programmas „ES2020” stratēģijas īstenošana, 

 Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 

 Latvijas zinātnisko institūciju zinātniskās darbības un kapacitātes starptautiskais 

izvērtējums (informatīvais ziņojums „Par zinātnes starptautisko izvērtējumu” 

pieņemts ar Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra protokollēmumu (prot. Nr.3 

42.§)), 

 Stratēģija „Eiropa 2020” (Europe 2020: A European Strategy for Smart, Sustainable 

and Inclusive Growth), 

 Eiropas Komisijas Reģionālās attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, 

 Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019. gadam, 

 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 

 Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, 

 Boloņas deklarācija,  

 Izglītības likums, 

 Augstskolu likums, 

 Valsts valodas likums, 

 Rēzeknes Augstskolas Satversme,  

 Latgales stratēģija 2030, 

 Latgales programma 2010–2017, 

 Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas attīstības plāns 2014.–2020. gadam, 

 A Memorandum on Lifelong Learning. Commission of the European Communities,  

 The Leipzig Charter on Sustainable European Cities, 

 Commision staff working paper „Cohesion policy and cities: the urban contribution 

to growth and jobs in teh region 2005”, 

 International Standard Classification of Education: Fields of Education and 

Training 2013 u. c. 

 

Eiropas Padome apstiprinātajā stratēģijā „Eiropa 2020” ir noteiktas trīs Eiropas 

attīstības prioritātes: 

- gudra izaugsme: attīstīt uz zināšanām un inovācijām balstītu ekonomiku; 

- ilgtspējīga izaugsme: veicināt vairāk konkurētspējīgu, vairāk zaļu un vairāk uz 

resursu efektivitāti balstītu ekonomiku; 

- ietveroša izaugsme: sekmēt augstas nodarbinātības ekonomiku, kas nodrošina sociālo 

un teritoriālo kohēziju. 

 

Atbilstoši Latvija2030 telpiskās attīstības perspektīvai Rēzekne ir nacionālas nozīmes 

attīstības centrs. Nacionālas nozīmes attīstības centriem ir jāprofilējas par ekonomiskās 

izaugsmes un zināšanu radīšanas centriem ar attīstītu rūpniecību, transportu, sabiedriskiem 

pakalpojumiem un sociālo infrastruktūra.  
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Telpiskās attīstības perspektīva kā nacionālo interešu telpu iezīmē arī Austrumu 

pierobežu, kurā ietilpst Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads. Latvija2030 paredz, ka 

efektīvi jāizmanto pierobežas ekonomiskais potenciāls, stiprinot Rēzeknes lomu 

starptautisko sadarbības saišu veidošanā ar kaimiņu valstīm. Austrumu pierobežā 

nepieciešami Valsts atbalsta pasākumi uzņēmējdarbībai, veicinot gan tradicionālās 

nodarbes – lauksaimniecību, mežsaimniecību, amatniecību, gan attīstot alternatīvās 

nozares – tūrismu, transporta un tranzīta pakalpojumus. Latvijas ilgtspējīgas stratēģijas 

kodols ir cilvēka, ekonomiskā, sociālā un dabas kapitālu produktivitātes kāpināšana, atbildot 

uz globālo tendenču izaicinājumiem. Latvija2030 iekļauta „Telpiskās attīstības perspektīva”, 

kurā iezīmēts integrēts skatījums valsts teritorijas līdzsvarotai un ilgtspējīgai attīstībai, lai 

Latvijas galvenās vērtības, resursi un priekšrocības tiktu izmantotas visefektīvākajā veidā. 

 

RSEZ attīstībai būtisks aspekts stratēģijas „Eiropa 2020” kontekstā ir nanotehnoloģiju, 

biotehnoloģiju, informācijas tehnoloģiju un izzinošās (cognitive) zinātnes attīstība.  

 

NAP2020 nosaka integrētu pieeju valsts vidēja termiņa attīstībai, lai tiktu nodrošināta 

ilgtermiņa ietekme, pieņemot lēmumus nozaru, biznesa un individuālā līmenī. NAP2020 

nosaka prioritārās sfēras, kurās, ieguldot līdzekļus, tiks nodrošināta ekonomikas 

pašpietiekamība, produktivitātes pieaugums un valsts konkurētspēja. NAP2020 dots 

redzējums par Latviju 2020. gadā:  „Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas iedzīvotāja un 

valsts labklājības pieaugumam!” un apskatīti šādi aspekti: konkurētspēja un produktivitāte, 

uzņēmējdarbības vide, pētniecība un inovācija, energoefektivitāte, darbs, kompetences, 

veselība, demogrāfija, sadarbība, līdzdalība un kultūra, dabas kapitāls, teritoriju potenciāls, 

pakalpojumu pieejamība.  

 

NAP2020 vadmotīvam „Ekonomikas izrāviens” noteiktas trīs prioritātes – „Tautas 

saimniecības izaugsme”, „Cilvēka drošumspēja” un „Izaugsmi atbalstošas teritorijas”. 

Prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” mērķis ir ilgtspējīga Latvijas ekonomikas 

izaugsme ar pieaugošu valsts konkurētspēju starptautiskajos tirgos. Prioritātes rīcības 

virzieni: 

- Augstražīga un eksportspējīga ražošana un starptautiski konkurētspējīgi 

pakalpojumi; 

- Izcila uzņēmējdarbības vide; 

- Attīstīta pētniecība, inovācija un augstākā izglītība; 

- Energoefektivitāte un enerģijas ražošana. 

Prioritātes „Cilvēka drošumspēja” mērķis ir radīt spēcīgu vidusšķiru un nodrošināt tautas 

ataudzi Latvijā – valstī, kur ikkatram cilvēkam ir iespējas gādāt par savu, savu tuvinieku un 

Latvijas attīstību. Prioritātes rīcības virzieni: 

- Cienīgs darbs; 

- Stabili pamati tautas ataudzei; 

- Kompetenču attīstība; 

- Vesels un darbspējīgs cilvēks; 

- Cilvēku sadarbība, kultūra un pilsoniskā līdzdalība kā piederības Latvijai pamats. 

Prioritātes „Izaugsmi atbalstošas teritorijas” mērķi: 

1) radīt līdzvērtīgākas darba iespējas un dzīves apstākļus visiem iedzīvotājiem, 

izmantojot teritoriju attīstības potenciālus un unikālos resursus; 
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2) stiprināt Latvijas reģionu starptautisko konkurētspēju, palielinot Rīgas kā 

Ziemeļeiropas metropoles un citu nacionālās nozīmes attīstības centru starptautisko 

lomu. 

Prioritātes rīcības virzieni: 

 Ekonomiskās aktivitātes veicināšana reģionos – teritoriju potenciāla izmantošana; 

 Pakalpojumu pieejamība līdzvērtīgāku darba iespēju un dzīves apstākļu radīšanai; 

 Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana. 

 

„Eiropa 2020” stratēģijā saskaņā ar Latvijas kvantitatīvajiem mērķiem ir paredzēts līdz 

2020. gadam sasniegt nodarbinātības līmeni 73% apmērā, palielināt ieguldījumus pētniecībā 

un attīstībā (P&A) līdz 1,5% no IKP, palielināt augstākās izglītības ieguvušo personu 

īpatsvaru līdz 34–36%, samazināt skolu nepabeigušo jauniešu īpatsvaru līdz 13,4%, 

samazināt nabadzības riskam pakļauto personu īpatsvaru līdz 21%, palielināt atjaunojamās 

enerģijas īpatsvaru bruto enerģijas patēriņā līdz 40% u. c. 

 

Atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.–2019. gadam rīcības 

virzienam:  

1.1. Atbalsts starptautiskas, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmei, 

NAP2020 uzdevumi ir: 

1) „Fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana, īpaši prioritārajos zinātnes virzienos 

(t.sk. inovatīvie materiāli un tehnoloģijas, vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana, 

Letonika un nacionālā identitāte, enerģija un vide, kā arī sabiedrības veselība) un ar 

komercializējamiem rezultātiem, pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras 

modernizācija un cilvēkresursu stiprināšana un mobilitāte nacionālā līmenī”, darbība 

„Pētniecības un tehnoloģiju pārneses infrastruktūras modernizācija”. 

2) „Augstākās izglītības konkurētspēja un konsolidācija (materiāltehniskās bāzes 

(aprīkojums) attīstība, augstskolu un koledžu iekšējās kvalitātes sistēmas pilnveide), 

augstskolu personāla zinātnisko publikāciju skaita pieauguma motivēšana, 

starptautisko zinātnisko žurnālu izveide, pārvaldības sistēmas efektivitātes 

palielināšana”, darbība „Materiāltehniskās bāzes (aprīkojums un renovācijas 

izdevumi) uzlabojums augstākās izglītības iestādēs, tajā skaitā koledžās, izņemot 

dienesta viesnīcas”. 

3) „Jauniešu nodarbinātības veicināšana, t. sk. (a) karjeras izglītības sistēma, 

(b) jauniešu pēc profesionālās un/vai augstākās izglītības pabeigšanas integrācija 

darba tirgū, t. sk. uzņēmējdarbības uzsākšana, (c) jauniešiem-bezdarbniekiem 

atbalsta pasākumi pirmās darba pieredzes iegūšanai, (d) profesionālās izglītības 

iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide”, darbība „Modernas mācību vides 

nodrošināšana jauniešu sagatavošanai darba tirgum – profesionālās izglītības iestāžu 

infrastruktūras un aprīkojuma pilnveide atbilstoši īstenojamām profesionālās 

izglītības programmām darba tirgus attīstības tendenču kontekstā”. 

Ikgadējā ES inovāciju apsekojuma „Innovation Union Scoreboard 2013”
1
 ziņojumā 

Latvija pēc 24 kritēriju izvērtēšanas ierindojās 25. vietā no apsekotajām 27 ES dalībvalstīm 

un kopā ar Rumāniju un Bulgāriju ir starp „iedzinēju” grupas valstīm, kur tā atrodas jau 

kopš 2003. gada, būtiski atpaliekot no vidējā ES līmeņa. Saskaņā ar iepriekšminēto pētījumu 

Latvijas vājās puses inovāciju attīstībā (t.i., jomas, kurās ir zemi rādītāji) ir publiskā – 

                                                      
1
 The European Innovation Scoreboard 2013. European Union, 2013. Pieejams: 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf. 
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privātā sektora kopīgās zinātniskās publikācijas, licences un patentu maksājumi no 

ārvalstīm, izdevumi pētniecībai un attīstībai uzņēmējdarbības sektorā, inovāciju 

komercializācijas apjoms, jauno doktora studiju beidzēju skaits. 

 

Latvijā ir raksturīgs zems inovatīvo uzņēmumu skaits. Tikai 29,9% Latvijas uzņēmumu 

ir aktīvi inovācijas jomā, kas ir zemākais rādītājs ES (vidēji ES – 52,9%) (Eurostat, 2008.-

2010.gads
2
). 

 

Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019. gadam uzsvērts, ka globalizācijas 

un demogrāfisko izmaiņu ietekmē pēdējās desmitgadēs notikusi arī pilsētu un lauku 

teritoriju lomas un attīstības perspektīvas maiņa. Pilsētas ir kļuvušas ļoti nozīmīgas valstu 

ekonomisko panākumu radīšanā, jo pilsētas ir tās, kas piesaista un kurās koncentrējas 

izaugsmei nozīmīgie resursi, kas globalizācijas rezultātā ir kļuvuši ļoti mobili – cilvēkresursi 

(iedzīvotāji, studenti, tūristi u.c.), uzņēmumi, investori, pētniecība, inovāciju radīšana, liela 

mēroga pasākumi utt. Šī iemesla dēļ reģionālās politikas kontekstā tiek uzsvērta pilsētu loma 

un pilsētu konkurētspējas sekmēšana ir pareizākais politikas fokuss. Pilsētu konkurētspēju 

nosaka to pievilcība minēto mobilo resursu piesaistīšanai. 

 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam pieteikta 

sadarbība ar zinātnes sektoru produktu izstrādē. Lai uzturētu identificētās priekšrocības, kas 

ir saistītas ar darbību nišas produktu tirgū, bez augstas kvalifikācijas darbaspēka pieejamības 

ir nepieciešams veikt arī ievērojamas investīcijas jaunu produktu un esošo produktu lētāku 

un kvalitatīvāku analoga produktu izstrādē. Jomās, kuras ir sevišķi svarīgas Latvijas 

attīstībai – inženierzinātnēs un dabas zinātnēs - 2011. gadā studēja tikai 21% no kopējā 

studentu skaita. 

Pamatnostādnes paredz IZM veikt sekojošas aktivitātes:  

 profesionālās izglītības attīstību ir nepieciešams veidot kompleksi, ietverot tajā, sākot 

jau no pamatskolas, profesionālo orientāciju, karjeras konsultācijas, profesionālās 

ievirzes izglītību vidusskolā, nodrošinot mācību programmu pēctecību pie pārejas no 

profesionālās vidusskolas uz koledžu vai augstskolu, organizēt vadošo uzņēmumu 

speciālistu vieslekcijas/meistarklases profesionālās izglītības iestādēs un augstskolās; 

 ir nepieciešams palielināt augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūstošo 

izglītojamo skaitu; 

 ir nepieciešams palielināt STEM mācību priekšmetu īpatsvaru izglītības sistēmā. Kā 

arī ir nepieciešams uzlabot STEM mācību priekšmetu apgūšanai nepieciešamo 

infrastruktūru un satura kvalitāti; 

 sadarbībā ar nozares komersantus pārstāvošām organizācijām nepieciešams rast 

risinājumu speciālistu apmācībai profesijās, kuras Latvijas augstākās izglītības 

sistēma nevar nodrošināt vai nav lietderīgi organizēt tikai dažu augstākā līmeņa 

speciālistu sagatavošanu, kas attiecīgajā nozarē nepieciešami. Jāizvērtē šādu 

speciālistu studiju izmaksu segšanu ārvalstu profesionālās izglītības un augstākās 

izglītības mācību iestādēs, aktīvāku dalību starptautiskajās programmās, kā, 

piemēram, Leonardo da Vinči u.c.; 

                                                      
2
 Eurostat. Seventh Community Innovation Survey: Highest proportions of innovative enterprises in 

Germany, Luxembourg and Belgium. Pieejams: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-

5_en.htm. 
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 sadarbībā ar nozares komersantus pārstāvošām organizācijām nepieciešams īstenot 

pilotprojektu par duālās apmācības sistēmas (apprenticeship) principa ieviešanas 

iespējām Latvijā. 

 

Balstoties uz OECD ilggadējo pieredzi reģionu inovācijas kapacitātes izvērtēšanā un 

politikas veidošanā,
3
 EK dalībvalstīm, izstrādājot lietpratīgas specializācijas stratēģiju 

inovācijas sekmēšanai, iesaka izvēlēties kādu no sekojošām attīstības stratēģijām: 

- izaugsme, balstoties uz esošajām priekšrocībām (zinātnes vai tehnoloģiju virzīta 

izaugsme), 

- atbalsts ekonomikas transformācijai (jaunu izaugsmes jomu identificēšana un 

attīstīšana), 

- panākšana (Catching up) jeb virzība uz zināšanām balstītu spēju attīstību. 

 

Ņemot vērā Latvijas inovācijas sniegumu un to, ka tautsaimniecībā aizvien dominē 

zemo un vidējo tehnoloģiju ražošanas un pakalpojumu nozares, inovācijas politikas 

galvenajiem stratēģiskajiem rīcības virzieniem būtu jābūt: 

- virzīt tehnoloģiju attīstību un ražošanu uz augstākas pievienotās vērtības jomām, 

- sekmēt zināšanu absorbciju un dinamisku uzņēmējdarbību.  

Vienlaicīgi nepieciešams veicināt ne tikai tehnoloģisko inovāciju, bet arī netehnoloģisko 

inovāciju attīstību un inovāciju pakalpojumu jomā. 

 

Inovācijas sistēmā ir identificējami četri vienlīdz svarīgi elementi: 

1) zināšanu kapacitāte,  

2) inovāciju piedāvājums,  

3) inovāciju pieprasījums,  

4) pārneses sistēma. 

 

Lai nodrošinātu elastīgu reakciju uz pieprasījumu pēc atbilstoša darbaspēka, 

nepieciešama izglītības kvalitātes nodrošināšana, profesionālās un augstākās izglītības 

apmācību programmu elastīgums, studējošo skaita palielināšana inženiertehniskajās zinātnēs 

(informācijas un telekomunikāciju, elektronikas, mašīnbūves, ķīmijas un biotehnoloģiju, 

zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs), attiecīgo augstāko un profesionālo izglītības 

mācību iestāžu aprīkošana ar mūsdienīgu materiāli tehnisko bāzi, kā arī svešvalodu apguve 

visu līmeņu mācību iestādēs. Tāpat ir jānodrošina kompetenču teritoriāla konsolidācija, 

nodrošinot spēcīgus izcilības centrus izglītībā, šādi paaugstinot valsts attīstības potenciālu, 

kā arī investīciju piesaistes potenciālu. 

 

Ņemot vērā identificētās problēmas un tirgus nepilnības komersantu pētniecības un 

inovācijas kapacitātes paaugstināšanai, ir nepieciešams prioritāri īstenot sekojošas 

aktivitātes: 

 efektīvas UIN nodokļa atlaides pētniecības un attīstības izmaksām ieviešana, 

paredzot, ka noteiktas pētniecības un attīstības izmaksas tiek norakstītas 

trīskāršā apmērā tajā gadā, kad tās radušās; 

 sniedzot atbalstu komersantiem grantu veidā tādām augsta riska iniciatīvām kā 

jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde, atbalstu piešķirot rūpnieciskajiem 

pētījumiem, eksperimentālām izstrādēm, rūpnieciskā dizaina izstrādei, 

                                                      
3
 OECD (2011), Reģioni un Inovācijas politika. 
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rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai. Atbalstu piešķirot gan 

individuāliem, gan partnerības projektiem. Savukārt atbalsts sākotnējiem 

ieguldījumiem, kas nepieciešami produktu un tehnoloģiju ieviešanai ražošanā, 

galvenokārt tiktu atbalstīts finanšu instrumentu veidā (inovācijas pieprasījuma 

stiprināšana); 

 atbalsts jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidei un attīstībai (ideju ģenerēšana, 

jauniešu iesaiste, ideju dzīvotspējas analīze u. c.), pilnveidojot biznesa 

uzsākšanas konsultatīvos (mentorings, koučings u. c.) un inkubācijas 

pakalpojumus. Nodrošināt un attīstīt specifiskus finanšu instrumentus (seed, 

start-up fondi) inovatīvu un tehnoloģiski intensīvu uzņēmumu atbalstam to 

agrīnās attīstības fāzes posmā. 

 

Papildus prioritāri veicamām aktivitātēm īstenojamas ir sekojošas aktivitātes: 

 pētniecības bāzes un izcilības attīstība, tajā skaitā nodrošinot gan zinātnes 

infrastruktūras konsolidāciju un pilnveidošanu, gan arī cilvēkresursu attīstību un 

piesaisti pētniecībai (inovācijas piedāvājuma stiprināšana), ietverot viedās 

specializācijas stratēģijā (Smart Specialization Strategy) noteiktos 

pamatprincipus un rīcības virzienus; 

 sadarbības un tehnoloģiju pārneses sistēmas attīstība, atbalstot privātā sektora 

un zinātnisko institūciju kopīgus pētījumus, kā arī sniedzot atbalstu mazajiem un 

vidējiem komersantiem pētniecības pakalpojumu iegādei. Izveidot vienotu 

tehnoloģiju pārneses platformu, kas nav piesaistīta konkrētai zinātniskai 

institūcijai, vienlaicīgi pilnveidojot rūpnieciskā īpašuma pārvaldību 

zinātniskajās institūcijās, papildinot un kombinējot tehnoloģijas pārneses 

atbalstu ar inkubācijas un agrīnās fāzes finanšu instrumentiem (sadarbības 

inovācijas jomā stiprināšana); 

 atbalsts radošo industriju attīstībai un sadarbībai ar tradicionālajam rūpniecības 

un pakalpojumu nozarēm, lai palielināt produktu un pakalpojumu vērtību. 

 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam paredz Rīcības 

virzienu: Inovācijas kapacitātes paaugstināšana, kur attiecināmie politikas rezultāti ir: 

 produktivitātes pieaugums, 

 ieguldījumu pētniecībā un attīstībā pieaugums. 

NAP2020: Panākt efektīvāku sadarbību starp zinātnes un rūpniecības sektoriem, 

pilnveidojot esošās un veidot jaunas zinātnieku un uzņēmumu ilgtermiņa sadarbības formas, 

izveidojot vienotu pētniecības rezultātu pārneses sistēmu, t. sk. pilnveidojot un attīstot 

inovācijas atbalsta infrastruktūru. ES tematiskais mērķis: nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju 

attīstību un inovāciju. 

NAP2020: Veidojot specifisku atbalsta instrumentu, atbalstīt radošo industriju, lai attīstu 

kultūrā bāzētas inovācijas un veicinātu kultūras, zinātnes un uzņēmēju sadarbību, atbalstot 

radošo industriju uzņēmējdarbības eksportspēju (t. sk. audiovizuālā sektora) un valsts 

starptautisko konkurētspēju, jaunu eksporta produktu izstrādi un ieviešanu ražošanā. Privātā, 

tostarp valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, sektora pētniecības un inovācijas kapacitātes 

attīstīšana, atbalsts jaunu, pielietojamu un eksportspējīgu produktu vai pakalpojumu 

radīšanai. 

 

Kā norādīts Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam, tad 

krīzes laikā, samazinoties kopējam algu līmenim un cenām iekšējā tirgū, uzlabojās Latvijas 
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ražotāju konkurētspēja, kas bija pamats eksporta pieaugumam un līdz ar to arī apstrādes 

rūpniecības attīstībai. Kopš 2009. gada otrās puses ražošanas apjomi apstrādes rūpniecībā 

pieaug. Atjaunojoties ekonomikas izaugsmei, apstrādes rūpniecības pieauguma tempi bija 

krietni straujāki nekā kopējā tautsaimniecības izaugsme. Apstrādes rūpniecība pašlaik ir 

galvenais tautsaimniecības izaugsmes virzītājs. 2012. gadā apstrādes rūpniecībā saražotās 

produkcijas apjomi bija par 6,3% lielāki nekā pirms krīzes 2007. gadā. 

 

Nozīmīgākais devums kopējā apstrādes rūpniecības izaugsmē pēdējos gados ir 

kokapstrādes un metālapstrādes nozarēm. Ražošanas apjomi ievērojami ir pieauguši datoru, 

elektronisko un optisko iekārtu, transportlīdzekļu ražošanā, mašīnu un iekārtu ražošanā. 

Šajās nozarēs vairāk nekā 70% no visas saražotās produkcijas tiek eksportēta. 

 

Būtiskais ražošanas apjomu pieaugums apstrādes rūpniecībā veicina arī pieprasījuma 

pieaugumu pēc darbaspēka. 2012. gadā apstrādes rūpniecībā bija par 5,2% vairāk 

nodarbināto nekā gadu iepriekš. Apstrādes rūpniecībai ir nozīmīgākais pienesums jaunu 

darbavietu radīšanā tautsaimniecībā kopumā – nozare ir nodrošinājusi piektdaļu no visām 

jaunajām darba vietām.  

 

Pēc nodarbināto skaita lielākās apstrādes rūpniecības nozares ir pārtikas rūpniecība un 

kokapstrāde, kurās ir nodarbināti vairāk nekā 40% no visiem apstrādes rūpniecībā 

strādājošajiem. Salīdzinājumā ar 2009. gadu apjomīgākais nodarbināto skaita pieaugums 

bija metālapstrādē, kokapstrādē, kā arī mašīnu, iekārtu un transportlīdzekļu ražošanā. 

 

Lai arī pašlaik rentabilitāte kopumā apstrādes rūpniecībā Latvijā salīdzinājumā ar citām 

valstīm ir augsta, tomēr apstrādes rūpniecības struktūrā izteikti dominē zemo tehnoloģiju 

nozares. Atšķirība ir sevišķi izteikta, salīdzinot Latviju ar pārējām Baltijas jūras reģiona 

valstīm. Latvijas apstrādes rūpniecības ilgtspējīgai attīstībai ir nepieciešams diversificēt 

apstrādes rūpniecību un panākt straujāku vidēji augsto un augsto tehnoloģiju nozaru 

attīstību. Viens no veidiem, kā to panākt, ir jaunu nišas produktu ražošanas attīstība, cieši 

sadarbojoties ar zinātnes sektoru un radot lētam darbaspēkam alternatīvas priekšrocības. 

 

Latvijas industriālās politikas (atbilstoši Latvijas Nacionālās industriālās politikas 

vadlīnijām) mērķis ir veicināt ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu preču un 

pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību ražošanai, t. sk. rūpniecības lomas 

palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizācijai un eksporta komplicētībai. Lai 

sasniegtu mērķi modernas industriālās politikas ietvaros, tiek noteikti šādi sasniedzami 

rezultatīvie rādītāji:  

 apstrādes rūpniecības īpatsvars iekšzemes kopproduktā 2020. gadā sasniedz 20%;  

 apstrādes rūpniecības produktivitātes pieaugums 2020. gadā pret 2011. gadu sasniedz 

40%; 

 apstrādes rūpniecības pieaugums 2020. gadā, salīdzinot ar 2011. gadu sasniedz 60%;  

 ieguldījumi pētniecībā un attīstībā sasniedz 1,5% no IKP. 

Inovācijas veicināšana, izveidojot ietvaru zinātnieku un uzņēmēju efektīvai sadarbībai, 

sekmējot rūpnieciskos pētījumus, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu 

ražošanā. Konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanai nozīmīgs ir atvērts, radošs un 

inovatīvs ietvars/vide, kas sekmē plašu inovācijas pielietošanu dažādās tās formās (procesa, 

pakalpojuma, produkta, tehnoloģiju inovācijas). 
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Indikatīvie atbalsta instrumenti esošo un nākotnes nozaru atbalstam:  

 uz produktu un nozaru segmentiem (klasteriem) bāzēti atbalsta instrumenti: 

 mezanīna, start-up, riska kapitāla instrumentu finansējums produktu un 

tehnoloģiju modifikācijai; 

 līdzfinansējums jaunu produktu attīstībai, sedzot produkta izstrādes un 

attīstības izmaksas; 

 jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanas ražošanā – atbalsts dažādu prasmju 

attīstībai; 

 tehnoloģiju inkubācijas pakalpojumu plašāka pieejamība/inkubatoru attīstība; 

 kompetences centru attīstība;  

 finanšu instrumentu plašākas pieejamības veicināšana: 

 valsts garantiju izsniegšana eksportētājiem; 

 debitoru riska apdrošināšana eksporta darījumos; 

 riska kapitāls/ ko-investīcijas/ mezanīns. 

 

Indikatīvie atbalsta instrumenti bāzes industriālajai politikai:  

 uz uzņēmējdarbības atbalstu un reģionālās dimensijas attīstību vērsti atbalsta 

instrumenti:  

 uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana - biznesa inkubatori, akseleratori, 

mikrokredīti, starta kapitāls, apmācības biznesa uzsācējiem, mikro un 

mazajiem uzņēmumiem;  

 infrastruktūras, industriālo pieslēgumu attīstība – atbalsts infrastruktūras un 

nulles cikla izveidei, t.sk. energopieslēgumu atbalsta programma;  

 cilvēkresursu attīstība.  

 

Indikatīvie citi valsts intervences elementi:  

 Bāzes industriālai politikai atbilstoši intervences elementi:  

 Nodarbinātības politika:  

 Mūžizglītība,  

 Pārkvalifikācija  

 Administratīvā sloga samazināšana  

 Izglītības politika:  

 Profesionālās izglītības modernizācija, 

 Zinātnes un uzņēmēju sadarbības veicināšana  

 Mērķorientētai industriālai politikai atbilstoši intervences elementi:  

 Nodokļu politika:  

 Nodokļu atlaides (P&A, investīcijām infrastruktūrā u.c.)  

 Reģionālās attīstības politika:  

 Reģionālo konkurētspējas priekšrocību identificēšana  

 Inovācijas sistēmas revīzija  

 

Stratēģija atbilst NAP2020 izvirzītās prioritātes „Tautas saimniecības izaugsme” 

rīcības virzienam „Attīstīta pētniecība, inovācijas un augstākā izglītība”. 

RA kā augstākās izglītības iestāde nodrošina izglītota un radoša cilvēka izaugsmi. 

RA zinātniskie institūti un sadarbības iestādes veicina zinātnes un pētniecības attīstību. 

Pieaugot strādājošo ar augstāko izglītību skaitam, kopumā uzlabojas darbaspēka kvalitāte un 
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profesionalitāte. Rēzeknes pilsētā un Latgales reģionā RA darbības laikā ir palielinājies 

speciālistu ar augstāko izglītību skaits, ir palielinājies reģistrēto uzņēmumu skaits, kā arī 

piesaistīto ES struktūrfondu, atbalsta programmu finansēto projektu skaits 

Stratēģijā noteiktie uzdevumi un aktivitātes studiju procesa, inovāciju, pētniecības un 

materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā veidos materiālo un intelektuālo pamatu studentu, 

akadēmiskā personāla un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumam reģionā. 

RA īsteno tautsaimniecībai nozīmīgus studiju virzienus inženierzinātnēs. RA ir 

pieejamas arī radošo industriju studiju programmas – vides, apģērba un interjera dizains. 

Radošās industrijas ir strauji augošs tautsaimniecības sektors, kurš pamatojas uz indivīda 

spējām un talantu, tajā skaitā spējām uzsākt uzņēmējdarbību, radīt pievilcīgu vidi. Abpusējā 

saikne ar uzņēmējdarbības sektoru izpaužas arī tehnoloģiskajā izcilībā – RA ir Rēzeknes 

uzņēmēju biedrības biedrs, ir viens no dibinātājiem biedrībai Latgales aparātbūves 

tehnoloģiju centrs, ir izveidots un sekmīgi darbojas Vides tehnoloģiju pārnese 

kontaktpunkts, kas ļauj akadēmiskajam personālam un studentiem kopā ar uzņēmējiem 

izmēģināt un radīt jaunus, inovatīvus produktus. 

Stratēģija pamato inženierzinātņu un tehnoloģiju (ne tikai eksaktajās, bet arī 

humanitārajās jomās) nozīmi, kas reģionā kopumā veicinās ne tikai pētniecības un inovāciju 

attīstību, bet arī zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, sekmēs zinātnes, izglītības un privātā 

sektora sadarbību, kā arī atbalstīs jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi.  
 

RA ir reģiona izaugsmes resurss un iespēja, kas mazina Latgales un pārējās Latvijas 

reģionālās atšķirības, sagatavojot kvalificētus speciālistus reģionālajam darba tirgum, radot 

izglītības iestādes absolventiem iespējas uzsākt uzņēmējdarbību vai pašnodarbinātību.  

RA ir noteikta kā viens no būtiskākajiem Rēzeknes attīstības resursiem, īpašu 

uzsvaru pašvaldības attīstības programmā liekot uz tautsaimniecībai nozīmīgu izglītības 

programmu attīstību inženierzinātnēs, tai skaitā mehatroniku. 

Rēzekne policentriskas attīstības jomā ir izglītības, kultūras un nodarbinātības centrs, 

kas piesaista iedzīvotāju plūsmas no tuvākajām pilsētām un reģioniem apmēram 100 km 

rādiusā. RA studē ne tikai Rēzeknes, bet arī gandrīz visu lielāko Latvijas pilsētu un novadu 

iedzīvotāji.  

RA īstenotās iespējas studentiem apgūt izglītību ārzemēs, docētāju stažēšanās un 

vieslektoru darbība kopumā uzlabo pilsētā iegūstamās augstākās izglītības kvalitāti. 

Izglītība, kultūra un ekonomika Rēzeknē ir noteicošās nozares, kas tematiskajā dimensijā 

ietekmē un mijiedarbojas ar citu nozaru attīstību. 
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2. Esošās situācijas analīze 

2.1. Latgales reģiona un Rēzeknes pilsētas sociālekonomiskā situācija 

Mūsdienās Rēzekne ir nacionālās nozīmes attīstības centrs ar attīstītu rūpniecību, 

transportu, sabiedriskiem pakalpojumiem un sociālo infrastruktūru,
4
 tā ir septītā lielākā 

pilsēta Latvijā pēc iedzīvotāju skaita. Savukārt Rēzeknes novads ir vislielākais novads 

Latvijā pēc kopējās platības un trešais lielākais novads pēc iedzīvotāju skaita.  

 

2.1.1. tabula 

Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada sociālekonomiskās attīstības rādītāji 

 

Rādītājs 

 

Rēzeknē 

Republikas 

pilsētās rangs/ 

vai vidēji 

republikas 

pilsētās 

Rēzeknes 

novads 

Novados 

rangs/ vai 

vidēji 

novados 

Teritorijas platība, km
 2 

 18 9.vieta 2525 1.vieta 

Iedzīvotāju skaits (2013. g.s.) 33438 7.vieta 30901 3.vieta 

Iedzīvotāju skaita izmaiņas % 

(no 2008. g. līdz 2013. g.) 

–7,0 Vid. –3,5 –4,9 Vid. –3,1 

Demogrāfiskā slodze 

(2012. g.s.) 

531,3 Vid. 553,8 505,4 Vid. 525,4 

Iedzīvotāju līdz darbspējas 

vecumam īpatsvars (%) 2013. 

g.s. 

13,8 Vid. 13,7 13,6 Vid. 14,2 

Iedzīvotāju darbspējas 

vecumā īpatsvars (%) 2013. 

g.s. 

65,3 Vid. 64,4 66,4 Vid. 65,6 

Iedzīvotāju virs darbspējas 

vecumam īpatsvars (%) 2013. 

g.s. 

20,9 Vid. 22,0 20,0 Vid. 20,3 

Iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumi 

pašvaldības budžetā uz 

1 iedz. 2012. g.s. 

258,2 Vid. 369,3 151,6 Vid. 261,7 

Bezdarba līmenis 2013.g.s. 13,5 Vid. 5,7 21,5 Vid. 8,9 

Ekonomiski aktīvo tirgus 

sektora statistisko vienību 

skaits uz 1000 iedz. 2011. g. 

52,0 Vid. 66,8 62,0 Vid. 60,4 

Ekonomiski aktīvo 

individuālo komersantu un 

komercsabiedrību skaits uz 

1000 iedz. 2012.g. 

28,3 Vid. 49,5 10,4 Vid. 22,4 

Avots: Valsts reģionu attīstības aģentūras datu bāzes 

 

                                                      
4
 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.56 - 82. 

http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_lv.pdf, skat. 17.02.2012. 

http://www.latvija2030.lv/upload/latvija2030_lv.pdf
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Teritorijas sociālekonomiskā potenciālā raksturojumam ir izmantoti Rēzeknes 

pilsētas un Rēzeknes novada teritoriju raksturojoši rādītāji, t. sk., informācija par iedzīvotāju 

skaitu un tā izmaiņām, dati par iedzīvotāju vecuma sastāvu un sakarības starp iedzīvotāju 

vecuma grupām, bezdarba līmenis, iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi pašvaldību 

budžetā, dati par ekonomiski aktīvajām tirgus sektora statistiskajām vienībām un teritorijas 

attīstības indekss (sk. 2.1.1. tabulā). 

Kaut arī visu LR pilsētu teritorijas kopā aizņem tikai 1,1% no valsts teritorijas, taču 

tajās dzīvo 51,0% Latvijas iedzīvotāju, darbojas 70,2 % no komersantu un 

komercsabiedrību kopskaita un tiek iekasēti 60,8% no pašvaldību budžeta nodokļu 

ieņēmumiem.
5
 Līdz ar to pilsētas ir svarīgs apkārtējo teritoriju attīstības virzītājspēks. 

Rēzekne ir viena no deviņām republikas nozīmes pilsētām. 

 

Ģeogrāfiskais stāvoklis 

Rēzekne ir tradīcijām bagāta pilsēta, kurā veiksmīgi apvienojas ražošanas potenciāls, 

Austrumu pierobežas pilsētas priekšrocības, cilvēkresursi un bagāts kultūrvēsturiskais 

mantojums. Kā viens no nozīmīgākajiem starptautisko transporta maģistrāļu un dzelzceļa 

līniju krustpunktiem Latvijā, kas savieno ES, Krievijas, NVS un Tālo austrumu valstis, 

Rēzekne nodrošina tiešu piekļuvi starptautiskajam tirgum ar vairāk nekā 500 milj. ES 

vienotā tirgus patērētājiem, kā arī Krievijas, NVS valstu un Tālo austrumu valstu izejvielu 

resursiem un tirgu. 

Rēzekne atrodas 242 km no Rīgas, 685 km no Maskavas, 450 km no 

Sanktpēterburgas, 860 km no Varšavas, valsts galvenās nozīmes autoceļu, kas vienlaicīgi ir 

starptautiskās nozīmes autoceļi (trans–Eiropas transporta tīkla (TEN) autoceļi) krustpunktā. 

Rēzekne ir ievērojams dzelzceļa transporta mezgls Latvijas dzelzceļu tīkla austrumu daļā, 

kas ir izvietots starptautiskas nozīmes dzelzceļa līniju Berlīne–Varšava–Viļņa–Daugavpils– 

Rēzekne–Sanktpēterburga un Sanktpēterburga–Kārsava–Rēzekne–Daugavpils–Eglaine–

Klaipēda / Kurcums–Viļņa krustpunktā. 

Sakārtotā autoceļu infrastruktūra atbilstoši ES standartiem, kā arī dzelzceļi, kas ir 

integrēti ar Krievijas un NVS valstu dzelzceļu sistēmu, moderns dzelzceļa kravu 

pārkraušanas parks nodrošina Rēzeknei stratēģisku iespēju attīstīties kā loģistikas centram, 

apkalpojot transporta plūsmas, t. sk., nodrošinot arī nepieciešamo noliktavu un muitas 

pakalpojumu sniegšanu. 

Pateicoties ģeogrāfiskajam novietojumam, attīstās aktīva sadarbība ar citu valstu 

reģioniem un pašvaldībām. Kopš 1994. gada notiek sadarbība kultūras, izglītības, veselības 

aizsardzības, sociālajā sfērā un tūrisma attīstībā ar Arendāles un Austagderas pašvaldībām 

Norvēģijā, kā arī Rēzeknes pilsētai ar Čenstohovu, Suvalkiem un Rēzeknes novadam ar 

Žgežu Polijā. Rēzeknes pilsēta aktīvi darbojas sabiedriskajā organizācijā „Union of the 

Baltic Cities” (Baltijas pilsētu savienība), kā arī Rēzeknes pilsēta un Rēzeknes novads ir 

aktīvi dalībnieki eiroreģionā „Ezeru zeme”. Attīstās sadarbība ar pašvaldībām Krievijā, 

Baltkrievijā, Lietuvā un citās valstīs. 

 

Demogrāfiskā situācija 

Tāpat kā visā valsti, arī Latgalē notiek iedzīvotāju skaita samazināšanās. Kopš 

2010. gada pastāvīgo iedzīvotāju skaits Latgales reģionā ir samazinājies par 14105 

                                                      
5
 Reģionu attīstība Latvijā 2012. 
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iedzīvotājiem jeb 4,56%, bet kopš 2008. gada tas ir samazinājies par 31 890 iedzīvotājiem. 

Tas ir straujākais samazinājums starp Latvijas novadiem kopš 2010. gada. 

2012. gadā Rēzeknes pilsētā bija reģistrēti 31067 pastāvīgie iedzīvotāji, skaits, bet 

Rēzeknes novadā – 28015. Arī Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes novadā notiek iedzīvotāju 

skaits samazināšanās (skat. 2.1.1. attēlā). Piemēram, laika periodā no 2008. gada līdz 

2013. gadam, Rēzeknē pastāvīgo iedzīvotāju skaits ir samazinājies par 7% (republikas 

pilsētās vidēji – 3,5%), bet Rēzeknes novadā par  – 4,3% (novados vidēji – 3,1%), kas ir 

viens no straujākajiem samazinājumiem valstī.  

 

 

2.1.1. attēls. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits Rēzeknē un Rēzeknes novadā (vidēji gadā).
6
 

Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 

 

Iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskās, gan mehāniskās kustības rezultātā. Tomēr 

pēdējos gados Rēzeknē un Rēzeknes novadā īpašas problēmas sagādā liels izceļojošo 

iedzīvotāju skaits. Dati par ilgtermiņa migrācijas saldo Rēzeknes pilsētā un Rēzeknes 

novadā 2008.–2012. gadā parāda, ka vislielākais izceļojošo skaits bija Latvijas ekonomiskās 

lejupslīdes smagākajā periodā, t.i., 2009. un 2010. gadā. Rēzeknes pilsētā arī 2011. gadā bija 

ļoti augsts ilgtermiņa migrācijas saldo, un tikai 2012. gadā tas samazinājies, lai gan 

joprojām ir negatīvs (– 423). Rēzeknes novadā pozitīvs migrācijas saldo ir kopš 2011. gada 

(sk. 2.1.2. tabulā). 

 

2.1.2. tabula  

Ilgtermiņa migrācija saldo Rēzeknē un Rēzeknes novadā 2008. – 2012.gads 

Teritorijas 2008 2009 2010 2011 2012 

Rēzekne –551 –847 –752 –844 –423 

Rēzeknes novads –390 –559 –174 114 40 

Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 

                                                      
6
 Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

19 

 

Gan Rēzeknes pilsētā, gan Rēzeknes novadā ir salīdzinoši labs demogrāfiskās 

slodzes rādītājs. Tomēr Rēzeknes novadā vienlaikus ir arī zemākais iedzīvotāju grupas 

īpatsvars līdz darbspējas vecumam, kas liecina par negatīvu demogrāfisko potenciālu (sk. 

2.1.2. tabulā).  

 

Nodarbinātība 

Līdzīgi kā Latvijā, bezdarba līmenis 2011. un 2012. gadā kritās gan Rēzeknes 

pilsētā, gan Rēzeknes novadā. 2013. gada sākumā Rēzeknē tas bija 13,5% (2012. gada 

sākumā – 15,1%) un Rēzeknes novadā – 21,5% (2012. gada sākumā – 23,8%) (sk. 2.1.1. 

 tabulu). Tomēr Rēzeknes pilsētā tas ir ievērojamo augstāks par vidējo rādītāju citās 

republikas pilsētās (2013. gada sākumā – 5,7%, 2012. gada sākumā 7,4%), bet Rēzeknes 

novadā augstāks par vidējo rādītāju novados (2013. gada sākumā – 8,9%, 2012. gada 

sākumā 10,6%).
7
  

Atbilstoši 2011. gada Tautas skaitīšanas datiem no 27748 darbspējas vecuma 

iedzīvotājiem Rēzeknes pilsētā ekonomiski aktīvi ir 16534 jeb 55,58% ir iedzīvotāji, bet 

Rēzeknes novadā 12 719 jeb 51% no 24 186 darbspējas vecuma iedzīvotājiem. Savukārt no 

ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, kā darba meklētāji (bezdarbnieki), Rēzeknes pilsētā 

uzskaitīti 3674 jeb 13,24%, bet Rēzeknes novadā 3932 jeb 16,25% (sk. 2.1.2. attēlā). 

 
2.1.2. attēls. Darbspējas vecuma iedzīvotāji pēc ekonomiskās aktivitātes statusa 

(01.03.2011.) 

Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 

 

Rēzeknes pilsētā no 12860 nodarbinātajiem 2011. gada sākumā lielākais nodarbināto 

īpatsvars skaits ir vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā / automobiļu un motociklu 

remontā – 2219 jeb 18 %, apstrādes rūpniecībā 1840 jeb 15 %, izglītībā – 1751 jeb 14 %, 

transportā un uzglabāšanā – 1711 jeb 14 %, valsts pārvaldē un aizsardzībā/ obligātajā 

sociālajā apdrošināšanā – 1068 jeb 8 %, veselībā un sociālajā aprūpē – 909 jeb 7 % (sk. 

2.1.3. attēlā). 

Savukārt Rēzeknes novadā no 8787 nodarbinātajiem 2011. gada sākumā lielākais 

nodarbināto īpatsvars skaits ir izglītībā – 1293 jeb 15 %, apstrādes rūpniecībā – 1198 jeb 

14 %, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā / automobiļu un motociklu remontā – 1061 

                                                      
7
 Plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu attīstības pamatrādītāji 2012.gadā. VRAA pārskata 

pielikumi un kartes. Skat. 28.11.2013. 

http://www.vraa.gov.lv/lv/analitiska_darbiba/statistika/develop/ 
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jeb 12 % un lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība – 1029 jeb 12 % (sk. 

2.1.3. attēlā). 

 
2.1.3. attēls. Iedzīvotāju nodarbinātība pēc saimnieciskās darbības veida (nozares) 

(01.03.2011.) 

Avots: Pēc LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 

 

Gan Rēzekne pilsētā, gan novadā vislielākais aizņemto darba vietu skaits 2012. gadā 

ir sabiedriskajā sektorā. Privātajā sektorā komersanti ar nodarbināto skaitu virs 50 Rēzeknes 

pilsētā nodarbina pamatdarbā 1789 darbiniekus, bet Rēzeknes novadā tikai 787 darbiniekus 

(sk. 2.1.3. tabulā). Jāsecina, ka aizņemto darbavietu skaits pamatdarbā Rēzeknē pavisam 

kopā ir 5544, bet Rēzeknes novadā 3502. 
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2.1.3. tabula  

Aizņemtās darbavietas Rēzeknē un Rēzeknes novadā vidēji 2012. gadā 

Rādītāji 

Aizņemtās darbvietas 

kopā 

pamatdarbā ar laika 

uzskaiti 

Rēzeknes 

pilsēta 

Rēzeknes 

novads 

Rēzeknes 

pilsēta 

Rēzeknes 

novads 

Pavisam, bez privātā sektora 

komersantiem ar nodarbināto 

skatu <50 

5973 3189 5355 2715 

Privātā sektora komersanti ar 

nodarbināto skatu  ≥50 
1887 836 1789 787 

Sabiedriskajā sektorā 4085 2353 3566 1928 

Vispārējās valdības sektorā 3552 2257 3082 1855 

...valsts struktūrās 1023 44 863 30 

... pašvaldību struktūrās 2529 2224 2219 1826 

Avots: LR Centrālās statistikas pārvaldes dati 

 

 

2.2. Rēzeknes Augstskolas vēsture 

 

Kopš Latvijas Republikas laikiem Latgales reģiona attīstībā fundamentāla nozīme ir 

augstākās izglītības iestādēm abās lielākajās pilsētās. 1925. gadā Rēzeknē sāka darboties 

Rēzeknes Valsts skolotāju institūts, kura darbība tiek pārtraukta uzreiz pēc Otrā pasaules 

kara. Kā Rēzeknes Pedagoģiskā skola tas darbojas līdz 1957. gadam, laikaposmā no 

1957. gada līdz 1987. gadam te darbojas internātskola, bet augstākās izglītības tradīcijas tiek 

atjaunotas 1987. gadā, atjaunojot Rēzeknes Pedagoģisko skolu un nedaudz vēlāk dibinot arī 

patstāvīgu augstākās izglītības iestādi – RA.  

RA ir veidota uz LU un RTU filiāļu bāzes. Ideju par Latgales universitātes tapšanu 

atbalstīja gan Tautas frontes aktīvisti, gan Rēzeknes pašvaldība un LU vadība. 1990. gada 

1. septembrī Rēzeknes Pedagoģiskās skolas telpās (bijušā Rēzeknes Valsts skolotāju 

institūta telpās, Atbrīvošanas alejā 115) studijas uzsāka pirmie LU Latgales filiāles 100 

studenti divos studiju virzienos – ekonomika un filoloģija. Pēc gada Latgales filiāle ieguva 

patstāvīgas studiju telpas (Atbrīvošanas alejā 90), tika uzsākts nopietns darbs augstskolas 

mācībspēku komplektēšanā, infrastruktūras veidošanā.  

1992. gada jūnijā Latgales pilsētu un rajonu pārstāvju apspriedē, kurā piedalījās LR 

IZM ministrs Jānis Vaivads, atkārtoti izskanēja doma par patstāvīgas augstskolas izveidi. Šī 

paša gada 28.augustā 1. pasaules latgaliešu kongress pieņēma rezolūciju, kurā kā prioritārs 

reģiona, tā arī visas valsts uzdevums tika izvirzīts izglītības sistēmas sakārtošana, tā 

ietvaros – arī RA dibināšana. Tika izveidota darba grupa, kas izstrādāja jaunās augstskolas 

veidošanas koncepciju. Saņemot atbalstu no Pasaules Brīvo latviešu apvienības, LR IZM, 

Rēzeknes pašvaldības, jaunās augstskolas projekts tika īstenots samērā īsā laikā. 

No 1993. gada 1. jūlija RA sāka darboties kā patstāvīga mācību iestāde. 1993. gada 

1. jūlijs ir RA dzimšanas diena. Oficiāli RA darbojas no 1993./1994. studiju gada, 

pamatojoties uz LR Ministru Padomes 1993. gada aprīļa lēmumu Nr. 180 „Par RA 
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dibināšanu”. 1994. gada 23. augustā ar Ministru kabineta lēmumu Nr. 116 apstiprināta RA 

rektore Irēna Silineviča (1994–2004) un ar Ministru kabineta lēmumu Nr. 117 apstiprināta 

RA Satversme. 1999. gadā RA ir ieguvusi beztermiņa starptautisko akreditāciju un kļuvusi 

par nozīmīgu kultūras, izglītības, zinātnes centru. Augstskolai ir izveidojusies cieša 

sadarbība ar pašvaldībām. 

Viens no svarīgākajiem augstskolas uzdevumiem ir bijis paaugstināt iedzīvotāju ar 

augstāko izglītību īpatsvaru pilsētā un reģionā, piesaistot vidusskolu absolventus studijām 

un pēc augstskolas absolvēšanas darbam Latgales reģionā, kā arī kļūt par reģionam 

nozīmīgu, starptautiski atpazīstamu zinātnes un pētniecības centru, kopjot Latgales 

kultūrvidei tradicionālas vērtības. 

RA Konventa locekļi ir Latgales reģiona pašvaldību vadītāji un uzņēmēji. Sadarbība 

ar RA Konventu augstskolas vadībai ļauj atbilstoši reģiona vajadzībām plānot un prognozēt 

augstskolas attīstības virzienus, iesaistīties valsts un starptautiska mēroga projektos, veicināt 

zināšanu sabiedrības veidošanos. Sadarbībā ar nozaru ministrijām, Latgales reģionālo 

attīstības aģentūru augstskolas docētāji piedalās dažādu stratēģisku dokumentu izstrādē.  

RA pamatdati 2013./2014. st. g. 

  Studējošo skaits – 1818, septītā lielākā augstskola studējošo skaita ziņā starp valsts 

dibinātajām augstākās izglītības iestādēm Latvijā. 

 Darbinieku skaits – 258, no tiem akadēmiskais personāls – 148. 

 RA struktūra: 4 fakultātes – Ekonomikas un vadības, Humanitāro un juridisko 

zinātņu, Inženieru (dibinātas 1993. g.), Izglītības un dizaina (izveidota 1995. g., 

restrukturizējot Rēzeknes Pedagoģisko skolu), 2 institūti: Personības socializācijas 

pētījumu institūts un Reģionālistikas zinātniskais institūts (dibināti 2006. g.), centri, 

laboratorijas un citas apkalpojošās struktūrvienības. 

 15 studiju virzieni: 39 studiju programmas: 21 pamatstudiju,15 augstākā līmeņa, 

3 doktora.  

 Absolventu skaits uz 2014. g. – 9601. 

 RA ir vairāk nekā 150 sadarbības partneri ārzemēs; augsti studējošo un akadēmiskā 

personāla mobilitātes rādītāji (vidēji 2.–3.vieta starp visām Latvijas augstskolām). 

 

 

2.3. Studiju virzieni, studējošie, akadēmiskais personāls 
 

Studiju virzieni  

Studiju procesa vadības principus RA nosaka iekšējā Studiju kvalitātes vadības un 

kontroles sistēma (http://www.ru.lv/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_sistema/), kas 

izveidota 2005. gadā.  

RA īsteno studijas trijos līmeņos – pamatstudijās (pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības programmas (EKI 5. līmenis), akadēmiskās un profesionālās bakalaura 

studiju programmas (EKI 6. līmenis), augstākā līmeņa studijās (akadēmiskās un 

profesionālās maģistra studiju programmas (EKI 7. līmenis), otrā līmeņa profesionālās 

studiju programmas uz iepriekš iegūtas augstākās izglītības bāzes (EKI 7. līmenis) un 

doktora studijās (EKI 8. līmenis). Pārskatu par RA īstenoto studiju programmu skaitu pa 

studiju līmeņiem (sk. 2.3.1. attēlā). 
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2.3.1. attēls. RA īstenoto studiju programmu skaits pa līmeņiem 

 

 

 Studiju programmu attīstībā vērojama noturīga tendence uz plašāku un 

daudzveidīgāku augstākā līmeņa un doktora studiju programmu piedāvājumu. Tas notiek, 

ņemot vērā augstākā līmeņa studiju programmu iespējas jaunas vai padziļinātas 

kvalifikācijas iegūšanai, kā arī nepieciešamību nodrošināt padziļinātas studijas izvēlētajā 

zinātnes nozarē 

Sākot ar 2012./2013. st. g. studijas RA tiek organizētas pa studiju virzieniem. 

2013./2014. st. g. RA darbojas 15 starptautiski akreditēti studiju virzieni (sk. 2.3.1. tabulā). 

 

2.3.1. tabula  

RA īstenotie studiju virzieni un tiem atbilstošās studiju programmas 

Studiju virziens  Studiju programmas 
EKI 

līmenis 

Izglītība, pedagoģija un sports 

"Skolotājs" 6 

"Sociālais pedagogs" 6 

"Speciālās izglītības skolotājs" 6 

"Reliģijas pedagoģija" 7 

"Speciālā pedagoģija"  7 

"Karjeras konsultants"  7 

"Pedagoģija" 7 

"Pedagoģija" 8 

Māksla 

"Vides dizains" 5 

"Interjera dizains" 6 

"Dizains" 7 

Vēsture un filozofija "Vēsture" 6 

Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas 

studijas un valodu programmas 

"Filoloģija" 6 

"Filoloģija" 7 

Tulkošana "Tulks referents" 6 

Ekonomika 

"Ekonomika" 6 

"Elektroniskā komercija" 6 

"Finanses" 6 
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"Finanšu vadība"  7 

Informācijas un komunikācijas zinātnes "Arhīvniecība"  7 

Vadība, administrēšana un nekustamo 

īpašumu pārvaldība 

"Vadības zinātne" 6 

"Uzņēmējdarbība" 6 

"Vadības zinātne" 7 

Tiesību zinātne 
"Tiesību zinātne" 6 

"Tiesību zinātne"  7 

Fizika, materiālzinātne, matemātika un 

statistika "Apģērba dizains" 5 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un 

datorzinātne 

"Programmēšanas inženieris" 6 

"Elektroniskās komercijas informācijas 

sistēmas"  7 

"Datorsistēmas"  7 

"Sociotehnisko sistēmu modelēšana"  8 

Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinības 

"Mehatronika" 6 

"Vides inženieris" 6 

"Vides aizsardzība"  7 

"Vides inženierzinātne"  7 

Arhitektūra un būvniecība “Būvniecība” 5 

Sociālā labjklājība "Sociālais rehabilitētājs" 5 

Iekšējā drošība un civilā aizsardzība "Robežapsardze" 6 

 

14 no RA īstenotajiem studiju virzieniem akreditēti uz sešiem gadiem (līdz 

2019. gadam), viens virziens – Vēsture un filozofija – uz diviem gadiem – līdz 

2015. gadam. Lai optimizētu studiju virzienu skaitu un iezīmētu esošās studiju programmas 

„Lietišķā vēsture” specifiku, 2014./2015. st.g. šī programma tiek virzīta uz pārlicencēšanu, 

iekļaujot to studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas zinātnes”. 

RA specifiskie studiju virzieni Latgales reģiona griezumā ir „Informācijas un 

komunikācijas zinātnes”, „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un 

mašīnzinības”, „Ražošana un pārstrāde”, „Arhitektūra un būvniecība” un „Sociālā 

labklājība”.  

RA darbojas studiju programmu izvērtēšanas sistēma, kas attiecīgi ietekmē studju 

programmu direktoru darba apmaksu.  

Lai nodrošinātu RA specifiku, RA 2012. gadā pieņēma lēmumu mainīt RA 

nosaukumu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kas paredz ne tikai attiecīgu akadēmiskā 

personāla ar zinātnisko grādu kapacitāti, bet arī RA studiju mērķtiecīgu centrējumu uz jauno 

tehnoloģiju apguvi, izstrādi un pārnesi. No 15 RA īstenotajiem studiju virzieniem 12 ir 

vērsti uz zinātniskajos pētījumos balstītu, savā nozarē aktuālu tehnoloģiju izstrādi, apguvi 

un ieviešanu sadarbībā ar ārzemju partneriem un profesionālo sektoru.  

Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” tādas ir pedagoģijas, speciālās 

pedagoģijas, sociālās pedagoģijas un karjeras atbalsta tehnoloģijas, studiju virzienā 

„Mākslas” – dizaina tehnoloģijas, studiju virzienā „Valodu un kultūras studijas, dzimtās 

valodas studijas un valodu programmas” – informācijas tehnoloģiju rīki un 

lietojumprogrammas humanitāro zinātņu modernizēšanai: datu bāzes (http://tilra.ru.lv, 

http://folklora.ru.lv), valodu un tekstu korpusi (http://hipilatlit.ru.lv), datu bāzes un 

izglītojošas datorspēles (www.futureofmuseums.eu); studiju virzienā „Tulkošana” – 

tulkošanas tehnoloģijas, mašīntulkošana, studiju virzienā „Informācijas un komunikācijas 

zinātnes” – digitālie arhīvi un arhivēšanas tehnoloģijas, studiju virzienā „Informācijas 
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tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” – 

informācijas sistēmu izstrādes tehnoloģijas, Web aplikāciju izstrādes tehnoloģijas, studiju 

virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības” – 

atjaunojamās enerģijas tehnoloģijas, ekotehnoloģijas, atkritumu apsaimniekošanas 

tehnoloģijas, degradēto teritoriju atjaunošanas tehnoloģijas, dabas resursu racionālas un 

kompleksās ieguves un pārstrādes tehnoloģijas, metāla un plastmasu apstrādes tehnoloģijas, 

studiju virzienā „Arhitektūra un būvniecība” – būvniecības tehnoloģijas, studiju virzienā 

„Ražošana un pārstrāde” – apģērba tehnoloģijas, studiju virzienā „Sociālā labklājība” – 

sociālās rehabilitācijas tehnoloģijas, studiju virzienā „Ekonomika” – elektroniskās 

komercijas tehnoloģijas, studiju virzienā „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu 

pārvaldība” – tūrisma vadības tehnoloģijas.  

 

Studējošie  

RA īsteno studijas pilna laika klātienes un nepilna laika neklātienes formā (studējošo 

skaita sadalījumu pa studiju veidiem sk. 2.3.2. attēlā).  

 

 
 

2.3.2. attēls. Studējošo skaita sadalījums pa studiju veidiem 

 

 

 Pārskata periodā vērojama tendence uz studējošo skaita kritumu (sk. 2.3.3. attēlā), 

ko pamatā noteikuši negatīvie demogrāfiskie rādītaji un iedzīvotāju izceļošana.  
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2.3.3. attēls. Studējošo skaita dinamika 2009.–2014. gadā 

 

Lielāka noturība vērojama pilna laika studijās un, jo sevišķi, valsts finansētajās 

budžeta vietās (pārskatu par budžeta vietu skaita dinamiku RA sk. 2.3.4. attēlā). 

 

2.3.4. attēls. Valsts finansēto budžeta vietu skaits RA 

 

 

Tāpat vērojamas atšķirības studējošo skaita sadalījumā pa fakultātēm. Samērā 

noturīga studējošos skaita dinamika vērojama Inženieru fakultātē un Izglītības un dizaina 

fakultātē, savukārt Ekonomikas un vadības fakultātē un, jo sevišķi, Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultātē vērojams ievērojamāks studējošo skaita samazinājums (sk. 2.3.5. attēlā). 
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2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Ekonomikas un vadības 

fakultāte 
751 592 544 514 459

Izglītības un dizaina fakultāte 690 586 546 491 501

Humanitāro un juridisko 

zinātņu fakultāte 
565 452 410 361 284

Inženieru fakultāte 636 625 600 575 574
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2.3.5. attēls. RA studējošo skaita sadalījums pa fakultātēm  

 

 

 

 
2.3.6. attēls. Regulāro ārzemju studentu skaits RA 

 

Plānojot RA darbību prognozētā studējošo skaita krituma apstākļos, RA nolēma 

veicināt kopīgo studiju programmu izstrādi un ES oficiālajās valodās īstenotu studiju 

programmu sagatavošanu. Uz 2014./2015. st. g. ir licencētas trīs kopīgas studiju 

programmas. Divas no tām ir izstrādātas Ekonomikas un vadības fakultatē: „Tehnoloģiju un 

inovāciju vadība” (sadarbībā ar Klaipēdas kolēģiju Lietuvā), „Viesmīlības vadība” 

(sadarbībā ar Utenas kolēģiju Lietuvā), viena – Izglītības un dizaina fakultātē – „Sociālais 

darbs un sociālā rehabilitācija” (sadarbībā ar Šauļu Universitāti Lietuvā). Notiek darbs pie 

akadēmiskās maģistra studiju programmas „Kopīgā maģistra studiju programma Eiropas 

ārējo robežu pārvaldībā” (Latvija, Igaunija, Lietuva, Spānija, Nīderlande) sagatavošanas 

licencēšanai. 
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2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kopā 

Humanitārās zinātnes 

(+arhīvniecība)
24 41 35 26 126

Vadības zinātne un 

administrēšana 
77 100 66 82 325

Inženierzinātnes 27 37 42 49 155

Datorzinātnes 15 20 14 27 76

Pedagoģija 63 107 90 109 369

Tulki 5 4 10 11 30

Tiesības 64 35 43 44 186

Sociālā rehabilitācija 10 0 7 5 22

Būvniecība 26 34 33 24 117

Ekonomika 90 52 47 47 236

Dizains 9 11 17 23 60
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2.3.7. attēls. Absolventu skaits RA 

 

            Uz 2014./2015. st. g. ārzemju studējošajiem studijām angļu valodā tiek piedāvātas 

piecas studiju programmas: akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne” 

(EVF), akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne” (EVF), profesionālā 

maģistra studiju programma ‘Finanšu vadība” (EVF), akadēmiskā maģistra studiju 

programma „Elektroniskās komercijas informācijas sistēmas” (IF), profesionālā bakalaura 

studiju programma „Tulks referents” (IDF). Ārzemnieki studijām RA izvēlas arī doktora 

studiju programmu „Pedagoģija”. 2013./2014. st. g. redzami pirmie rezultāti veiktajiem 

pasākumiem ārzemju studentu piesaistei (sk. 2.3.6. attēlā). 

Pārskata periodā lielākais absolventu skaits vērojams skolotāju izglītībā, vadības 

zinātnēs, ekonomikā un inženierzinātnēs (sk. 2.3.7. attēlā). To ietekmēja vairāki faktori. 

Pirmkārt, samērā daudzveidīgais studiju programmu piedāvājums. Piemēram, pedagoģijā 

tiek īstenotas 11 dažādu līmeņu studiju programmas. Otrkārt, no valsts budžeta finansēto 

vietu skaits.  

 

Akadēmiskais personāls 

 RA ir izstrādātas un 2011. gadā apstiprinātas RA akadēmiskā personāla attīstības 

vadlīnijas līdz 2015. gadam. 

(http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/studijas/studiju_kvalitates_vadibas_siste
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ma/7/RA_akademiska_personala_attistibas_vadlinijas_2011_2012_gadam.pdf), kas nosaka 

tādus akadēmiskā personāla attīstības pamatprincipus kā akadēmiskā izaugsme, 

internacionalizācija, zinātniskā kapacitāte, profesionalizācija, administratīvā atbildība. 

Būtisks akadēmiskā personāla kvalitātes aspekts ir pašvērtējums, kas iestrādāts akadēmiskā 

personāla darba vērtēšanas sistēmā, kas atsaucas arī uz darba apmaksu.  

 Pārskata periodā RA ir samazinājies RA vēlētā akadēmiskā personāla skaits, attiecīgi 

palielinoties viesdocētāju skaitam (vēlētā un nevēlētā akadēmiskā personāla proporciju 

pārskata periodā sk. 2.3.8. attēlā). 

 

 
 

2.3.8. attēls. Vēlētā un nevēlētā akadēmiskā personāla sadalījums RA 

  

 Šāda situācija izveidojās, mainoties ievēlēšanas prasībām akadēmiskajos amatos, 

samazinoties studējošo skaitam un orientējoties uz atbilstību akadēmijas statusam, kur viens 

no būtiskākajiem rādītājiem ir akadēmiskā personāla skaits ar doktora zinātnisko grādu (sk. 

2.3.9. attēlā).  

 
2.3.9. attēls. Akadēmiskā personāla ar doktora zinātnisko grādu dinamika (%) RA 
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Izmaiņas vērojamas arī pedagoģisko akadēmisko amatu struktūrā (sk. 2.3.10. attēlā). 

 

 
 

2.3.10. attēls. Pedagoģisko akadēmisko amatu struktūra RA 

 

 Pārskata periodā vērojamais lektoru skaita samazinājums saistīts ar studējošo skaita 

un, attiecīgi, akadēmisko slodžu, samazinājumu.  
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2.3.1.Ekonomikas un vadības fakultāte 
 

Fakultātes mērķi, studiju virzieni, programmas un studenti 

RA Ekonomikas fakultāte tika izveidota 1993. gadā pēc LU Rēzeknes filiāles 

reorganizācijas. Ņemot vērā vadības zinātnes programmu attīstību un būtisku studējošo skaita 

īpatsvaru vadības studiju virziena programmās, 2011. gadā fakultātes nosaukums tika 

nomainīts uz Ekonomikas un vadības fakultāte.  

Fakultātes mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītus speciālistus, kas ir apguvuši 

attiecīgajai profesijai nepieciešamās teorētiskās zināšanas, praktiskās un pētnieciskā darba 

prasmes, kā arī padziļinātas zināšanas, prasmes un kompetences izvēlētajā studiju programmā 

un/vai specializācijas virzienā darbam komercsabiedrībās, valsts un pašvaldību institūcijās, 

NVO un starptautiskajos uzņēmumos. 

2013./2014. st. g. EVF realizē trīs studiju virzienus: 

1) vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība; 

2) ekonomika; 

3) iekšējā drošība un civilā aizsardzība. 

 

2013./2014. st. g. EVF studē 459 studējošie, t.sk., pilna laika – 264, nepilna laika – 

195. Katru gadu pieaug ERASMUS un ārzemju maksas studentu skaits, kas 2013./2014. st. g. 

bija 17 jeb 6,4 % no pilna laika studējošo kopskaita (sk. 2.3.1.1. attēlā). 

 

 
2.3.1.1. attēls. Studējošo skaits EVF 

 

Fakultātē darbojas divas katedras – Uzņēmējdarbības vadības katedra un Finanšu 

vadības katedra. 

 

Uzņēmējdarbības vadības katedra 

2004. gadā, apvienojot Uzņēmējdarbības ekonomikas katedru un Tūrisma un 

viesnīcu uzņēmējdarbības vadības katedru, tika izveidota Ekonomikas un vadības katedra. 

2011. gadā Ekonomikas un vadības katedrai tika mainīts nosaukums uz Uzņēmējdarbības 

vadības katedra.  
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Uzņēmējdarbības vadības katedras īstenotās programmas: 

 akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vadības zinātne”; 

 otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Uzņēmējdarbība” (mārketinga sektora vadītāja specialitāte, komercpakalpojumu vadība, 

tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība, ārējo sakaru vadība); 

 akadēmiskā maģistra studiju programma „Vadības zinātne”. 

 

Uzņēmējdarbības vadības katedra akadēmisko bakalaura studiju programmu „Vadības 

zinātne”, akadēmisko maģistra studiju programmu „Vadības zinātne”, kā arī otrā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (tūrisma 

un viesnīcu uzņēmējdarbības vadība) īsteno gan valsts valodā, gan angļu valodā. Ar 

Vormsas augstskolu (Worms University of Applied Sciences, Vācija) noslēgts sadarbības 

līgums par iespējamu duālo diplomu iegūšanu maģistra studiju līmenī. 

EVF Uzņēmējdarbības vadības katedras struktūrvienība ir Ēdināšanas 

uzņēmējdarbības mācību laboratorija, kas izveidota 1997. gadā. Tās mērķis ir nodrošināt 

studējošajiem praktisko bāzi viesu apkalpošanas prasmju un iemaņu apguvē.  

Ēdināšanas uzņēmējdarbības mācību laboratorija nodrošina ar iekārtām un inventāru 

mācību procesu studentu praktisko iemaņu apgūšanai, semināru un prakšu organizēšanu, kā 

arī RA un EVF pasākumu, semināru un konferenču organizēšanu un apkalpošanu, piesaistot 

RA Ekonomikas un vadības fakultātes studentus brīvprātīgajā darbā, tādējādi paaugstinot 

studentu konkurētspēju darba tirgū.  

2013./2014. st. g. ir uzsākta 2 kopīgo studiju programmu izveide ar Lietuvas 

augstskolām „Viesmīlības vadība” (Utena University of Applied Sciences) un „Tehnoloģiju 

un inovāciju vadība” (SMK University of Applied Social Sciences).  

Uzņēmējdarbības vadības katedra otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības 

vadība) ietvaros aktīvi sadarbojas ar Latgales reģiona pašvaldībām, izstrādājot pašvaldībām 

interesējošas tēmas, kas attiecas uz jaunu tūrisma produktu izveidi, kā arī tiek īstenoti 

kopējie projekti jaunu tūrisma maršrutu un taku izveidē, piesaistot tūrisma un viesnīcu 

uzņēmējdarbības vadības studentus. Sadarbības ietvaros tika izstrādāti vairāki zinātniski 

pētnieciskie darbi bakalaura līmenī, kā arī īstenoti inovatīvi tūrisma produkti Dagdas novada 

Ezernieku pagastā. 

 

Finanšu vadības katedra 

Finanšu vadības katedra nodibināta 1997. gadā. Katedrā apvienojušies mācībspēki, 

kuru pētījumu virziens un docējamie kursi saistīti ar finanšu vadību un grāmatvedību. Savā 

darbībā katedra orientējas uz akadēmiskā personāla akadēmiskās un zinātniski pētnieciskās 

kapacitātes attīstību, nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības attīstībai. 

Kopš 2011./2012. st. g. papildus Ekonomikas studiju virzienam katedrā tiek realizēts 

jauns studiju virziens – Iekšējā drošība un civilā aizsardzība. Katedrā tiek realizētas šādas 

studiju programmas:  

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Ekonomika” (ar specializāciju finanšu un grāmatvedības vadībā un uzņēmējdarbības 

tiesībās); 

 profesionā maģistra studiju programma „Finanšu vadība”; 
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 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Finanses”;  

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Robežapsardze”. 

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Robežapsardze” ir izveidota saskaņā ar Valsts Robežsardzes un RA nodomu protokolu. 

Programma ir darba devēja pasūtījums un tiek īstenota ciešā sadarbībā ar Valsts robežsardzi 

un Valsts robežsardzes koledžu. Fakultātes docētāji ir aktīvi iesaistījušies Eiropas Aģentūras 

operatīvās sadarbības vadības ES dalībvalstu ārējo robežu programmā FRONTEX 

Aģentūras projektā, izstrādājot kopīgu maģistra studiju programmu ES kopējā robežsargu 

apmācības programmā, garantējot vienotas kvalitātes standartu ievērošanu un apguvi visās 

ES dalībvalstīs / Šengenas asociētajās valstīs. RA ir parakstījusi konsorcija līgumu, kas 

nākotnē paredz aktīvu līdzdalību un partnerību Joint Master programmas ,,Robežapsardzes 

vadība” realizācijā. 

 

Akadēmiskais personāls 

2013./2014. st. g. EVF strādāja 29 akadēmiskā personāla locekļi, no tiem – 18 

pamatdarbā, 11 – viesdocētāji. No EVF vēlētā akadēmiskā personāla 2 ir profesori, 3 – 

asociētie profesori, 1 docents, 12 lektori (sk. 2.3.1.2. attēlā). 

 
 

2.3.1.2. attēls. Akadēmiskā personāla struktūra EVF 

 

EVF būtiskākie sasniegumi pārskata periodā:  

 dalība Latvijas un starptautiskā mēroga zinātniskajās konferencēs (Somija, 

Itālija, Lietuva, ASV, Igaunija, Ķīna u.c.); 2012./2013. st. g. publikāciju skaits ~ 38; 

 sagatavoti un izdoti mācību metodiskos līdzekļi, mācību grāmatas un  

monogrāfijas ekonomikas un vadības zinātnes nozarēs; pēdējo 5 gadu laikā ~ 15; 

 jau 16. reizi tika organizēta ikgadējā studentu un docētāju zinātniski 

praktiskā konference „Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi”, kas veicina 

studējošo un docētāju aktīvu sadarbību zinātnes jomā; 

 docētāji katru gadu piedalās pieredzes apmaiņas braucienos ERASMUS 

programmā, lasot lekcijas Lietuvā, Polijā, Somijā, Igaunija, Grieķija, Čehijā, Rumānijā, 

Beļģijā u.c.  
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Absolventu sagatavotība darba tirgum 

Studiju kursu saturs un apjoms nodrošina šīs programmas absolventiem spēju veikt 

darba pienākumus, uzsākt uzņēmējdarbību, radīt jaunus, inovatīvus produktus un 

pakalpojumus, risināt attiecīgos uzdevumus, iegūt pamatprasmes un speciālās prasmes 

profesijā un apgūt savam amatam atbilstošas zināšanas. 

Pamatstudiju programmas nodrošina profesionālo izglītību atbilstoši piektajam 

kvalifikācijas līmenim, t.i., teorētisku un praktisku sagatavošanu. Absolvents spēj veikt 

sarežģītu speciālista izpildītāja darbu, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, veikt 

zinātniskās pētniecības darbu.  

30% EVF absolventu kļūst par darba devējiem – veido savus uzņēmumus 

grāmatvedības, tūrisma jomā, kā arī ražošanas uzņēmumus, piesaistot ES fondu 

finansējumu. Uzņēmējdarbībā iesaistītās personas bieži izvēlas EVF, lai iegūtu otru 

augstāko izglītību. Apmēram 30% absolventu iekārtojas darbā valsts un pašvaldību iestādēs, 

bet 50% turpmāk strādā uzņēmējdarbības sektorā visā Latvijā. 

 

Sadarbība ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

Katru gadu EVF darba devēju aptauja tiek organizēta interviju veidā, individuāli un 

grupveidā (fokusgrupas), noskaidrojot katrai specialitātei, nozarei, organizācijas vai iestādes 

tipam specifiskās un svarīgās problēmas, viedokļus.  

Darba devēji var novērtēt studiju programmu, pamatojoties uz tās rezultātu – 

absolvējušo un strādājošo speciālistu darba kvalitātes analīzi. Tādēļ darba devēji novērtē 

studiju programmas praktikantu, kā arī attiecīgajās organizācijās, iestādēs strādājošo 

absolventu kvalifikācijas, zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī prognozē, kādas 

kvalifikācijas speciālisti, kādām prasmēm un iemaņām attiecīgajai organizācijai, iestādei 

būs nepieciešami nākotnē. Tiek noteikta studiju programmu absolventu praktisko iemaņu un 

prasmju atbilstība darba devēju prasībām, studiju programmas perspektīvais novērtējums. 

Darba devēju viedokļi liecina, ka studiju programmu absolventu zināšanu apjoms un 

kvalitāte pilnībā apmierina darba devējus. Absolventiem, kuri sāk strādāt uzņēmumos un 

organizācijās, ir labas zināšanas ekonomikā, vadībā, tirgzinībā, kā arī speciālajos 

priekšmetos – finansēs un grāmatvedībā, uzņēmējdarbības tiesībās, tūrisma un viesnīcu 

uzņēmējdarbībā, komercpakalpojumu vadībā. Studiju programmas absolventu praktiskās 

iemaņas un prasmes atbilst darba devēju prasībām. Kā pozitīvs aspekts tiek minētas studentu 

prakses. Darba devēji atzīmē, ka prakšu laikā studenti iepazīst organizācijas. Darba devēji 

ievēro sekmīgākos studentus un pēc studiju programmas beigšanas piedāvā darbu. 

Darba devēji norāda uz nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu komunikatīvās 

prasmes un iemaņas komandas darbā, attīstīt radošumu jeb kreativitāti, iniciatīvu. 

Sagatavojot jaunos speciālistus, daži darba devēji iesaka pievērst īpašu uzmanību specifisku 

datorprogrammu apguvei, piemēram, dažādas grāmatvedības programmas, datu bāzu 

programmas, datu apstrādes programmas.  

Latgales reģiona darba devēji norāda, ka tuvākajā laikā pieprasījums pēc fakultātē 

sagatavoto speciālistiem nemazināsies.  

Apmēram 70% ekonomikas studiju programmas absolventu iekārtojas darbā 

Latgales reģiona organizācijās un uzņēmumos. Gandrīz 100% nepilna laika studentu strādā 

vai paši ir darba devēji.  
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EVF sadarbība ar NVO, uzņēmējiem, pašvaldībām u. c. organizācijām tiek realizēta 

kā: 

1) līdzdalība pasākumu organizēšanā (Rēzeknes Uzņēmēju biedrība, Rēzeknes 

Tūrisma informācijas centrs); 

2) sadarbībā ar Latvijas Banku lekciju un diskusiju organizēšana par 

ekonomikas aktuālajām problēmām; 

3) līdzdalība pasākuma „Karjeras dienas” organizēšanā (Rēzeknes pilsētas 

Izglītības pārvalde, vidusskolas); 

4) studentu prakšu nodrošināšana un darba devēju dalība studiju noslēgumu 

pārbaudījumu komisijās (Valsts Ieņēmumu dienests, Swedbank, banka Citadele, SIA ,,EVIS 

Ltd” u. c.); 

5) stratēģisko dokumentu izstrāde un studentu prakšu nodrošināšana (Latgales 

plānošanas reģions, RSEZ, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) u.c.  

EVF sadarbojas ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām un koledžām, kuras īsteno 

līdzīgus studiju virzienus un līdzīgas studiju programmas: 

1) Latvijā sekmīga sadarbība  ir izveidojusies ar LU, DU, LLU, BA, JAK, 

Valsts Robežsardzes koledža u.c. augstākās izglītības iestādēm:  

 studiju virziena programmu un studiju kursu saturiskā analīze  (LU, DU, BA, 

JAK, Malnavas koledža); 

 studiju programmas „Robežapsardze” realizācija (Valsts Robežsardzes 

koledža) 

 promocijas darbu vadīšana, līdzdalība DU doktorantūras studiju programmas 

„Ekonomika” realizācijā; 

  dalība valsts kvalifikācijas eksāmenu komisijās citās augstākās izglītības 

iestādēs;  

 citu augstskolu pārstāvju atbalsts EVF valsts eksāmenu komisijās (docētāji 

no LU, DU, LLU). 

2) EVF studiju virzienos studējošo un docētāju mobilitātes nodrošināšanai ir 

noslēgti vairāk kā 50 sadarbības līgumi ar augstākās izglītības iestādēm ārvalstīs. Ciešāka 

sadarbība ir izveidojusies ar Lietuvas, Grieķijas partneriem. 

 

Nozīmīgākie fakultātes projekti 

EVF realizētie projekti pēdējo gadu laikā vērsti uz studiju kvalitātes paaugstināšanu – 

uzlabojot mācībspēku profesionālo kvalifikāciju, paplašinot studiju programmu starptautisko 

dimensiju, veicinot akadēmiskās un profesionālās uzņēmējdarbības vides tuvināšanos.  

Iepriekšējā periodā iegūtā pieredze un paplašinātais partneru tīkls ļāva pielietot 

iegūtās zināšanas, lai veiksmīgi startētu projektu konkursos un īstenotu virkni sekmīgu 

projektu.  

Jaunas stratēģiskas partnerības iespējas ir parādījušās līdz ar iesaistīšanos ERAMUS 

MUNDUS programmas „Ārējās sadarbības logi” projektos. Projektos tika iesaistītas 

17 augstskolas, no tām 6 augstskolas ES valstīs, pārējās – Dienvidkaukāza valstīs. Projekta 

ietvaros notiek docētāju un personāla mobilitāte, kā arī, pamatojoties uz izveidotajiem 

kontaktiem, tiek slēgti arī atsevišķi bilaterāli sadarbības līgumi starp augstskolām ārpus 

projekta ietvariem.  
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Erasmus Mundus External Cooperation Window for Georgia, Armenia and 

Azerbaijan/ Erasmus Mundus Ārējās sadarbības logs Gruzijai, Armēnijai un Azerbaidžānai 

2009–2011 (projekta Nr.2009-1683/001-001-ECW). 

Erasmus Mundus programmā Action 2 (projekta Nr. 2010-2368/001-001-EM Action 

2-Partnerships) (2010–2012) studentu un docētāju mobilitāte. 

Fakultātes personāls sniedz nopietnu ieguldījumu Latgales reģionālās ekonomikas 

plānošanā un analīzē: fakultātes docētāji piedalījās ESF projektā „Teritoriālās identitātes 

lingvokultoroloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009–2012). 

Studiju programmu internacionalizācija vērsta uz kopīgo studiju programmu izveidi. 

EVF par savu stratēģisko uzdevumu ir definējusi kopīgo studiju programmu izveidi un 

iestrādnes šī uzdevuma realizācijai ir jau veiktas. 

 

2.3.2. Inženieru fakultāte 

 

Fakultātes mērķi, programmas un studenti 

RA IF ir izveidota 1993. gadā uz RTU Latgales filiāles bāzes.  

IF mērķis – dot ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmē un attīstīt reģiona pievilcību 

nacionālā un starptautiskā līmenī inženiertehniskās nozarēs un starpnozarēs, sagatavot 

speciālistus, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus un 

pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot inovatīvus tautsaimniecības, radošo 

industriju un izglītības attīstības risinājumus.  

RA IF izstrādāta oriģināla, Latvijā vienīgā studiju programma „Vides inženieris”, 

kurā pirmie studenti tika uzņemti 1996. gadā. Šī programma ir attīstīta līdz profesionālā 

maģistra un doktora līmenim (2003. gadā izveidota profesionālā maģistra studiju 

programmu „Vides aizsardzība”, 2008. gadā – doktora studiju programma „Vides 

inženierzinātne”). Vides inženierzinātņu studiju virziens ir izstrādāts un attīstīts RA IF 

profesora Dr.habil.geol. Gotfrīda Novika vadībā, iniciējot arī vides inženiera profesijas 

standarta izstrādi. Citās Latvijas augstskolās īstenotās studiju programmas vides zinātnēs 

(LU, DU, RTU, LLU, Liepājas Universitāte) ir atšķirīgas pēc satura. Pašreiz notiek studiju 

programmu pārstrukturēšana un satura aktualizēšana atbilstoši darba tirgus prasībām un 

tehnoloģiju attīsttības tendencēm. Studiju programmas ir iekļautas studiju virzienā 

„Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinība”. Šajā studiju 

virzienā tiek īstenota arī otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju 

programma „Mehatronika” (īstenošana uzsākta 2007. g.). Studiju virzienā ir paredzēts 

izveidot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un maģistra 

studiju programmu, kas saistīta ar mašīnbūves nozari. Tādā veidā virzienā tiks nodrošināts 

pilns izglītības cikls ar iespēju izvēlēties studiju un pētnieciskā darba tematiku daudzveidīgā 

spektrā. 

Studējošo skaits studiju virzienā „Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, 

siltumtehnika un mašīnzinība” ir ap 200 pilna laika studentiem gadā, kas pēdējo piecu gadu 

laikā ir nedaudz palielinājies, bet ir samazinājies nepilna laika studējošo skaits (2014. g. tikai 

23). Studējošo skaitu šajā studiju virzienā var palielināties līdz ar jaunu studiju programmu 

izveidošanu un studiju programmu īstenošanu angļu valodā ārvalstniekiem. Būtiskākie 
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zinātniskie virzieni ir vietējo resursu, t. sk. energoresursu, izpēte, to izmantošanas tehnoloģiju 

izstrāde, materiālzinātne, automatizētoe un viedo tehnoloģiju izstrāde un ieviešana industrijā. 

Ir iegūti patenti, sniegti pētnieciskie pakalpojumi un veikta iekārtu modernizācija reģiona 

uzņēmumos. Ir izveidota produktīva sadarbība ar darba devējiem un profesionālajām 

asociācijām. 

Studiju virziena „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” programmas IF tiek īstenots kopš RTU 

Latgales filiāles laikiem, tomēr tās ir daudzkārt aktualizētas atbilstoši darba tirgus un 

profesiju standartu prasībām. RA tiek nodrošināts pilns izglītības cikls IT virzienā (kopš 

1993. gada otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Programmēšanas inženieris”, kopš 2007. gada profesionālā maģistra studiju programmas 

„Datorsistēmas”,kopš 2013. gada akadēmiskā maģistra studiju programma „Elektroniskās 

komercijas informācijas sistēmas”, kopš 2010. gada kopējā doktora studiju programma ar 

ViA „Sociotehnisko sistēmu modelēšana”). Studiju virzienā ir paredzēts iekļaut arī otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu „Elektroniskā 

komercija”, kā arī izveidot pirmā līmeņa profesionālās augtsākās izglītības studiju 

programmu. Lielākā daļa studiju programmu tiek piedāvātas īstenošanai arī angļu valodā. 

Studējošo skaits virzienā „Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” ir virs 200 studējošajiem pilna laika studijās 

(2014. gadā nepilna laika studējošie ir tikai 6). Studējošo skaits virzienā ir palielinājies uz 

jauno studiju programmu rēķina un pēdējos gados pieaugusi studējošo interese par šo 

virzienu. Notiek darbs pie studējošo piesaistīšanas no ārvalstīm. Galvenie zinātniskie virzieni 

ir ģeotelpiskā tālizpēte, sistēmu modelēšanas rīku izstrāde, datorlingvistika (sadarbībā ar 

akadēmisko studiju programmu „Filoloģija”). Daudzas tēmas tiek izstrādātas pēc industrijas 

un IT produktu lietotāju pasūtījuma.  

Atbilstoši darba tirgus prasībām tika izstrādāta un īstenota pirmā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības studiju programma „Būvniecība”, kas studiju virzienā „Arhitektūra un 

būvniecība” ir vienīgā programma. Pēc Latvijas Būvinženieru savienības ieteikuma 

(izvērtējot kvalifikācijas darbu līmeni, studiju saturu, materiālo bāzi) un darba tirgus 

pieprasījuma ir paredzēts veidot arī otrā līmeņa profesionālās augtsākās izglītības bakalaura 

studiju programmu. Studiju programmā „Būvniecība” gadā studē vidēji 70 pilna laika un 40 

nepilna laika studējošie. Studiju procesa organizācija ir ērta un elastīga strādājošo izglītošanai 

nepilna laika studijās ar iespēju uzsākt studijas arī vēlākajos studiju posmos un iepriekšējās 

profesionālās pieredzes atzīšanu. Studējošo skaitu šajā virzienā ir plānots palielināt, 

piedāvājot iespēju iegūt pirmā līmeņa izglītību būvniecībā cilvēkiem ar vidējo izglītību un 

atbilstošu darba pieredzi būvniecībā. 2013./2014. st.g. iespēja studēt būvniecību ir RA, RTU 

un Rīgas celtniecības koledžā, bet studēt nepilna laika studijās 1. līmeņa programmā – tikai 

RA. 

IF paredzēts attīstīt starpdisciplināras studiju programmas sadarbībā ar AII gan 

Latvijā, gan ārvalstīs, lai attīstītu arī studiju virzienu „Ražošana un pārstrāde”, uzsvaru liekot 

uz pārtikas produktu un lauksaimniecības produktu pārstrādi.  

Esošo studiju programmu efektīvai attīstībai un augsti kvalificētu profesionāļu 

sagatavošanai būtisku ieguldījumu ir devusi mūsdienu zinātniski tehniskajam līmenim 

atbilstošā laboratoriju aprīkojuma iegāde un izmantošana. Lai RA varētu turpināt attīstīties 

pētniecības un inovāciju jomā, kā arī sasniegt izcilību zinātniskajā darbībā, ir jāpilnveido 
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zinātnisko pētījumu veikšanai nepieciešamā infrastruktūra, kas ir loģisks turpinājums 

kvalitatīvai apmācību bāzei un nepieciešamība maģistra un doktora studiju programmu līmenī 

sadarbībā ar RA zinātniekiem veikt pētījumus, piedalīties starptautiskajos zinātniskajos 

projektos.  

Studējošo skaita dinamiku sk. 2.3.2.1. attēlā. 

 

 

2.3.2.1.attēls. Studējošo skaita izmaiņas pa gadiem IF programmās 

 

Dabas un inženierzinātņu katedra 

Dabas zinātņu katedra izveidota 1995. gadā. Tās pamatmērķis bija nodrošināt dabas 

zinātņu un inženierzinātņu studiju kursus RA īstenojamās studiju programmās matemātikas, 

fizikas un ķīmijas kursus, vispārējos un speciālos inženierkursus. Līdz ar jaunu studiju 

programmu izveidi katedra paplašināja savu darbības spektru. No 2007. gada katedras 

nosaukums ir Dabas un inženierzinātņu katedra. 

Katedras profils – vides inženierzinātne, mehānika, materiālzinātne, elektronika, 

elektrotehnika, dabas zinātnes.  

Katedras pakļautībā darbojas mācību laboratorijas, apmācību klases un zinātniskās 

laboratorijas:  

 Fizikas laboratorija; 

 Elektrotehnikas un elektronikas laboratorija; 

 Mehatronikas laboratorija; 

 Pneimatikas un hidraulikas laboratorija; 

 Ķīmijas laboratorija; 

 Ekoloģijas un vides aizsardzības laboratorija; 

 Ekotehnoloģiju laboratorija; 

 Vides veselības laboratorija; 

 Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju laboratorija; 
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 Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija; 

 Materiālu mehānisko īpašību testēšanas laboratorija; 

 CNC apmācību klase. 

 

Datorzinātņu un matemātikas katedra 

Datorzinātņu katedra izveidota 1995. gadā. Mainoties katedras profilam, mainīts arī 

tās nosaukums. Kopš 2002. gada oktobra tā ir pārdēvēta par Datorzinātņu un matemātikas 

katedru. Katdrai ir cieša sadarbība ar ITC (sk. 2.8.11. Informācijas tehnoloģiju centrs). 

Akadēmiskais un zinātniskais profils – datorzinātne, programinženierija, 

matemātika. 

 

Akadēmiskais personāls 

 Uz 2014. gadu IF zinātņu doktoru skaits veido 50% no kopējā vēlētā akadēmiskā 

personāla skaita (sk. 2.3.2.2. attēlā), no tiem doktora grādu ieguva divi RA darbinieki, kā arī 

viens studiju programmas „Vides inženierzinātne” doktorants. Uz 2014. gadā IF 

pārstāvētajos studiju virzienos darbojas 6 LZP eksperti.  

IF 4 docētāji studē dažādu Latvijas augstāko izglītības iestāžu doktorantūrās. Studiju 

procesā un projektu īstenošanā ir iesaistīti RA doktoranti (kopā 5 doktoranti), kas ir plānoti 

IF gados vecā akadēmiskā personāla pakāpeniskai nomaiņai, kā arī zinātniskā darba 

attīstībai. Minētie speciālisti spēj nodrošināt pamatstudiju programmu īstenošanu un 

maģistra līmeņa studiju programmu īstenošanu. Plānots palielināt profesoru skaitu, kas 

galvenokārt tiks nodarbināti maģistra un doktora studiju programmās, kā arī zinātniskajā 

darbā IF. 

 

2.3.2.2.attēls. IF akadēmiskais personāla sastāvs 

 

    Nozīmīgākie fakultātes projekti 

 IF īstenoto projektu jomas ir pētījumi vides, atjaunojamo resursu, cilvēkresursu 

jomā, metodisko materiālu izdošana, studiju programmu attīstība un aprīkojums, 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

40 

 

infrastruktūras uzlabojumi. Vairumā projektu RA ir vadošā loma, daudzi projekti tiek 

īstenoti sadarbībā ar citām augstskolām, pašvaldībām vai valsts institūcijām (sk. 2.3.2.1. 

tabulā). 

2.3.2.1.tabula 

Nozīmīgākie IF projekti 

Finansēju-

ma avots 

Projekta nosaukums Īstenoš. 

gads 

Projekta 

partneri 

Svarīgākie rezultāti 

ERAF „Energosistēmu 

efektivitātes 

paaugstināšanas, izmešu 

attīrīšanas un klimata 

izmaņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas”. 

2010. – 

2013. g. 

REGI sagatavotas 5 

starptautiskās 

zinātniskās 

publikācijas, izbūvēti 4 

eksperimentālie 

objekti, iesniegti un 

akceptēti 2 Latvijas un 

1 Eiropas patents, 

sagatavots 1 

hibrīdtehnoloģijas 

apraksts 

LZP „Rūpniecisko 

izstrādājumu 

daudzkomponentu 

nanostrukturēto 

aizsargājošo pārklājumu 

izveides tehnoloģiju 

izstrāde” RA 

apakšprojekts Nr. 3 

„Pārklājumu 

uzputināšanas 

tehnoloģisko procesu 

ekoloģiskās drošības 

modelēšana un 

novērtējums”. 

2013. g. RTU, TSI Pētījuma rezultāti ir 

prezentēti 2 

konferencēs, sagatavoti 

priekšlikumu 

uzputināšanas 

tehnoloģijas izstrādē 

ESF „Atbalsts maģistra 

studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes 

Augstskolā” 

2009.–

2013.g. 

 50 studējošie 

profesionālā maģistra 

studiju programmās 

„Vides aizsardzība” un 

„Datorsistēmas” ieguva 

maģistra grādu 

Baltijas 

jūras 

reģiona 

programma

s 2007–

2013 

„No teorijas un plāniem 

uz ekoefektīvu un 

līdzsvarotu praksi 

uzlabojot Baltijas jūras 

stāvokli– 

WATERPRAXIS”. 

2009.–

2012.g. 

Somijas, 

Vācijas, 

Dānijas, 

Polijas, 

Lietuvas, 

Zviedrijas 

un Krievijas 

universitātes  

 

Kopējais projekts 

ūdenstilpju aizsardzības 

jomā 
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 2008.–2013. g. tika īstenots ERAF projekts „Vides tehnoloģiju pārnese: RA – 

komercsabiedrības”, kas nodrošināja RA VTPP darbību līdz 2013. gadam (sīkāk sk. 

2.8.10. Vides tehnoloģiju pārneses punkts).  

 

Sadarbība ar darba devējiem un absolventu gatavība darba tirgum 

IF pilna laika studiju absolventu skaits pēdējos gados nav būtiski mainījies, bet 

samazinājies nepilna laika studiju absolventu skaits, jo netika nokomplektētas nepilna laika 

studiju grupas, kā arī nelielā pieprasījuma dēļ tika nolemts uz laiku pārtraukt īstenot nepilna 

laika studijas atsevišķās programmās (bakalaura līmeņa – Mehatronika, Programmēšanas 

inženieris, maģistra un doktora līmeņa programmās) (sk. 2.3.2.3. attēlā). 

 
 

2.3.2.3.attēls. IF absolventu skaits  

 

Alfa III „JELARE – Kopīgais 

Eiropas un 

Latīņamerikas 

universitāšu 

Atjaunojamo enerģiju 

projekts” 

2008.–

2011.g. 

Vācijas, 

Bolīvijas, 

Brazīlijas, 

Gvatemalas 

un Čīle 

universitātes 

 

Leonardo 

da Vinči 

programma 

„Degradētās teritorijas – 

Brownfields Baltijas 

valstīs – BRIBAST” 

2008.–

2011.g.   

Lietuvas, 

Čehijas un 

Slovākijas 

universitātes 

 

 

Rēzeknes 

novada 

pašvaldība  

jauniešu interešu 

izglītības nodarbības 

Rēzeknes novada 

skolēniem tehniskajā 

jaunradē. 

Kopš 

2012.g. 

IDF Nodarbības notiek no 

oktobra līdz aprīlim 

sestdienās mehatronikā, 

elektronikā, robotu 

būvniecībā, dizainā, 

vides izpētē u.c. jomās 
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Studiju programmu attīstība un īstenošana notiek sadarbībā ar darba devējiem – 

MASOC, RSEZ SIA „Verems”, SIA RKF „NOOK, LTD”, RSEZ SIA „Larta 1”; RSEZ AS 

„REBIR”, SIA „Promold”, SIA „Leax Baltic” u. c. Studiju programma ir veidota atbilstoši 

darba devēju prasībām un ieteikumiem. Tika saņemti konkrēti priekšlikumi un 

rekomendācijas programmas satura uzlabošanai un pielāgošanai darba devēju vajadzībām. 

Par studentu praktiskajām iemaņām un zināšanām RA saņēma labus un teicamus 

novērtējumus.  

No darba devēju aptaujām var secināt, ka RA absolventi ir spējīgi tikt galā ar visiem 

uzdotajiem pienākumiem, vienmēr labi ir iejutušies kolektīvā, studentiem piemīt liela 

atbildības sajūta. Apkopojot anketu rezultātus, ir redzams, ka arī turpmāk daudzos 

uzņēmumos būs nepieciešami vides aizsardzības, programmēšanas un būvniecības 

speciālisti, piemēram, Rēzeknes pilsētas domē, kā arī citu pašvaldību struktūrās, SIA 

„Rēzeknes ūdens”, AS “Ceļi un tilti”, AS “Rēzeknes siltumtīkli”, Rēzeknes virsmežniecībā, 

AS „Preiļu siers”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, būvfirmās u.c.  

 

2.3.3. Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 

            Fakultātes mērķi, studiju virzieni, programmas un studenti 

Humanitāro zinātņu fakultāte ir izveidota 1993. gadā pēc LU Rēzeknes filiāles 

reorganizācijas ar mērķi sagatavot humanitāro zinātņu speciālistus Latgales reģionam, kā arī 

attīstīt zinātnisko darbību. 1995. gadā tika pieņemts lēmums attīstīt RA tiesību zinātņu 

speciālistu sagatavošanu reģiona vajadzībām, dibinot Tiesību zinātņu katedru un mainot 

fakultātes nosaukumu uz pašreizējo.  

HJZF mērķis – piedāvājot kvalitatīvu studiju un pētniecisko vidi Latvijas un citu 

valstu studentiem, nodrošināt tādu augstākās izglītības modeli, kas ir balstīts valsts un 

Latgales reģiona tautsaimniecības vajadzībās, rosina uz sadarbību ar darba devējiem, kā arī 

citiem sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs, veicina studējošo starpdisciplināras 

pētnieciskās darbības prasmju un iemaņu pilnveidi valodas, informācijas un komunikācijas 

zinātnes, tiesību zinātnes studiju virzienos. 

 Fakultātes darbības pamatuzstādījums līdz ar RA stratēģijas attīstību – humanitāro 

zinātņu virziena saglabāšana un attīstība arī tehnoloģiju akadēmijas kontekstā, ņemot vērā, 

ka valodu studiju virziens jau šobrīd ir to studiju virzienu skaitā, kas izstrādā un gādā par 

tehnoloģiju pārnesi un modernizāciju izglītības, kultūras un valodas jomās. 

 HJZF studiju un pētnieciskā darbība cieši saistīta ar tajā īstenotajiem 4 studiju 

virzieniem – 

- Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas un valodu studijas,  

- Vēsture un filozofija,  

- Informācijas un komunikācijas zinātnes 

- Tiesību zinātnes.  

Piektais studiju virziens – Izglītība, pedagoģija un sports – pakāpeniski pāriet IDF pārziņā.  

Lai optimizētu studiju virzienu skaitu un iezīmētu esošās studiju programmas 

„Lietišķā vēsture” specifiku, 2014./2015. st.g. akadēmiskā bakalaura studiju programma 

„Lietišķā vēsture” tiks virzīta uz pārlicencēšanu, iekļaujot to studiju virzienā „Informācijas 

un komunikācijas zinātnes”, tādējādi veidojot studiju procesa pēctecību un nodrošinot 
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tehnoloģiju pilnvērtīgu izmantošanu un pārnesi gan bakalaura, gan profesionālā maģistra 

studiju līmenī. 

Fakultātē darbojas divas katedras – Humanitāro zinātņu un Tiesību zinātņu katedra.  

            Humanitāro zinātņu katedra 

Humanitāro zinātņu katedra izveidota 2009. gadā, apvienojot Filoloģijas katedru un 

Vēstures un filozofijas katedru (abas izveidotas 1993. gadā).  

Humanitāro zinātņu katedra īsteno šādus studiju virzienus: 

1) Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas un valodu studijas: 

 akadēmiskā bakalaura studiju programma „Filoloģija”,  

 akadēmiskā maģistra studiju programma „Filoloģija”;  

2) Vēsture un filozofija: 

 akadēmiskā bakalaura studiju programma „Vēsture”, 

3) Informācijas un komunikācijas zinātnes: 

  profesionālā maģistra studiju programma „Arhīvniecība” (vienīgā Latvijā); 

4) Izglītība, pedagoģija un sports: 

 otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Reliģijas 

pedagoģija”, 

 otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Latviešu 

valodas un literatūras skolotājs”, (līdz 2012./2013.st.g.), 

 otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības studiju programmu „Vēstures 

un kulturoloģijas skolotājs”, (līdz 2012./2013.st.g.), 

 profesionālo bakalaura studiju programmu „Ģeogrāfijas un sociālo zinību 

skolotājs”, (līdz 2012./2013.st.g.). 

No izglītības studiju virziena programmām katedrās pārziņā palikusi tikai viena 

studiju programma. Pārējo īstenošana nodota IDF pārziņā.  

Katedrā darbojas kvalificēts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas nodrošina 

studiju darbu, kā arī veic zinātniskos pētījumus šādos pamatvirzienos: 

1) filoloģijā – latviešu un latgaliešu valoda, folklora un literatūra gan sinhronā, gan 

diahronā skatījumā; jaunrades aktivitāšu nodrošinājums; 

2) vēsturē un filozofijā – Latgales un Latvijas vēstures problēmu rekonstrukcija 

starpdisciplinārā kontekstā; cilvēka personiskās un sociālās identitātes 

aktualizācija pagātnes politiskās, ekonomiskās un kultūras dzīves reālijās, kā arī 

izglītības filozofiskie aspekti, ētika un estētika;  

3) integrēti pētījumi reģionālistikā (latgalistika, lingvokulturoloģija, ekobotānika 

u.c.) 

Katedras pakļautībā kopš 1997. gada darbojas BFPC. Tā galvenā darbības sfēra 

saistās ar studējošo un docētāju zinātniski pētniecisko aktivitāšu rosināšanu, tematisko 

izstāžu, izglītojošo semināru organizēšanu, kā arī RA zīmīgo notikumu apkopošanu, 

humanitārās izglītības popularizēšanu (plašāk sk. 2.8.8. Baltu filoloģijas pētniecības centrs). 

 

            Tiesību zinātņu katedra  

Tiesību zinātņu katedra dibināta 1995.gadā. Tā nodrošina studiju virziena „Tiesību 

zinātne” īstenošanu, kura ietvaros tiek piedāvātas divas studiju programmas: 
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 profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Tiesību 

zinātne”; 

 profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Tiesību 

zinātne”. 

Kopš 2000. gada Tiesību zinātņu katedrā darbojas Kriminālistikas mācību 

laboratorija. Laboratorijas profilējošā joma ir kriminālistika, kriminālprocess un 

krimināltiesības. Atsevišķos gadījumos to var izmantot, apgūstot citas procesuālo tiesību 

jomas. Laboratorijas uzdevumi: organizēt un veikt laboratorijas darbus kriminālistikā; 

gatavot mācību un uzskates līdzekļus kriminālistikā, kriminālprocesā un krimināltiesībās; 

veicināt RA studējošo zinātnisko darbu izstrādi atbilstoši laboratorijas profilam. Studiju 

procesā (kriminālistikas u.c. kursu ietvaros) tiek izmantotas arī IF laboratorijās pieejamās 

tehnoloģijas. 

Tiesību zinātņu katedrā no 2008. gada 29.janvāra darbojas Juridisko konsultāciju 

centrs, kur studiju virziena „Tiesību zinātne” studējošajiem ir iespēja nostiprināt iegūtās 

teorētiskās zināšanas praksē, sniedzot juridiskas konsultācijas klientiem dažādās tiesību 

zinātņu jomās (plašāk sk. 2.8.9. Juridisko pakalpojumu centrs).  

Sākot ar 1996. gadu, katedra īsteno ikgadēju, augstskolai nozīmīgu tradīciju, rīkojot 

Juristu dienu pasākumus. Juristu dienu pasākumi norit vienu nedēļu, kur gan pamata, gan 

maģistra programmu „Tiesību zinātne” studenti, gan jebkurš cits interesents var piedalīties 

konferencēs, konkursos, diskusijās ar darba devējiem, tiesu izspēles procesā u.c. pasākumos, 

ko organizē sadarbībā ar darba devēju organizācijām un partneriem no citām augstākās 

izglītības iestādēm Latvijā un ārzemēs.  

Tiesību zinātņu katedra veicina tiesību zinātnes (tiesību doktrīnas) attīstību. Katru 

gadu Juristu dienu ietvaros katedra rīko zinātniski praktisko konferenci, kurā piedalās 

dažādu jomu juristi, referējot par aktuāliem un novatoriem jautājumiem tiesību sistēmā. 

Konferencē piedalās arī praktizējoši juristi, kas turpina studijas doktorantūrā, piemēram, 

LU, DU utt. Katedrai ir plānots ieviest tradīciju, publicēt referātus atsevišķā konferences 

rakstu krājumā, attīstot tiesību zinātni RA.  

Šobrīd uzsākta Tiesību zinātņu katedras sadarbība ar RA MiC, piedāvājot aktuālus 

seminārus un kursus tiesību zinātņu jomā. Provizoriskais plašākas sadarbības attīstības 

virziens ir medicīnas tiesības.  

HJZF studējošo skaita izmaiņas 2013./2014.st.g. attiecībā pret 2011./2012.st.g. ir 

būtiskas. Īpaši strauji samazinājies nepilna laika studējošo skaits. Pēdējos piecos gados pilna 

laika studijās samazinās maksas studentu īpatsvars, kas 2013./2014.st.gadā veido tikai 

13,4 % no kopējā pilna laika studējošo skaita (sk. 2.3.3.1. attēlā).  
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2.3.3.1.attēls. HJZF studējošo statistika 

Lai situāciju uzlabotu, tiek strādāts pie: 1) studiju programmu satura 

starpdisciplinaritātes pilnveides to pievilcības nodrošināšanai; 2) studiju programmu 

internacionalizācijas procesa (piem., 2012./2013.st.g. profesionālā maģistra studiju 

programmā „Arhīvniecība” iestājās un sekmīgi studē maģistrants no Uzbekistānas). 

Pēdējos trīs gados fakultātes studiju programmas absolvējuši vairāk kā 240 

studējošie, no kuriem 65% iekļāvušies darba tirgū. Noteikti jāuzsver, ka aptuveni 80% 

nepilna laika un maģistra programmu studējošo jau strādā, uzsākot studijas, vai arī studiju 

laikā atrod darbu, savukārt pilna laika bakalaura programmu studentiem – ~60–70% turpina 

studijas augstākā līmeņa programmās.  

Studijas programmu efektivitāti atspoguļo grādu un kvalifikāciju ieguvušo skaita 

attiecība pret imatrikulēto personu skaitu fakultātē (sk. 2.3.3.2. attēlā). Vislielākā 

disproporcija starp šiem rādītājiem bija vērojama 2011./2012.st.g., kad studijas pabeidza 

studējošie no skaitliski nelielām studiju grupām, bet pirmajā kursā pieauga studētgribētāju 

skaits, kas izmantoja valsts budžeta apmaksātās studijas. 

 
2.3.3.2.attēls. Kvalifikāciju ieguvušo studentu skaits attiecībā pret imatrikulēto personu 

skaitu 
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            Akadēmiskais personāls 

Fakultātē studiju procesu un zinātnisko darbību nodrošina kvalificēts akadēmiskais 

personāls, kā arī tiek iesaistīti viesdocētāji, no kuriem lielākā daļa ir atbilstošas nozares 

profesionāļi (sk. 2.3.3.3. attēlā). 

Akadēmiskā personāla sastāvs: 

2011./2012.st.g. – 18 docētāji, t.sk. ar zinātņu doktora grādu 9 (50%) 

2012./2013.st.g. – 14 docētāji, t.sk. ar zinātņu doktora grādu 8 (57%). 

2013./2014.st.g. – 15 docētāji, t.sk. ar zinātņu doktora grādu 8 (53%). 

 

2.3.3.3.attēls. HJZF docētāju sadalījums pa akadēmiskajiem amatiem 

Fakultātē akadēmiskā personāla ar zinātņu doktora grādu sadalījums pa katedrām 

nav vienmērīgs. Humanitāro zinātņu katedrā 75 % no docētājiem ir ar doktora zinātņu 

doktora grādu, bet Tiesību zinātņu katedrā – 42 %. Šobrīd trīs no fakultātes docētājiem studē 

doktorantūrā, divi no tiem tieši tiesību zinātņu jomā. 

Kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai studiju kursu docēšanā intensīvi tiek 

iesaistīti REGI pētnieki (Dr.hist. A.Ivanovs, Dr.philol. S.Ratniece, Dr.philol. I.Gusāns, 

doktorantes: Mg.philol. S.Murinska-Gaile, Mg.philol. S.Pošeiko, Mg.philol. S.Ūdre), kā arī 

viesdocētāji, kuru līdzdalība ir īpaši svarīga tieši profesionālās augstākās izglītības studiju 

programmu kvalitātes nodrošināšanā (piem., viesdocente M. Sprūdža (Latvijas Nacionālā 

arhīva direktore), viesdocente G. Gorbunova (LNA Personāla dokumentu valsts arhīva 

direktore), viesdocente A.Biksiniece (Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja), viesdocents 

S. Linkevičs (Rēzeknes administratīvās tiesas priekšsēdētājs), viesdocente A. Jermacāne 

(Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja), Dr.iur. asoc. viesprof. I. Bulgakova (zvērināta advokāte). 

 

          Sadarbība ar darba devējiem un absolventu gatavība darba tirgum 

Pēdējos gados tiek pilnveidota sadarbības sistēma ar darba devējiem. Īpaši nozīmīga ir 

darba devēju pārstāvju līdzdalība studiju virzienu padomju darbā, apspriežot un izvērtējot 

studiju programmu tālākas attīstības iespējas un ceļus. Tādējādi tiek nodrošināta programmu 

absolventu konkurētspēja darba tirgū. Saskaņā ar RA apkopoto statistiku, 56% no fakultātes 

absolventiem strādā Latgalē un tai tuvākajos reģionos – Madona, Jēkabpils, Gulbene, 

Alūksne. Piemēram, Rēzeknē, Latgales apgabaltiesā trešā daļa no personāla, kam 

nepieciešama juridiskā izglītība, ir RA absolventi, puse no Rēzeknes administratīvās tiesas 
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juridiskajiem darbiniekiem ir RA absolventi. Jurista kvalifikāciju ieguvušie absolventi 

strādā visās tiesībsargājošajās iestādēs, no policijas līdz dažādu līmeņu tiesām, ir izveidojuši 

savas privātprakses, darbojas kā juristi dažādos juridisko personu dibinātos uzņēmumos un 

organizācijās.  

Tiesību zinātņu nozares studējošajiem paralēli nozares pamatkursiem tiek piedāvāti 

studiju kursi, kuri aktualizē robežas un muitas darbības tiesiskos aspektus, tādējādi 

paaugstinot absolventu konkurētspēju Latgales reģiona darba tirgū.  

Fakultātes absolventi, kas studējuši vēsturi vai filoloģiju, uzsāk darbu plašsaziņas 

līdzekļos, muzejos, arhīvos, izdevniecībās. Skolotāju programmu absolventi, jau saņemot 

diplomus, ir uzsākuši darbu dažādās mācību iestādēs. 

Īpaši jāatzīmē studiju programmas „Arhīvniecība” aktualitāte. Latvijā tā ir vienīgā 

studiju programma, kas piedāvā arhīvista kvalifikācijas iegūšanu. Studiju programmas 

absolventi strādā atbilstoši savai kvalifikācijai – kā arhīvisti, arhīva iestāžu vadītāji valsts 

arhīvos, iestāžu un organizāciju arhīvos vai citās iestādēs: LNA valsts zonālajā arhīvā, LNA 

Cēsu, Valmieras, Rēzeknes, Jēkabpils valsts zonālajos arhīvos u.c. 

 

           Nozīmīgākie fakultātes projekti 

Fakultātes personāls aktīvi īsteno projektus, piedaloties partnerībā ārvalstīs, gan 

veicot aktivitātes reģiona nozīmes projektos. Laika posmā kopš 2009./2010.st.g. sadarbībā 

ar REGI īstenoti vairāk kā 15 pētniecības un studiju procesa kvalitātes uzlabošanas projekti. 

2010.g. sekmīgi turpinājās līdzdalība vairākos agrāk uzsāktos starptautiskos 

projektos 1) Tempus NMPLIS, „Jaunās maģistra studiju programmas bibliotēku un 

informācijas zinātnēs” / „New Masters Programme in Library and Information Science” 

(2009–2013), sadarbībā ar Lielbritānijas, Itālijas, Spānijas augstskolu pārstāvjiem 

organizētas vasaras skolas partneraugstskolu kolēģiem (Armēnija, Gruzija, Uzbekistāna), kā 

arī gūta pieredze digitālo dokumentu arhivēšanā; 2) EACEA Comenius finansētajā projektā 

„Intercompetency and Dialogue through Literature/ Literatūra – starpkompetenču un dialoga 

attīstītāja” (2009–2012, sadarbībā ar Bulgāriju, Slovēniju, Spāniju, Lielbritāniju, Somiju ir 

izstrādāta rokasgrāmata un metodisko materiālu kopums starpkompetenču izpratnei un 

apguvei); 3) NordFosk projektā „3M Identities in Motion: Multilingualism, 

Multiculturalism and Mobility in Nordic and Baltic countries” (2009–2012); 4) valsts 

pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekts „Reģionālā identitāte Eiropas 

kontekstā” (2010–2014) u.c. 

Vēstures un filozofijas virziena pārstāvji tika iesaistīti arī tādos projektos kā „Baltijas 

valstu sadarbība pilsoniskās izglītības pilnveidē un pedagogu sagatavošanā” (2009–2010, 

pieredzes apmaiņa par skolotāju sagatavošanu studiju programmām), kā arī sadarbība ar 

Konrada Adenauera fondu projekts „Holokausta atceres kultūra Latgales reģiona izglītības 

iestādēs un etniskajās grupās” (2009–2012). 

Īpaši nozīmīga bijusi fakultātes docētāju, studējošo un REGI pētnieku darbība ESF 

finansētajā projektā „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie 

aspekti Latgales reģiona attīstībā” (2009–2012). Šī projekta ietvaros veikto pētījumu 

rezultāti tiek iedzīvināti pārrobežu sadarbības programmas Latvija–Lietuva–Baltkrievija 

projektā „The Virtual Past in a Keystone for the Future of Museums/ Virtuālā pagātne – 

muzeju nākotne” (2012–2014).  
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Būtiska nozīme humanitārās jomas modernizācijai ir bijusi pārrobežu projektam 

„Developement of Research Infrastructure for Education in the Humanities in Eastern 

Latvia, Lithuania” (HipiLatLit, 2010–2012), tā gaitā ir izveidots speciālais latgaliešu 

valodas korpuss (http://hipilatlit.ru.lv), kā arī atsevišķi moduļi datorlingvistikā un doktora 

studiju programma (kopā ar Vītauta Dižā universitāti) baltistikā.  

 

            Novadam raksturīgo tradīciju saglabāšana 

Fakultātes darbība un, līdz ar to, novadam raksturīgo tradīciju saglabāšana notiek 

visos augstskolas darbībai raksturīgajos līmeņos – akadēmiskajā, zinātniskajā un jaunrades. 

Akadēmiskajā darbības jomā akadēmiskā bakalaura programma „Filoloģija” ir 

vienīgā Latvijā, kas piedāvā latgalistikas moduli (15–18 KP): latgaliešu literārās valodas, 

literatūras, folkloras, šo priekšmetu mācību metodikas un šobrīd arī novadmācības apguvei. 

Sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi uzsākta MiC arī novadmācības 

pasniegšana pilsētas skolotājiem. 

Kopš 2002. gada akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” studenti un docētāji 

piedalās folkloras ekspedīcijās, vācot kā klasiskās, tā mūsdienu folkloras piemērus, rakstot 

pētījumus, apkopojot iegūtos datus datu bāzē (http://folklora.ru.lv), izstrādājot multiaudiālos 

materiālus. Šobrīd jau izdoti bilingvāli izziņas un mācību materiāli 5 DVD, kas rāda 

folkloras žanru transformāciju, atklāj apzinātās vietas un cilvēku tradīciju savdabību. 

Sadarbībā ar Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures asociāciju kopš 2000. 

gada tiek rīkota novada olimpiāde „Latgalīšu volūda, literatura i kulturis viesture”, kas kopš 

2013. gada ir iekļauta valsts olimpiāžu sarakstā. Tajā kopš 2006.gada piedalās arī filoloģijas 

programmas studenti.  

Radošās un zinātniskās aktivitātes notiek, īstenojot VKKF vai Latgales kultūras 

programmas projektus (vismaz 1–2 projekti gadā). Piemēram, DVD izdošana par latgaliešu 

dzejnieku O. Kūkoju, latgaliešu rakstnieku A. Rupaini, izdevumu sagatavošana (Myusdīnu 

latgalīšu dzejis antologeja, I. Šuplinska: materiālu atlase, sakārtošana, priekšvārds u.c.).  

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Vēsture” studējošajiem tiek piedāvāts 

atsevišķa moduļa ietvaros studēt Latgales vēsturi un kultūras vēsturi, tādējādi gan attīstot 

zināšanas par reģionu, gan arī rosinot pētīt tieši vietējo vēsturi. 

Katedras docētāji veicina studējošo interesi par novada izpēti, tāpēc tapusi virkne 

studiju, bakalaura un maģistra darbu par Latgales reģiona literatūru, valodu, folkloru, kas 

atzinīgi vērtēti arī pētniecisko darbu konkursos. Vēstures un filozofijas virziena docētāji jau 

no 1.kursa studentus orientē uz reģiona izpētes aktualitāti, tāpēc lielāka daļa studiju un 

bakalaura darbu ir saistīti ar reģiona vēstures un kultūras izpēti. 

Kopš 2008. gada sadarbībā ar REGI tiek izdots humanitāro zinātņu žurnāls „Via 

Latgalica” (kopš 2010. gada ir iekļauts EBSCO). 

Jaunrades jomā tiek veicināta studējošo un vecāko klašu skolēnu interese par 

latgaliešu kultūru, jauno dzejnieku krājumu izdošana, kopš 1999. gada notiek literāri 

muzikālie Andrejdienas pasākumi, tikšanās ar literātiem, grāmatu prezentācijas, literārie, 

pētnieciskie konkursi, atceres pasākumi novada ievērojamākajām personībām. Andrejdiena 

jau ir kļuvusi par reģiona pasākumu, kura pamatmērķis ir veidot labvēlīgu vidi jaunu talantu 

attīstībai literatūrā un mūzikā, kā arī veicināt paaudžu tradīciju pārmantojamību. 

 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

49 

 

            Nozīmīgākie fakultātes sadarbības piemēri 

Jau minētās akadēmiskās un zinātniskās aktivitātes ir rosinājušas latgaliešu valodas 

attīstību, saglabāšanu un izpēti. Kopš 2000. gada sadarbībā ar Latgaliešu valodas, literatūras 

un kultūrvēstures skolotāju asociāciju, Latgolys Studentu centru tiek organizētās Latgaliešu 

valodas, literatūras un kultūrvēstures olimpiādes vecāko klašu skolēniem un studējošajiem, 

katedras docētāji kā vieslektori piedalās jauniešu nometnēs „Atzolys” un pedagogu 

nometnēs „Vosoruošona” (2001–2006, tradīcija ir atjaunota 2012. gadā).  

Tā kā filoloģijas programmā ir komunikācijas zinātnes modulis, tad gan mediju 

praktikumā, gan citos ar latgaliešu valodu un literatūru saistītajos kursos notiek cieša 

sadarbība ar vietējiem medijiem, attīstot studējošo prasmes žurnālistikā. Sadarbībā ar 

plašsaziņas līdzekļiem – Latgolys Radeju un elektronisko mediju Lakuga tiek publicēti 

raksti, gatavoti raidījumi latgaliešu valodā.  

Projekta „Valodas Austrumlatvijā” (2006–2009) ietvaros tika gatavoti konkrēti 

priekšlikumi kultūras, izglītības un valodas politikas maiņai reģionā. 2012.gadā tika 

organizēts 3. pasaules latgaliešu kongress, kurā tika pieņemta rezolūcija Latgales reģiona 

valodas, kultūras, izglītības politikas attīstībai. 2013.gadā, pateicoties šai iniciatīvai, IZM ir 

piešķīrusi finansējumu novadmācības, latgalistikas pētījumu attīstībai. 

Valodas virziena docētāji sadarbojas ar vairākām pasaules organizācijām reti lietoto 

un reģionālo valodu problēmu risināšanā, piemēram, Frīzu Akadēmija (Nīderlande), 

Milānas Universitāte (Itālija), A.Mickeviča universitāte (Polija) u.c.  

Kopš 2008. gada filoloģijas docētāji un REGI pētnieki sadarbībā ar Sanktpēterburgas 

Valsts universitāti, LU, A. Mickeviča universitāti Poznaņā organizē latgalistikas 

konferences (2008 – Sanktpēterburgā, 2009 – Rēzeknē, 2010 – Greifsvaldē, 2011 – 

Poznaņā, 2012 – Rīgā, 2013 – Ačinskā (Krievija), 2014 – Rēzeknē). 
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2.3.4. Izglītības un dizaina fakultāte 
 

 

Fakultātes mērķi, programmas un studenti 

1995.gadā, reorganizējot Rēzeknes Skolotāju institūtu, tika izveidota Pedagoģijas 

fakultāte. Fakultātes izveidošanas mērķis – sagatavot kvalificētus pedagoģiskos darbiniekus 

un nodrošināt izglītības attīstībai novadā un valstī nepieciešamos pedagoģiskos pētījumus. 

Pedagoģijas fakultāte attīstījās, pielāgojot savas studiju programmas darba tirgus 

pieprasījumam un reģiona specifikai. 

Sākotnēji fakultātē tika īstenotas trīs studiju programmas, bet 2002./2003. st. g. 

Pedagoģijas fakultāte piedāvāja iespējas studēt jau 10 studiju programmās, t. sk. 

akadēmiskajā maģistra studiju programmā „Pedagoģija”.  

Līdz ar dizaina studiju jomas attīstību 2010. gadā tika mainīts fakultātes nosaukums 

uz Izglītības un dizaina fakultāte. 

Šobrīd IDF īsteno 13 studiju programmas piecos studiju virzienos: 

 izglītība, pedagoģija un sports,  

 sociālā labklājība,  

 mākslas, 

 ražošana un pārstrāde, 

 tulkošana.  

Fakultātes sastāvā ir divas katedras – Izglītības un metodiku katedra un Dizaina un 

amatniecības katedra un zinātniskais institūts – Personības socializācijas pētījumu institūts. 

 

Izglītības un metodiku katedra  

Katedras akadēmiskais un zinātniskais profils – pedagoģija un psiholoģija, sociālā un 

speciālā pedagoģija, sākumskolas pedagoģija, sociālais darbs un sociālā rehabilitācija, 

svešvalodu didaktika un tulkošana, karjeras konsultēšana. Izglītības un metodiku katedra 

realizē 8 studiju programmas: 

 profesionālo maģistra studiju programmu „Speciālā pedagoģija”,  

 akadēmisko maģistra studiju programmu „Pedagoģija”, 

 profesionālo maģistra studiju programmu „Karjeras konsultants”,  

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Skolotājs (studiju moduļi – Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs, Pamatizglītības skolotājs 

sākumskolā, Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs)” 

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Speciālās izglītības skolotājs”, 

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Sociālais pedagogs”, 

 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Sociālais 

rehabilitētājs”, 

 otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma 

„Tulks referents”. 

 

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20102
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Dizaina un amatniecības katedra  

Katedras akadēmiskais un zinātniskais profils – mājturības un tehnoloģiju, 

mājsaimniecības un ekonomikas metodika, interjera un vides dizains, apģērba dizains un 

tehnoloģija.  

Dizaina un amatniecības katedra realizē:  

 profesionālā maģistra studiju programmu „Dizains”, 

 otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Skolotājs (studiju modulis Mājturības/ mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu 

skolotājs)”,  

 otrā līmeņa profesionālo augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 

„Interjera dizains”,  

 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Vides 

dizains”, 

 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu „Apģērba 

dizains un tehnoloģija”. 

 

Personības socializācijas pētījumu institūts 

2006.gada 11.novembrī fakultātē ir nodibināts PSPI, sīkāk tā darbības raksturojumu 

sk. 2.4.1. Zinātniskie institūti.) 

 

IDF studējošo skaits 

2013./2014. st. g. no 501 studenta pilna laika studijas apgūst 413 studenti, nepilna 

laika 88 studenti (sk. 2.3.4.1. attēlā). 

 
 

2.3.4.1.attēls. Izglītības un dizaina fakultātes studējošo statistika 

 

Izglītības un dizaina fakultātes studējošo skaita izmaiņas 2013./ 2014. st. g. attiecībā 

pret 2012./2013.st. g. ir salīdzinoši nebūtiskas, samazinoties nepilna laika studentiem, 

pieaug pilna laika studentu skaits. Studentu pieaugums ir izskaidrojams ar jaunu studiju 

programmu izveidi, maģistrantūras un doktorantūras studiju iespējām.  

http://www.ru.lv/index.php?lang=lv&p=2&p2=201&p3=20103
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Akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla profesionālā un zinātniskā kvalifikācija dod iespēju ne tikai 

realizēt studiju programmas, bet arī veikt zinātniskos pētījumus gan izglītības zinātņu un 

skolotāju izglītības jomā, gan arī dizaina, sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un 

svešvalodu studiju jomā.  

Kopējais akadēmiskā personāla skaits 2013./2014. st. g. ir 30 personas, no kurām 12 

ir lektori, 2 profesori, 3 asociētie profesori, 7 docenti, 2 vadošie pētnieki, 4 pētnieki (sk. 

2.3.4.2. attēlā).  

 

 
2.3.4.2.attēls. Akadēmisko amatu sadalījums 

 

Fakultātes personāls ar doktora zinātnisko grādu veido 57% no fakultātes kopējā 

vēlētā personāla īpatsvara, 43% ir ieguvuši maģistra grādu (sk. 2.3.4.3. attēlā).  

 

 
2.3.4.3. attēls. Zinātnisko/akadēmisko grādu statistika 

 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

53 

 

Doktoru īpatsvars kopējā fakultātes akadēmiskā personāla skaitā 2013./2014.st.g. ir 

pārsniedzis 50%. To ir veicinājusi iespēja studēt fakultātes doktora studiju programmā 

„Pedagoģija”, kā arī pētījumu veikšanai izmantot ESF projekta „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” fianasiālo atbalstu.  

6 fakultātes akadēmiskā personāla pārstāvji ir LZP eksperti pedagoģijā un 1 – 

psiholoģijā. 

IDF akadēmiskā personāla pārstāvji ir atpazīstami ne tikai Latvijā, arī ārvalstīs. Viņu 

īstenotie projekti sniedz nākotnes ieguldīju pedagoģijas, sociālādarba, mākslas u.c. jomās.  

Pēdējo trīs gadu laikā ir fakultātes mācībspēki ir izstrādājuši monogrāfijas 

augstskolas pedagoģijas, speciālās pedagoģijas, mūzikas pedagoģijas, sociālās psiholoģijas 

jomās: 

 Strods G. Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā 

augstskolā; 

 Ušča S., Ļubkina V. Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences 

attīstība; 

 Kalvāns Ē. Laimes un psiholoģiskās labklājības sociāli psiholoģiskā analīze; 

 Marčenoka M. Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika.  

 

Pieprasījums darba tirgū 

Sagatavoto speciālistu iekārtošanās darbā norit samērā veiksmīgi: 88% pamatstudiju 

absolventu ir nodarbināti, turpina studijas 8%, nav informācijas par 4%. Augstākā līmeņa 

studiju absolventi – nodarbināti 100% (sk. 2.3.4.4. attēlā). 

 
2.3.4.4.attēls. IDF absolventu statistika 

 

IDF absolventi strādā visos Latvijas reģionos. Absolventi ir nodarbināti reģiona 

vispārizglītojošajās skolās, arī citu reģionu pilsētās – Rīgas Hanzas vidusskola, Gulbenes 

2.vidusskola, Neretas vidusskola u.c., kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs visā Latvijā. 

Liels RA absolventu pieprasījums ir speciālajās izglītības iestādēs, piem., Rēzeknes 

logopēdiskajā internātpamatskolā, Dauguļu speciālajā pamatskolā, Valmieras vājdzirdīgo 

bērnu speciālajā internātpamatskolā, Dzelzavas speciālajā pamatskolā, Sveķu speciālajā 
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pamatskolā, Stiklu speciālajā pamatskolā, Pelču speciālajā pamatskolā, Raiskuma speciālajā 

pamatskolā; sanatorijās, internātskolās, piemēram, Adamovas sanatorijas internātskolā, 

Tiskādu sanatorijas internātskolā u.c. 

Absolventi strādā sociālās korekcijas iestādēs – Cēsu audzināšanas iestādē 

nepilngadīgajiem, Naukšēnu sociālās korekcijas iestādē nepilngadīgajiem u.c. 

Probācijas dienestā un Sociālā atbalsta iestādēs, piemēram, Rēzeknes patversmē, 

Madonas pansionātā, Tiskādu bērnu namā, Rudzātu rehabilitācijas centrā u.c. 

Absolventi izvēlas darbu arī privātajos uzņēmumos. 

Dizaina jomas studiju programmu absolventu nodarbinātība galvenokārt saistās ar 

individuālās uzņēmējdarbības sektora attīstību interjera dizaina, ainavu dizaina un grafiskā 

dizaina jomās, kā arī iespējām iekļauties esošajās dizaina jomas ražotnēs un organizācijās.   

Dizaina programmu absolventi ir pieprasīti darba tirgū un studiju noslēguma posmā 

jau saņem darba piedāvājumus. Absolventi strādā gan privātajos dizaina uzņēmumos, 

piemēram, SIA „ZEIZE”, SIA „Bumbierkoks”, gan pašvaldību iestādēs, piemēram, 

Daugavpils novadpētniecības un māklas muzejā. 

 

Nozīmīgākie fakultātes projekti 

IDF projektu pamatjomas ir sociālā un speciālā pedagoģija, sociālais darbs un sociālā 

rehabilitācija, mūžizglītība, akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. 

Katedru docētāji piedalās valsts un starptautiska mēroga konferencēs, sagatavo un 

izdod monogrāfijas un mācību metodiskos līdzekļus, iesaistās starptautisko projektu un ESF, 

valsts programmu projektu izstrādē un ieviešanā. Fakultātes docētāji kā partneri ir strādājuši 

LU un IZM VISC vadītajos ESF projektos: 

 „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto 

jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”,  

 „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide”; 

 “Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju 

atjaunošana”; 

 “Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana”. 

 Fakultātes docētāji ir īstenojuši LLP projektu “E-simulācijas vide saskarsmes ar 

bērniem prasmju pilnveidei” („E-Simulation Environment for Training on Interaction 

With Children”), kopā ar Rēzeknes novada pedagogiem ir strādājuši COMENIUS 

projektā „Dzirkstele – solis uz virsotni” („SPARK”). 

 Aktīvu darbību fakultātē projektu izstrādē un realizācijā veic Personības 

socializācijas pētījumu institūts (PSPI). PSPI ietvaros, sadarbībā ar fakultātes 

docētājiem ir realizēti vairāki ESF, LLP, LLP Grundtvig, LLP Jean Monnet, Lat-Lit 

programmu projekti. 

 

Studējošo un mācībspēku radošā darbība 

Dizaina un amatniecības katedras docētāji un studējošie ar saviem darbiem regulāri 

organizē radošās darbnīcas, piedalās izstādēs, modes skatēs, piem.: 

 4. Rīgas starptautiskā jauno dizaineru biennāles izstāde; 

 bakalaura programmas „Interjera dizains” diplomprojektu izstāde Ķīpsalā „Design 

Isle”; 
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 Gada balva dizainā 2013; 

 studentu diplomprojektu izstāde „Otrie” II starptautiskajā zinātniski praktiskajā 

konferencē „Māksla un mūzika kultūras diskursā”, RA, Rēzekne; 

 Rēzeknes pilsētas domes un RA sadarbības līguma ietvaros gadskārtu svētku 

noformējuma dizaina ideju izstrāde un noformējumu izgatavošana; 

 dalība Modes skatē Kauņā (Lietuva) „Apkalbos” ar tērpu kolekciju „Luksofors”; 

 dalība skulptūru tēlu veidošanā ,,Muzeju nakts 2013’’ svētku pasākumā (Muzeju 

nakts ietvaros performance „Dzīvā skulptūra” ); 

 modes skate II starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē „Māksla un mūzika 

kultūras diskursā”, RA, Rēzekne; 

 radošās darbnīcas Mākslas dienu, Karjeras nedēļu, Zinātnieku nakts, studentu 

konferencēs; 

 lekt. D. Apeles grafikas darbu iztādīšana izstādēs “Cylvāks” (Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, Rēzekne); „Mazā – lielā Daugavpils” (Latgales 

Kultūrvēstures muzejs, Rēzekne); ”Mans ir tavs” (Vitebska, Baltkrievija). 
 

2.4. Zinātniskais darbs 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība RA norisinās pēc institūtu un fakultāšu zinātniskās 

specifikas, atbilstoši tendencēm valstī un pasaulē. 2013. gadā noslēdzās zinātnisko 

institūciju izvērtējums, kas apstiprināja, ka RA izvirzītās prioritātes: reģionālistika (REGI, 

humanitārais virziens) un sociālā rehabilitācija – (PSPI) ir augsti novērtētas valsts līmenī, 

apliecinot, ka gan REGI, gan PSPI ir svarīgs „spēlētājs” reģionā ar potenciālu izaugsmei un 

atpazīstamībai arī Eiropas un pasaules zinātnes kontekstā. Izceļot abu institūtu ciešo saikni 

ar atbilstošajām tautsaimniecības nozarēm, jauniešu iesaisti dažādu projektu un publicitātes 

akciju organizēšanā. 

 Runājot par inženierzinātņu virziena attīstību (REGI), augsti tika novērtēti RA 

centieni sakārtot un modernizēt infrastruktūru, norādot, ka pēc iespējas īsākā laikā ir 

jākāpina cilvēkresursi, novēršot pētījumu fragmentārismu, veidojot atbilstošas pētnieku 

grupas. Jāpiebilst, ka visa gada garumā ritējis intensīvs darbs pie vērienīgo būvniecības 

projektu pabeigšanas, meklētas jaunas sadarbības iespējas, izstrādāti un iesniegti 

izvērtēšanai vairāki projekti gan inženierzinātnēs, gan pedagoģijā un sociālajā rehabilitācijā. 

 

2.4.1.tabula 

RA akadēmiskā personāla struktūra 2009.–2014. 
Studiju 

gads 

2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 

Kopējais 

skaits 

127 144 132 147 148 

Vēlētie 118  92,9% 114  79,2% 105  79,6% 96  65,3

% 

91  61,5% 

 

Amats  

profesori 9 9 5 5 5 

asociētie 

profesori 

13 13 13 12 13 

docenti 18 15 15 18 14 
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lektori 64 58 50 38 36 

asistenti, 

t.sk. zin. 

asistenti 

2 2 2 3 3 

vadošie 

pētnieki, 

pētnieki 

12 17 20 20 20 

 

Zinātniskais grāds 

zinātņu 

doktori 

38 41 42 46 49 

maģistri 73 67 59 49 41 

bez grāda 7 6 4 1 1 
 

Zinātnē un pētniecībā iesaistītais RA akadēmiskā personāla skaits ir bijis virs 30 PLE 

(2011–2013), 2013. gadā tas strauji samazinās, jo beidzas vairāki resursietilpīgi projekti. Pēc 

statistikas datiem, 2012. gadā zinātnē tika nodarbināti 97 zinātniskā personāla pārstāvji (29 

PLE), 2013. gadā – 84 zinātiskā personāla pārstāvji (23 PLE). Līdzīgs šis rādītājs ir arī 

2014. gadā (sk. 2.4.1. tabulā). 

RA akadēmiskais personāls aktīvi studē un akadēmiski pilnveidojas doktorantūrā, ik 

gadu RA pieaug jauno zinātnieku – zinātņu doktoru skaits. Laika posmā no 2009. līdz 

2014. gadam doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši 16 RA docētāji un pētnieki: 8 pedagoģijas 

doktori, 4 ekonomikā, 1 psiholoģijā, 1 literatūrzinātnē, 1 tiesību zinātnē, 1 bioloģijā. 

Doktora skaita pieaugums RA ir saistīts ar 2 zinātnisko institūtu izveidi un 

cilvēkresursu piesaisti šajās institūcijās. 2014. gadā REGI darbojās: 36 zinātnieki (9 PLE) un 

3 (1 PLE) apkalpojošā un tehniskā personāla pārstāvji, PSPI – 12 zinātnieki (3 PLE) un 10 

(2 PLE) apkalpojošā un tehniskā personāla pārstāvji. Tie ir 65 % no kopējā zinātnē iesaistītā 

personāla RA un 71 % no RA doktoru skaita. 

 

Doktora studiju programmas 

RA tiek realizētas trīs doktora studiju programmas, „Pedagoģija”, „Vides 

inženierzinātne” (abas tiek īstenotas kopš 2008. gada), „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” 

(kopš 2010. gada). Programmas ir licencētas un akreditētas. Laika posmā no 2009. līdz 

2013. gadam doktora studiju programmās „Pedagoģija” un „Vides inšzenierzinātne” 

doktoranti saņēma mērķstipendijas ESF projektā „Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (1. un 2. kārta). 1. kārtā mērķstipendijas tika piešķirtas 

14 doktorantiem, 2. kārtā – 4 doktorantiem. Katru gadu 1. kārtā, sākot no 2009. līdz 

2013. gadam,  tika piešķirtas 6 stipendijas, t. sk. 4 doktora studiju programmā „Pedagoģija”, 

2 – „Vides inženierzinātne”; 2. kārtā 2011./2012. st. g. – 2 stipendijas (pa vienai – „Vides 

inženierzinātne”, „Pedagoģija”); 2012./2013. st. g. – 2 stipendijas („Pedagoģija”) (sk. 2.4.2. 

tabulā). 

7 doktoranti, kuri saņēma ESF stipendiju, ir aizstāvējuši promocijas darbu un 

ieguvuši doktora grādu (6 – „Pedagoģija”, 1 – „Vides inženierzinātne”). Līdz 2015.gada 

augustam 4 doktoranti (2 – „Pedagoģija”, 2 – „Vides inženierzinātne”) plāno promocijas 

darba aizstāvēšanu. 
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2.4.2.tabula 

RA doktorantūra 2008.–2014. 

Doktora studiju 

programma 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
P

ed
a

g
o

ģ
ij

a
 

 

doktoranti 

 

 

15  17 11 10 9 9 

zinātniskā 

grāda 

pretendenti 

  5  5  4 3 

absolventi    2 

Svetlana 

Ušča, 

Ilga 

Prudņikova. 

 

2 
Inamora 

Zaiceva, 

Spodra 

Austruma. 

 

2 

Ženija 

Truskovska, 

Jānis 

Poplavskis. 

V
id

es
 i

n
že

 n
ie

r 
zi

n
ā

t 
n

e 

doktoranti 

 

 

5 6 9 9 9 4 

zinātniskā 

grāda 

pretendenti 

 

  3 3 3 2 

 

absolventi 
     1 

Edgars 

Čubars 

S
o
ci

o
 t

eh
n

is
k
o
 s

is
tē

m
u

 

m
o
d
el

ēš
a
n

a
 

doktoranti 

 

 

  2 4 6 7 

zinātniskā 

grāda 

pretendenti 

     1 

 

RA doktora studiju programmas ,,Pedagoģija” mērķis ir sekmēt izglītības un 

reģionālās attīstības politikas procesu norisi Latgales reģionā, veicināt intelektuālā 

potenciāla attīstību Latgalē pedagoģijas nozares skolu pedagoģijas apakšnozarē, radot 

iespēju veikt patstāvīgu, zinātniskajās atziņās un metodēs balstītu pedagoģijas problēmu 

analīzi un gūstot ES standartiem atbilstošus sasniegumus ieviešanai pedagoģiskajā praksē un 

pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. 

RA doktora studiju programma ,,Pedagoģija” paredz pētniecības attīstību pedagoģijas 

zinātnes nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē ar pētniecības iespējām trīs virzienos: 

 Vispārējā izglītība, kas sadalās humanitāro vai eksakto zinātņu virzienos. 

 Speciālā izglītība. 

 Profesionālā izglītība. 

Šo trīs virzienu realizēšanas iespējas nosaka RA IDF augstākās izglītības un maģistra 
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studiju programmu attīstība. Doktora programmas pamatā ir zinātnes un izglītības integrācija, 

jo studiju programmu attīstība IDF un to pēctecība nodrošina jaunu zinātnisko darbinieku 

izaugsmi atbilstoši reģiona vajadzībām, to iesaisti specifisko iekļaujošās un speciālās izglītības 

pētījumu veikšanā dažādos izglītības līmeņos. Programmas kvalitātes nodrošinājuma rādītājs 

ir 8 LZP ievēlēti eksperti no RA akadēmiskā personāla (2012–2014): Dr.paed.V. Ļubkina, 

Dr.paed. J. Dzerviniks, Dr. paed. A.Strode, Dr.paed. M.Marčenoka, Dr.psych. L.Brokāne, 

Dr.paed. I.Prudņikova, Dr.paed S.Ušča, Dr.oec. L. Litavniece. 

 

RA doktora studiju programma „Vides inženierzinātne” ir orientēta uz 

fundamentālo zinātņu apguvi un to izmantošanu vides tehnoloģiju zinātniski praktisko 

problēmu risināšanā. Tās mērķis ir nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstoša 

kvalifikācijas līmeņa zinātnieku un augstākās kvalifikācijas speciālistu – zinātņu doktoru 

sagatavošanu vides inženierzinātnē, radīt iespēju doktorantiem padziļināti apgūt vides 

inženierzinātņu teoriju, zinātnes, tehnikas un tehnoloģiju sasniegumus, pētnieciskā darba 

metodes un tā organizācijas principus, izstrādāt promocijas darbu un iegūt starptautiski atzītu 

inženierzinātņu doktora grādu. Vides aizsardzības problēmu efektīva risināšana nav iespējama 

bez augstākā līmeņa speciālistiem vides inženierzinātnēs – zinātņu doktoriem. Zinātņu 

doktoru skaits vides inženierzinātnē, kā to liecina IZM statistika, ir viszemākais visu citu 

zinātņu nozaru vidū. 

Galvenais vides speciālistu sagatavošanas profils RA ir vides tehnoloģijas, vidi 

saudzējošo, piesārņojumu neveidojošo ekoinovatīvo tehnoloģiju, tehnikas, metožu un 

pasākumu izstrāde un ieviešana. 

Doktora studiju programma veidota kā noslēdzošais posms vides inženierzinātņu 

studijās (profesionālais bakalaurs vides aizsardzībā, profesionālais maģistrs vides aizsardzībā, 

inženierzinātņu doktors vides inženierzinātnēs). 

 

RA Doktora studiju programmas „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” mērķis ir 

veicināt informācijas tehnoloģijas nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas 

apakšnozares attīstību un veidot konkurētspējīgu starptautiska līmeņa jauno zinātnieku 

paaudzi, kas spētu ieviest tautsaimniecībā jaunākās zinātniskās atziņas sistēmu modelēšanā, 

panākot ražotās produkcijas un pakalpojumu augstu kvalitāti, kā arī veicinātu konkurenci 

akadēmiskā personāla vidū, sekmējot paaudžu maiņu Latvijas augstskolās un zinātniskajās 

institūcijās.  

Doktora studiju programmu „Sociotehnisko sistēmu modelēšana” realizē RA, ViA, 

Varšavas Tehnoloģiskās Universitātes, Barselonas Autonomās Universitātes, Koblencas–

Landau Universitātes, Klaipēdas Universitātes, La Lagunas Universitātes un Fraunhofera 

Institūta zinātniskais personāls, kā arī ViA aģentūra „Sociotehnisko sistēmu inženierijas 

institūts”. 

 

Promocijas padomes 

Lai izveidotu promocijas padomes RA realizējamajās doktora studiju programmās, 

augstskolas akadēmiskajam personālam ar doktora grādu ir nepieciešams kļūt par LZP 

ekspertiem. LZP ekspertu skaits no RA akadēmiskā personāla vidus pakāpeniski pieaug un 

nostabilizējas: 2011. gadā no RA akadēmiskā paersonāla vidus bija 11 LZP eksperti, 
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2012. gadā – 12, 2013. un 16, 2014. gadā – 15: pedagoģija, psiholoģija – 7 , informācijas 

tehnoloģijas – 3, vides zinātne – 2, bioloģija – 1, materiālzinātne – 1, valodniecība – 1.  

RA docētāji ar LZP eksperta tiesībām ir iesaistīti citu augstākās izglītības iestāžu 

promocijas padomēs, RA ir pietiekoša akadēmiskā kapacitāte, lai izveidotu promocijas 

padomes trijās RA doktora studiju programmās. Promocijas padomju izveidi šobrīd kavē 

neskaidrā doktorantūras un promocijas padomju izveides politika valstī.  

2013. /2014. st. g. izskaņā LZP ir iesniegts pamatojums doktora programmas 

„Sociotehnisko sistēmu modelēšana” (tiek realizēta kopā ar ViA) starpaugstskolu, 

starptautiskai promocijas padomes izveidei. 

 

Zinātniskā darba nodrošinājums 

RA zinātniskā darba nodrošināšanai ir pieejamas laboratorijas un materiāli tehniskais 

nodrošinājums (sīkāk sk. 2.7.3. Laboratorijas).  

Vērienīgie infrastruktūras un zinātniskā finansējuma piesaistes projekti (sk. 2.6. 

sadaļu par realizētajiem projektiem) nodrošina iespējas pētniecisko darbu veikšanai 

starptautiskā līmenī, piemēram, vides piesārņojuma izvērtēšanā, materiālu ķīmisko un 

fizikālo īpašību izpētē, sociālās rehabilitācijas un sabiedrības veselības jomā. Laboratoriju 

perspektīvā attīstība balstīta uz IF un IDF realizētajām studiju programmām. 

  

Patenti un pētniecisko darbu komercializācija 

RA zinātniskās darbības rezultātā ir iespēja veidot un reģistrēt patentus. Problēma ir 

tā, ka Latvijā valsts zinātniskajām institūcijām nav nodrošinātas iespējas reģistrēt un 

izmantot intelektuālo īpašumu, kas izstrādāts par valsts budžeta finansējumu, proti, valsts 

zinātniskajiem institūtiem un augstākās izglītības iestādēm nav tiesību reģistrēt un uzturēt 

patentus, kā arī uzsākt sarunas par šo patentu komercializāciju. Šie ierobežojumi izriet no 

Zinātniskās darbības likuma 8.panta 4. daļas, kurā ir noteikts, ka: „Ja zinātnieks strādājis uz 

līguma pamata, viņa tiesības uz zinātniskās darbības rezultātā radīto īpašumu nosaka līgums. 

Īpašums, kas radies no valsts budžeta finansētas zinātniskās darbības rezultātā, ir valsts 

īpašums.” Viens no būtiskākajiem iemesliem zemajā inovatīvu uzņēmumu īpatsvarā ir vāji 

attīstīta komersantu un zinātnieku sadarbība, kuras attīstību ievērojami kavē arī 

ierobežojumi zinātnisko institūciju rīcībā esošā zinātniski tehniskā nodrošinājuma 

izmantošanā. 

Salīdzinot ar iepriekšējo RA darbības periodu, ir aktivizējusies zinātnisko pētījumu 

rezultātu komercializācija. To apliecina gan iesniegto patentu skaits, kas ļauj RA būt to 

Latvijas augstskolu skaitā, kas nodrošina patentu izstrādi, gan VTPP darbība un tā 

pasūtījumi (sīkāk sk. 2.8.8. Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts) (sk. 2.4.3. tabulā). 

 

2.4.3. tabula  

RA patenti (2009–2013) 

Nr.p. 

k. 
Autors/-i Nosaukums Iesniegs/reģistrēts patents 

1. Edmunds Teirumnieks, 

Pāvels Narica 

Iekārta mīksto rotaļlietu 

antibakteriālajai apstrādei ar 

UV stariem 

LV patents 14338 B 

20.06.2011, Int.Cl 

A61L2/10, A63H9/00 
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2. Edmunds Visockis Dalīta kanalizācijas tvertne 

organiski piesarņoto 

notekūdeņu nogulšnu 

recirkulācijai apkārtējā vidē 

Iesniegts 2011.g. 

3. Staņislavs Pleikšnis, 

Ērika Teirumnieka 

Sapropeļa un kanepju spaļu 

betons ēku siltumizolācijai 

Iesniegts 2012.g.  

4. Edmunds Visockis Universiālā vadības ierīce 

dažādu iekārtu vadīšanai, 

izmantojot SMS komandas  

Iesniegts 2012. g. 

5. Pāvels Narica, Jurijs 

Komkovs  

Inovatīva sistēma optimālas 

temperatūras režīma 

nodrošināšanai metālapstrādes 

darbgalda griežinstrumentam 

Iesniegs 14.02.2013. 

6. Edmunds Visockis Sildmūris ar horizontāliem 

dūmgāzu plūsmas līmeņiem un 

žāvētavu. 

Latvijas patenta pieteikuma 

Nr. P-13-78 Pieteikuma dat. 

14.06.2013. Starptautiskās 

klasifikācijas indekss 

Int.Cl.F24B5/02, F26B3/04. 

7. Edmunds Visockis Dūmgāzu dzesēšanas, 

attīrīšanas un siltuma atgūšanas 

hibrīdtehnoloģiska 

konstrukcija. 

Eiropas patenta pieteikuma 

Nr. P-13-210 Pieteikuma 

dat. 13.12.2013. 

 

Zinātniski pētnieciskie projekti 

RA realizēto projektu īpatsvarā ir ES finansētie projekti. Papildus ES finansējumam 

RA iesaistījās valsts finansētajos projektos, citu finanšu atbalsta instrumentu programmās.  

Būtiski projektu rezultatīvie rādītāji tika sasniegti 2012.gadā (finanšu rādītājus sk. 

2.6. sadaļā par RA realizētajiem projektiem), tika pabeigta divu starpdisciplināru projektu 

realizēšana:  

 ESF programmas „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” projekts „Teritoriālās 

identitātes lingokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti Latgales reģiona attīstībā” 

(TILRA, Nr. 2009/0227/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/071); 

 Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas projekts „HipiLatLit” (LLIII-207).  

TILRA projekta būtiskākie rezultāti: „Lingvoteritoriālā vārdnīca” (1. sēj.: latviešu un 

krievu valodā; 2. sēj.: latgaliešu un angļu valodā), enciklopēdisks izdevums skolēniem 

„Ausmas zeme”, zinātnisko rakstu krājums un ieteikumi Latgales pašvaldībām par Latgales 

pilsētu pievilcību, pieaugusi humanitāro un sociālo jomu pētnieku grupas kapacitāte. 

Izdevumi tiek dāvināti skolām, bibliotēkām, pašvaldībām, tūrisma firmām. Projekta 

rezultāts ir veicinājis RA atpazīstamību kā Latgalē, tā Latvijā un Eiropā. Kas ir īpaši svarīgi, 

tā adresāts nav tikai zinātnieks, bet arī skolēns, students, novadpētnieks un Latgales reģiona 

tūrists, uzņēmējs, ikkatrs interesents. Tādējādi var cerēt, ka zinātniskās atziņas tiks integrētas 

sabiedrībā. Ka tas tā arī notiek, apliecina fakts, ka sociālā pētījuma daļa tiek izmantota 

Rēzeknes pilsētas stratēģijas izstrādē, pētījuma pieredze tiek aprobēta studentu zinātniskajos 

darbos, tiek veidota darba grupa, kas strādā pie novadmācības programmas izveides, 

„Latgales lingvoteritoriālās vārdnīcas” idejas tiek popularizētas arī „Latgolys Radejis” 

raidījumu ciklā „Latgolys miti i kasdīna”, bet datu bāzes publiskošanas iespējas tiek 
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izskatītas jau nākamajā projektā „Virtuālā pagātne – muzeju nākotne spamats” (Latvijas–

Lietuvas–Baltkrievijas pārrobežu programma, LLB-2-269, www.futureofmuseums.eu). 

Projekta „HipilatLit” rezultātā ir izstrādāts speciālais mūsdienu latgaliešu rakstu 

valodas korpuss (MuLa, 1 miljons vārdlietojumu,http://hipilatlit.ru.lv;): pateicoties 

sadarbības partneru – Vītauta Dižā Universitātes datorlingvistikas centra un LU aģentūras 

„Matemātikas un informātikas institūts” – pētnieciskā darba iestrādnēm, ir izstrādāts arī 

paralēlais latviešu-lietuviešu un lietuviešu-latviešu valodas korpuss (8 miljoni 

vārdlietojumu). Sadarbojoties valodniekiem, ir sagatavots pētījums „Lietuviešu-latviešu-

latgaliešu vārdnīca” (10 tūkstoši biežāk lietoto vārdu) un izstrādāta starpdisciplināra 

doktorantūras studiju programma baltistikā. 

2013. gadā noslēgti vairāki projekti, kuru rezultātu popularizēšana, ieviešana 

tautsaimniecībā turpinās arī 2014. gadā:  

 ERAF finansēti projekti: „Energosistēmu efektivitātes paaugstināšanas, 

izmešu attīrīšanas un klimata izmaiņu samazināšanas hibrīdtehnoloģijas”; 

  „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes Augstskola – komercsabiedrības”; 

 Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Designing a 

Model Geared towards Participation of People at Social Risk Groups in the Labour Market”/ 

„Modeļa izstrāde sociālā riska cilvēku grupu iesaistīšanai darba tirgū”. 

Sociālā virziena pētnieki (prof. Dr.sc.ing. I. Silinevičas vadībā) ir uzsākuši reģiona 

attīstībai nozīmīgu sadarbības formu, proti, noslēdzot līgumu ar Dagdas pašvaldību un 

izmantojot esošos cilvēkresursus un zinātnisko kapacitāti (EVF studējošie, citu studiju 

virzienu docētāji un studējošie), tiek veikti vairāki zīmīgi pasākumi Ezernieku novada 

Jaundomes muižas tūrisma pakalpojumu uzlabošanai. Profesores vadībā vairāki studējošie ir 

izstrādājuši savus zinātniskos darbus, iezīmējot aprises tūrisma attīstībai reģionā, veidojot 

tūrisma takas, aprakstus, parādot pievilcības kritērijus un riskus, iesaistot vietējos ražotājus, 

pakalpojumu sniedzējus tūrisma attīstībā. Tas ir reāls ieguldījums Jaundomes muižas un tās 

apkārtnes kā pievilcīga tūrisma objekta veidošanā. Savukārt RA studenti ir sapratuši, ka jau 

studiju laikā var risināt tautsaimniecības, reģiona attīstībai nozīmīgas problēmas, 

līdzdarboties reģiona attīstībā. 

Humanitārā virziena pētnieki kopš 2007. gada ir iesaistījušies valsts pētījumu 

programmas „Letonika” (2010.–2014. – „Nacionālā identitāte”) realizēšanā, kas ļauj veikt 

virkni starpdisciplināru pētījumu, kļūt par vadošo institūciju reģionālistikas (latgalistikas) 

problēmu risinājumā Latvijas un arī Eiropas līmenī. Kopš 2010. gada valsts pētījumu 

programmā inženierzinātnē projektā „Rūpniecisko izstrādājumu daudzkomponentu 

nanostrukturēto aizsargājošo pārklājumu izveides tehnoloģiju izstrāde” ir iesaistījušies arī 

REGI inženierzinātņu pārstāvji. 

2014. gada jaunajam valsts pētījumu programmu konkursam sadarbībā ar citām 

Latvijas zinātniskajām institūcijām ir iesniegti projekti 4 pētniecības virzienos: 

humanitārajā, mašīnbūves un metālapstrādes, sociālajā rehabilitācijā un izglītības zinātnē. 

RA vidēji gadā realizē 10 reģionālas nozīmes projektus, kas ir saistīti gan ar reģiona 

tautsaimniecības problēmu risinājumiem, gan ar sabiedrības izglītošanu un starpdisciplināru 

pētījumu, tūrisma, izglītības, kultūras produktu un pakalpojumu piedāvājumu. 

 

http://www.futureofmuseums.eu/
http://hipilatlit.ru.lv/
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Zinātniskie izdevumi datu bāzēs 

RA izdod vairākus recenzējamus periodiskus izdevumus, stiprinot prioritāros studiju 

virzienus, veicot zināšanu pārnesi sabiedrībā:  

- Sabiedrība. Integrācija. Izglītība (izglītības zinātnes), ikgadējās starptautiskās 

zinātniskās konferences materiālu krājums (ISSN 1691-5887). Krājumā publicētie raksti 

iekļauti kopš 2007. g. datu bāzē Thomson Reuters ISI Web of Science (WoS) Conference 

Proceedings Citation Index un atrodams RA datu bāze: 

http://www.ru.lv/zinatne/zinatniskie_instituti/pspi/pspi_izdevumi/, 

  - Via Latgalica. [Humanitāro zinātņu žurnāls. Journal of the Humanities.] ISSN 

1691-5569, kopš 2010. g. EBSCO, Central & Eastern European Academic Source 

collection, 

- PSPI ikgadējais zinātnisko rakstu krājums „Education reform in comprehensive 

school: Education content Research and implementations problems”/ Izglītības reforma 

vispārizglītojošā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. ISSN 1691-

5895, kopš 2010. g., EBSCO: Education Research Complete, http://search.ebscohost.com 

atrodams RA datu bāzē: http://www.ru.lv/zinatne/zinatniskie_instituti/pspi/pspi_izdevumi/,  

- Latgales tautsaimniecības pētījumi (sociālās zinātnēs, 

http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5304),  

- Vide. Tehnoloģija. Resursi (inženierzinātnes, RA datu bāzē http://zdb.ru.lv/, kopš 

2014. gada Scopus datu bāzē (rakstu krājumi sākot ar 2005.g.)). 

 

2.4.1. Zinātniskie institūti 

RA zinātniskās darbības attīstībai 2006. gadā tika izveidoti 4 zinātniskie institūti, kas 

pakāpeniski tika reorganizēti divos zinātniskajos institūtos: Reģionālistikas zinātniskais 

institūts (REGI) un Personības socializācijas pētījumu institūts (PSPI).  

Abas zinātniskās institūcijas ir piedalījušās starptautiskajā zinātnisko institūciju 

izvērtējumā, uzrādot augstu konkurētspēju un pietiekamu cilvēkresursu kapacitāti valsts un 

starptautiskajā mērogā (izvērtēti sociālais (pedagoģija), humanitārais un inženierzinātņu 

virzieni), tai pašā laikā pēc ekspertu atzinuma nākotnes attīstībā īpaša uzmanība jāvērš uz 

fundamentālo pētījumu izstrādi, aktīvāku pētījumu rezultātu iekļaušanu starptautiski atzītās 

citējamības datu bāzēs, tā veicinot zinātnes un pētniecības izcilību reģionā. 

 Lai mazinātu zinātniskās darbības fragmentārismu, kopš 2013. gada maija Zinātnisko 

institūciju reģistrā ir iekļauta RA, atbilstoši likumdošanai izslēdzot pirms tam Zinātnisko 

institūciju reģistrā esošos institūtus: REGI un PSPI. Šobrīd aktuālākais uzdevums šo izmaiņu 

nostiprināt arī RA pārvaldības, finansēšanas struktūrā, tādējādi kāpinot gan akadēmiskā 

personāla zinātnisko kapacitāti, gan veicinot tehnoloģiju un inovāciju attīstību. 

 

Reģionālistikas zinātniskais institūts  

REGI ir RA struktūrvienība, kuras sastāvā ir bijušais Latgales ilgtspējīgās attīstības 

pētnieciskais institūts (LIAPI), Latgales tautsaimniecības pētījumu institūts un 

Reģionālistikas institūts. REGI ir izveidots uz LIAPI bāzes, precizējot jaunā institūta 

nosaukumu un izmantojot apvienoto institūtu materiāli tehnisko bāzi un cilvēkresursus. RA 

Senāta lēmums par institūtu reorganizāciju pieņemts 18.01.2011. REGI darbojas no 

01.03.2011.  

http://www.ru.lv/zinatne/zinatniskie_instituti/pspi/pspi_izdevumi/
http://search.ebscohost.com/
http://www.ru.lv/zinatne/zinatniskie_instituti/pspi/pspi_izdevumi/
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REGI ir vienīgā zinātniskā institūcija Baltijā, kas nodarbojas ar reģionālistikas kā 

jaunas zinātņu nozares attīstību, īstenojot ES reģionālo politiku un veicinot reģiona izaugsmi 

un ilgtspēju. REGI ir konsekventi attīstījusi latgalistikas pētniecību valstī kopš 2008. gada, 

kas ir likusi pamatus arī reģionālistikas attīstībai. 

REGI zinātnisko darbību raksturo:  

1) starpdisciplināri pētījumi,  

2) reģistrētie patenti reģiona resursu lietderīgai izmantošanai,  

3) sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, nozaru speciālistiem un daudzām zinātniskām 

un nozaru institūcijām Latvijā, Eiropā un pasaulē,  

4) jauno zinātnieku piesaiste un materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana. REGI 

pētījumi tiek īstenoti trīs pētnieku grupās – vides un inženierzinātnēs, humanitārajās zinātnēs 

un sociālajās zinātnēs.  

Humanitāro zinātņu pētnieki un vadošie pētnieki aktīvi līdzdarbojas reģiona 

kultūrvides veidošanā un pētījumu atziņu popularizēšanā: 

 novadpētniecisku un zinātnisku rakstu krājumu veidošanā, sakārtošanā, recenzēšanā 

ar muzejiem (Latgales kultūrvēstures, Bērzgales, Sakstagala „Kolnasātas”, Aglonas 

maizes muzeju, Jasmuižu, Rakstniecības, teātra un mākslas muzeja filiāli), Latgales 

Kultūras centra izdevniecību, Latgolys Studentu centru, tapuši izdevumi: žurnāls 

„Via Latglaica” (kopš 2008. gada), „Latgalistikys kongresu materiali” (kopš 2009. 

gada), „Latgalīša CV” (2011), „Latgales lingvoteritoriālā vārdnīca” (2012), 

F. Trasuna rakstu komentāri (2014); 

 vietēja un starptautiska mēroga konferenču, semināru rīkošanā, projektu izstrādē ar 

Rēzeknes pilsētas domi, Latgales plašsaziņas līdzekļu un kultūras pārstāvjiem; 

 kultūras un izglītojošo raidījumu veidošanā ar Latgales medijiem: Latgolys radejā 

cikls “Latgolys lingvoteritorialuo vuordineica” (2013), sadarbībā ar Dagdas novada 

domi, televīziju vairāki sižeti par Jaundomes muižas un Ezernieku pagasta tūrisma 

taku ierīkošanu, DVD veidošana par latgaliešu literātiem: veltījums A. Kūkojam 

(2010), veltījums A.Rupainim un P.Zalānei (2012), veltījums J. Klīdzējam (2014) 

u.c., 

Inženierzinātņu grupas loma institūta darbībā lielā mērā vērsta uz tādu projektu un 

pētījumu realizāciju, kas ir ar būtisku iespaidu uz vides kvalitātes uzlabošanu reģionā un 

Latvijā. Kā piemēru var minēt projektu „Degradētās teritorijas – Brownfields Baltijas 

valstīs – BRIBAST”, (2008–2011), kura izstrāde lielā mērā balstījās uz degradēto teritoriju 

apzināšanu Latvijā un, jo sevišķi, Latgalē. Kopīgi ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem tika 

apzinātas tās problēmas, kas skar šī jautājumā sakārtošanā visas iesaistītās puses – 

pašvaldības, privātpersonas, uzņēmējus un izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas 

(dotajā gadījumā – RA).  

Projekta WATERPRAXIS (2009–2012) realizācija lielā mērā tika veikta 

sadarbojoties ar Vides ministriju un tās pakļautībā esošo Rēzeknes reģionālo vides pārvaldi. 

Patlaban norisinās sarunas ar projekta vadošo partneri (Somija) un pārējiem projektā 

iesaistītajiem dalībniekiem par nākamā projekta pieteikuma gatavošanu, kur galvenais 

uzsvars tiks likts uz zinātniskajiem pētījumiem un to rezultātu popularizēšanu sabiedrībā un 

jo sevišķi uzņēmēju vidū. Būtisks aspekts ir pašvaldību, kā arī vietējās lēmējvaras pārstāvju 

iesaistīšanu projekta aktivitātēs.  

JELARE (2008–2011) projekta realizācijā tika iesaistīti daudzi koksnes granulu 

ražošanas uzņēmumi. Galvenās intereses no uzņēmēju vidus vērstas uz granulu sastāva 
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kombinācijām, balstoties uz meža un augu vietējiem resursiem, kas paver plašas iespējas 

REGI zinātniekiem šo tēmu attīstīt arī nākotnē un balstīties uz pasūtījuma pētījumiem.  

Sociālo zinātņu grupas vadošās pētnieces  I.Silinevičas 1997. g. attīstītais un vadītais  

projekts „Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona” sekmīgi turpina attīstīties arī 2006.–2011. 

gadā, piesaistot ārzemju investīcijas un radot jaunas darba vietas rūpniecības un loģistikas 

sektorā. 

Starpdisciplinārai reģionālo pētījumu veikšanai ir plānots optimizēt zinātnisko grupu 

darbību, piesaistot augsti kvalificētus speciālistus inženieru, humanitāro, sociālo zinātņu 

nozarēs. REGI darbības galvenais princips ir „Zinātne – tehnoloģijas – inovācijas”, kas 

ietver pētījumu veikšanu, to rezultātu praktisku aprobāciju, priekšlikumu izstrādi un 

ieviešanu.  

Lai nodrošinātu pētījumus un to rezultātu zinātnisko un praktisko nozīmību, REGI 

izvirzījis šādas prioritātes laika periodam no 2011. līdz 2016. gadam: 

1) starpdisciplināru pētījumu rezultātu starptautiska atpazīstamība, pieejamība un  

praktiskas izmantošanas veicināšana, publikācijas zinātniskajos izdevumos, kuriem piešķirts 

Science Citation Index; 

2) inovatīvu pētījumu rezultātu pārnese reģiona tautsaimniecībā, kultūrā, izglītībā 

un vides attīstībā, zinātnisko līgumdarbu veikšana, ekspertu pakalpojumu piedāvājums; 

3) starptautiska sadarbība reģionālistikas pētījumu veikšanā; 

4) zinātniskās infrastruktūras pilnveidošana un pētījumu materiāli tehniskās bāzes 

modernizācija, vides un nosacījumu radīšana inovatīvai pētniecībai; 

5) iesaiste valsts reģionālās plānošanas un politikas veidošanā; 

6) sistēmu modelēšanas atbalsta sniegšana reģionālās plānošanas uzdevumiem. 

 

Zinātniskā darba rādītāji REGI  

Kā jau minēts iepriekš PLE samazinājums 2013.g. (līdzīga situācija arī 2014.g.) ir 

saistīts ar ES projektu noslēgumu, kā arī neadekvāto apmaksas sistēmu zinātnē. Akadēmiskā 

personāla pārstāvji, kas ir ievēlēti gan kā pedagoģiskais, gan kā zinātniskais personāls, nereti 

izvēlas palielināt slodzi tieši studiju darbā, līdz minimumam samazinot PLE zinātniskajā 

darbā (sk. 2.4.1.1. tabulā). 

 

2.4.1.1. tabula 

REGI darbinieki (2011–2013), PLE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zinātniskais 

personāls 
9,25 10,00 19,25 14,75 8,6 

Vadošie pētnieki 
Pētnieki 
Zinātniskie asistenti 
No tiem doktoranti 

7,75 
1,50 

- 
0,25 

9,25 
0,75 

- 
0,25 

12,50 
3,75 
3,00 
5,75 

8 

3,75 

3,00 

4,75 

6,35 

1,5 

0,75 

1,5 

Kopējais 

akadēmiskais 

un/vai zinātniskais 

personāls (PLE) 

9,25 10,00 19,25 14,75 8,6 

Administratīvais 

personāls
1) 

0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 

Zinātnes tehniskais 3,50 1,10 0,50 0,50 0,50 
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personāls
2 

Kopējais 

darbinieku skaits 

20 20 32 32 30 

Kopējais PLE 13,00 11,60 20,25 15,75 9,6 

 

Lai palielinātu akadēmiskā personāla motivāciju iesaistīties zinātnes un pētniecības 

darbībā, RA tiek izstrādāti nolikumi, kas veicina studiju un zinātniskā darba atalgojuma 

izlīdzināšanos, domāts par papildus veiktā zinātniskā un mācību metodiskā darba 

stimulēšanu. Iespējama institūtu pārstrukturizācija, piesaistot reģionā esošus mazākas 

zinātniskās kapacitātes centrus (piemēram, SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes 

centrs”). Rezultatīvie rādītāji noteikti ir augstāki, nekā zinātnes un pētniecības attīstībai 

piesaistītais finansējums (sīkāk par projektiem sk. 2.6. sadaļu). REGI pētnieciskās tēmas 

atbilst prioritārajiem zinātnes virzieniem, kas apstiprināti LR Ministru kabinetā 2013. gadā. 

No sešiem prioritārajiem zinātnes virzieniem 2014.–2017. gadam REGI iesaistīts piecos: 

 Vide, klimats un enerģija, 

 Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas, 

 Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, 

 Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana,  

 Letonika. 

2.4.1.2. tabula 

REGI zinātnisko publikāciju un citu zinātnisko darbu skaits 2009–2013 
 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Oriģināli zinātniskie raksti 

anonīmi recenzētos zinātniskos 

žurnālos, kas pieejami Tompson 

Reuter Web of Science, SCOPUS, 

ERIC vai Engineering Village  

3 5 6 3 14 

2. Raksti citos recenzētos 

zinātniskos izdevumos un 

konferenču ziņojumu izdevumos  

66 46 58 71 42 

3. Publicētas monogrāfijas
1)

 5 - - 3 1 

4. Citas zinātniskās publikācijas
2)

 9 5 3 - - 

5. Mācību grāmatas un citas ar 

zinātni saistītas publikācijas 

4 5 9 - - 

6. Patenti/t.sk.starptautiskie 1 5 1 - 2 

7. Izstrādātas datorprogrammas un 

algoritmi
3)

, korpusi 

- - - 2 1 

8. Raksti, radio un televīzijas 

programmas un zinātni 

popularizējoši žurnāli 

3 4 3 7 10 

9. Citi (piemēram, DVD) 6 2 2 2 2 
1)

 ietver doktora zinātniskā grāda iegūšanai izstrādātās disertācijas /vai PhD tēzes un monogrāfijas, kas 

publicētas universitātes izdevniecībās  
2) 

ietver rediģētus zinātnisko konferenču ziņojumus, rakstu krājumus un zinātnisko žurnālu īpašus izdevumus, 

arī nerecenzētus zinātniskos rakstus 
 

3)
 norādīt aptuvenu struktūrvienībā izstrādāto programmu vai algoritmu skaitu, kas tiek izmantoti ārpus 

struktūrvienības. 
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Jāturpina jaunu starpdisciplināru projektu plānošana un realizācija, kas, pirmkārt 

nodrošinās reģiona izpēti augstā zinātniskā līmenī, otrkārt, veidos stabilu pamatu teorētisko 

zināšanu pārnesei reģiona iedzīvotāju labklājības uzlabošanai, treškārt, gan teorētiskos, gan 

praktiskos rezultātus iekļaus jaunāko tehnoloģiju mūsdienīgākajās formās. REGI šobrīd ir 

vienīgais starpdisciplinārais zinātniskais institūts Latvijā, kura pamatmērķis ir Latgales 

reģiona izpēte kohēzijas nodrošināšanai gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. Zinātniskos 

sasniegumus sk. 2.4.1.2. tabulā. 

 

Personības socializācijas pētījumu institūts 

 PSPI veic pētījumus starpdisciplināros virzienos: Izglītība/personības socializācija 

(5.Humanitārās un sociālās zinātnes; 5.2.sociālās zinātnes; 5.22. Pedagoģija) – 

resocializācija (3.Bioloģijas un medicīnas zinātnes; 3.15. Medicīnas bāzes zinātnes, 

Sabiedrības veselība; rehabilitācija) – pedagoģijas tehnoloģijas/sociālās un rehabilitācijas 

tehnoloģijas un informācijas tehnoloģijas (2.inženierzinātnes un datorzinātnes; 2.1 

datorzinātne; 2.11. informācijas tehnoloģijas). PSPI ir izstrādāta darbības struktūra (sk. 

http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/) un noteikti īstermiņa un ilgtermiņa 

mērķi. 

PSPI darbības uzdevumi: 

1) attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti; 

2) nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un 

resocializācijas, sabiedrības veselības un labklājības, cilvēkdrošības (it sevišķi cilvēkiem ar 

speciālām vajadzībām) jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā veicot 

starpdisciplinārus pētījumus;  

3) attīstot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām, turpināt izdot 

recenzējamus periodiskus izdevumus RA īstenotajos studiju virzienos (konferences rakstu 

krājumu „Sabiedrība. Integrācija. Izglītība” (ISSN 1691-5887); zinātnisko rakstu krājumu 

„Education reform in comprehensive school: Education content Research and 

implementations problems: The collection of scientific papers. Rezekne: Personality 

Socialization research institute, (ISSN 1691-5895);  

4) sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu universitātēm turpināt īstenot doktora studiju 

programmu „Pedagoģija”; 

5) nodrošināt zinātniskās programmas ilgtspējīgu attīstību un veidot saikni starp 

zinātni, praksi, sabiedrību un kļūt par šīs jomas zinātniski metodisko centru Austrumlatgales 

reģionā, nodibinot „Austrumlatijas sociālās rehabilitācijas zinātniski metodisko centru” 

(2016–2017). 

PSPI pētnieciskie darbības virzieni 2014.–2020. ir paredzēti 2 virzienos: 

1. Sociālās rehabilitācijas/telerehabilitācijas tehnoloģiju, jaunu prototipu izstrādes un 

ieviešanas jomā sadarbībā ar RA IT centru, RTU, Latvijas un ārvalstu uzņēmējiem. 

2. Cilvēku speciālo izglītības ieguves, socializācijas un e-pakalpojumu 

nodrošinājums iekļaujošās izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju kontekstā. sadarbībā ar 

RA IT centru; RTU, uzņēmējiem no Latvijas un ārvalstīm.  

Kā nodrošinājums tam kalpo:  

 jauno zinātnieku sagatavošana specifisko starpdisciplināro pētījumu veikšanai tiek 

īstenota doktora programma „Pedagoģija”; 

 nodibinātas trīs laboratorijas (Pedagoģijas tehnoloģiju; Speciālā izglītības; Sociālās 

pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorijas) pētījumu veikšanai un 

http://www.ru.lv/en/research/scientific_institutes/psri/
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rezultātu aprobācijai un projektu ietvaros iegādāta moderna tehnika (BIODEX 

SYSTEM 4; BIOSWAY, Vibromasāžas ierīce); 

 inovāciju pārnese un ieviešana, sadarbība zinātniskajos projektos, ārvalstu profesoru, 

uzņēmēju un NVO iesaiste starpdisciplināru pētījumu rezultativitātes, validācijas 

nodrošināšanai; 

 sadarbība ar RTU, LU, LiepU, LSPA zināšanu ģeogrāfijas izmantošanai, kā arī ar 

VISC Speciālās izglītības centra Valsts Pedagoģiski medicīnisko komisiju un Latvijas 

pašvaldību Pedagoģiski medicīniskajām komisijām, sociālajiem departamentiem, 

izglītības iestādēm, rehabilitācijas centriem u.c. uzņēmējiem Latvijā zinātnes, prakses 

un sabiedrības saiknes veidošanai un pētījumu rezultātu ieviešanai. 

 

Zinātniskā darba rādītāji PSPI  

No 2010. līdz 2014. gadam ir vērojams cilvēkresursu kapacitātes pieaugums (sk. 

2.4.1.3. tabulā):  

 palielinājies PSPI zinātnisko darbinieku skaits ar doktora grādu:  

2010./2011. st.g. – 3 (A.Strode; I.Rimšāne; A.Kaupužs);  

2011./ 2012. st.g. – 2 (S. Ušča; I. Prudņikova);  

2013./2014. st.g. – 2 (Ž. Truskovska., Ē.Kalvāns, L. Danilāne);   

1 zinātniskā grāda pretendents (M.Rozenfelde), aizstāvēšana ir plānota 2014.gada 

septembrī;  

 palielinājies LZP ievēlēto ekspertu skaits (V.Ļubkina, I.Prudņikova, A.Strode, 

M.Marčenoka, L.Brokāne, S, Ušča);  

 PSPI Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorijas vadīšanā ir piesaistīts ārvalstu 

zinātnieks G. Marzano (Itālija).  
 

2.4.1.3. tabula 

PSPI darbinieki (2009–2013), PLE 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Zinātniskais personāls      
Vadošie pētnieki 
Pētnieki 
Zinātniskie asistenti 
Tai skaitā doktoranti 

2,25 

1,0 

1,25 

1,13 

1,38 

0,75 

1,9 

1,85 

0,25 

1,25 

2,35 

- 

0,72 

2,6 

- 

Kopējais PLE 4,5 3,26 4,0 3,6 3,4 
Administratīvais personāls 0,25 0,25 0,25 0,5 0,75 
Zinātnes tehniskais personāls - 1,65 1,3 1,35 0,94 

Kopējais darbinieku skaits 11 16 15 19 17 

Kopējais PLE 4,75 5,16 5,55 5,45 5,09 
 

 

2.4.1.4. tabula 

PSPI zinātnisko publikāciju un citu zinātnisko darbu skaits 2009–2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Oriģināli zinātniskie raksti 

anonīmi recenzētos zinātniskos 

žurnālos, kas pieejami Tompson 

Reuter Web of Science, SCOPUS, 

6 4 12 9 14 
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ERIC vai Engineering Village  

2. Raksti citos recenzētos 

zinātniskos izdevumos un 

konferenču ziņojumu izdevumos  

10 9 12 8 8 

3. Publicētas monogrāfijas
1)

 

 

1 2 1 2 5 

4. Citas zinātniskās publikācijas
2)

 - 12 2 1 5 

5. Mācību grāmatas un citas ar 

zinātni saistītas publikācijas 

     

6. Patenti/t.sk.starptautiskie - 1 - - - 

7. Izstrādātas datorprogrammas un 

algoritmi
3)

, korpusi 

- - - - - 

8. Raksti, radio un televīzijas 

programmas un zinātni 

popularizējoši žurnāli 

- - - - - 

9. Citi  1 1 1 1 1 
 

PSPI pētnieciskie darbības virzieni tiek īstenoti 3 virzienos: 

1) sociālās rehabilitācijas/telerehabilitācijas tehnoloģiju, jaunu prototipu izstrādes 

un ieviešanas jomā sadarbībā ar RA IT centru; RTU, uzņēmējiem no Latvijas un 

ārvalstīm; 

2) cilvēku speciālo izglītības ieguves, socializācijas un e- pakalpojumu 

nodrošinājums iekļaujošās izglītības un iekļaujošas sabiedrības ideju kontekstā. 

sadarbībā ar RA IT centru; RTU, uzņēmējiem no Latvijas un ārvalstīm; 

3) senioru dzīves kvalitātes uzlabošana un ar to saistītie pētījumi. 

Zinātniskos sasniegumus sk. 2.4.1.4. tabulā. 

2.4.2. Zinātniskās konferences 

Sadarbībā ar ārzemju AII un zinātniskajām institūcijām, valsts un reģiona 

atbildīgajām institūcijām, pašvaldībām, NVO, kā arī RA noteikto prioritāro virzienu 

pārstāvjiem, popularizējot jaunāko metodoloģiju, inovatīvus produktus, izglītojot vietējo 

sabiedrību un nodrošinot teorētisku zinātnes nozares attīstību, ik gadu RA rīko starptautiskās 

zinātniskās nozaru un starpnozaru konferences, studentu zinātniskās konferences. Gadā RA 

organizē vidēji 9–10 konferences (sk. 2.4.2.1. tabulā), laika posmā no 2010. līdz 

2014. gadam RA ir notikušas 37 starptautiskās konferences.  

 

2.4.2.1. tabula 

RA ikgadējās starptautiskās konferences 

Konferences 

nosaukums 

Konferences 

organizatori 

Konferences 

tematiskie virzieni 

Sadarbības 

partneri 
Starptautiskā 

zinātniski praktiskā 

konference „Vide. 

Tehnoloģija. Resursi.” 

(tiek rīkota kopš 

1997. gada, vienreiz 

divos gados) 

IF, 

REGI 
Vides aizsardzība un 

monitorings, datorzinātne, 

mehānika, materiālu 

mehānika, vides 

tehnoloģijas un 

lauksaimniecība, 

elektriskā piedziņa, 

elektrotehnika, elektronika 

Zielona Goras 

Universitāte (Polija), 

Hamburgas lietišķo 

zinātņu universitāte 

(Vācija),  
Jādes Augstskola 

(Vācija),  
Gabrovas Tehniskā 
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un mehatronika, vides 

izglītība, ekonomika un 

pieredzes izpēte 

universitāte 

(Bulgārija),  
Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības 

ministrija (Latvija) 
Starptautiskā 

zinātniskā konference 

„Sabiedrība. 

Integrācija. Izglītība” 

(tiek rīkota kopš 

1998. gada) 

PSPI, 
IDF 

Augstskolas pedagoģija, 

skolas pedagoģija, 

pirmsskolas pedagoģija, 

speciālā pedagoģija, 

sociālā pedagoģija, 

mūžizglītība,  
veselība un sports, māksla 

un dizains 

Udines universitāte 

(Itālija) 

 Ecoinstitute Friuli 

Venezia Giulia 

(Itālija) 

Borisa Grinčenko 

universitāte Kijeva 

(Ukraina) 

Dortmundes 

universitāte (Vācija) 

Compultense 

universitāte, Madride 

(Spānija) 

Sziraz Universitāte 

(Irāna) 

Agderas universitāte 

(Norvēģija) 

Gymry Valsts 

Pedagoģijas institūts 

(Armēnija) 
Starptautiskā 

latgalistikas 

konference  
(tiek rīkota kopš 

2008. gada, dažādas 

norises vietas) 

REGI, HJZF Latgaliešu valoda un 

kultūra, literatūra, vēsture, 

etnolingvistika, etnoloģija, 

lingvokulturoloģija, citu 

reti lietoto, reģionālo 

valodu, literatūra, folklora  

LU Humanitāro 

zinātņu fakultāte, 

A.Mickeviča 

Universitāte Poznaņā 

(Polija), 

Sanktpēterburgas 

Valsts universitāte 

(Krievija). 
Starptautiskā 

zinātniskā konference 

„Autors. Teksts. 

Laikmets.”  
(tiek rīkota kopš 

2012. gada) 

REGI Jaunākās latviešu un 

latgaliešu literatūras 

pārskats, jaunākās atziņas 

literatūrzinātnē un 

metodoloģijā,  aktuāli 

pētījumi latviešu un 

cittautu literatūras vēsturē  

Latvijas Rakstnieku 

savienība,  
Latvijas Literatūras 

centrs,  
Rēzeknes novada 

dome,  
Rēzeknes pilsētas 

dome,  
Rēzeknes pilsētas 

domes Izglītības 

pārvalde,  
SIA „SB” 

Starptautiskā 

zinātniski praktiskā 

konference „Māksla 

un mūzika kultūras 

diskursā”  
(tiek rīkota kopš 

2012. gada) 

REGI, 
IDF, MIC 

Kultūra un sabiedrība 

reģionālās identitātes 

diskursā,  
mūzikas zinātne praksei, 

māksla un dizains 

Tallinas Universitāte 

(Igaunija),  
P. M. Mašerova vārdā 

nosauktā Vitebskas 

valsts universitāte 

(Baltkrievija), 

Maskavas Pilsētas 

pedagoģiskā 
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universitāte (Krievija), 
Jāņa Ivanova 

Rēzeknes mūzikas 

vidusskola, 
Zanes Ludboržas 

mūzikas skola 

Studentu konferences 
Starptautiskā studentu 

zinātniski praktiskā 

konference ”Cilvēks. 

Vide. Tehnoloģijas.” 

(tiek rīkota kopš 

1996. gada) 

IF Vides aizsardzība, 

informāciju tehnoloģijas 

un Mehatronika 

 

Studentu starptautiskā 

zinātniskā konference 

„Mēs laikā, telpā, 

attīstībā”  
(tiek rīkota kopš 

1996. gada) 

HJZF Humanitārās zinātnes, 

arhīvniecība,  
tiesību zinātne 

 

Studentu un docētāju 

zinātniski praktiskā 

konference 

„Tautsaimniecības 

attīstība: problēmas un 

risinājumi”  
(tiek rīkota kopš 

1997. gada) 

EVF Uzņēmējdarbība un 

vadība,  
finanses un tiesības 

LU, LLU, DU,  
RSU, BA, JAK,  
Valsts Robežsardzes 

koledža 

Studentu zinātniskā 

konference 

„Personība. Laiks. 

Komunikācija”  
(tiek rīkota kopš 

2010. gada) 

IDF Mācību priekšmetu 

metodikas,  
sociālā pedagoģija, 

dizains,  
karjeras konsultēšana 

 

 

RA rīkotās konferences  ir guvušas ne tikai vietēju, bet arī  starptautisku atzinību. 

Ārzemju zinātnieki piedalās konferenču organizēšanā, redkolēģijās, kopīgu rakstu 

publicēšanā, regulāru zinātnisko izdevumu sagatavošanā. Laika posmā no 2010. līdz 

2014. gadam RA konferencēs ir pārstāvētas ~ 25 valstis: Armēnija, ASV, Azerbaidžāna, 

Baltkrievija, Bulgārija, Čehija, Grieķija, Gruzija, Igaunija, Irāna, Itālija, Kazahstāna, 

Krievija, Lietuva, Maķedonija, Norvēģija, Polija, Rumānija, Spānija, Turcija, Ukraina, 

Uzbekistāna, Vācija.  

RA izdotie konferenču rakstu krājumi un zinātnisko rakstu krājumu 

turpinājumizdevumi ir ar starptautisku redkolēģiju, pieci no tiem ir iekļauti nozaru SCI datu 

bāzēs, tie ir:  

 Ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences materiālu krājuma „Sabiedrība, 

Integrācija, Izglītība” zinātniskie raksti tiek iekļauti Thomson Reuters Web of Science 

(WoS) Conference Proceedings Citation Index (kopš 2007. gada). 

 PSPI ikgadējā zinātnisko rakstu krājuma „Education reform in school: Education 

content Research and implementations problems: The collection of scientific papers” 

raksti ir iekļauti EBSCO (kopš 2011. gada). 
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 Humanitāro zinātņu žurnāla „Via Latgalica” zinātniskie raksti EBSCO (kopš 

2010. gada). 

 Sociālo zinātņu žurnāla „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” zinātniskie raksti Index 

Copernicus (kopš 2011. gada).  

 Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. Tehnoloģija. Resursi” raksti 

Scopus datu bāzē (kopš 2014. gada, bet ietverot rakstu krājumus kopš 2005. gada). 

Kopš 2012. gada būtiskākie pasākumi zinātnē tiek pārraidīti tiešraidē, skatāmi RA mājas 

lapas arhīvā, kas nodrošina klausītāju auditorijas palielināšanos, kā arī veicina konferenču 

darba rezultātu izmantošanu studiju procesā. 

 

Zinātniskās publicitātes pasākumi 

RA zinātniskajai darbībai ir jāveicina arī sabiedrības ieinteresētību un iesaisti 

dažādos zinātnes procesos, izskaidrojot nezināmo atraktīvi un vienkārši, ļaujot ielūkoties 

zinātniskajās laboratorijās un atklāt tur esošos noslēpumus.  

Kopš 2008. gada RA rīko „Atklāto zinātnes padomes” sēdi, kurā akadēmiskais 

personāls prezentē zinātniskās darbības rezultātus aizvadītajā studiju gadā: zinātnisko 

projektu aktivitātes un rezultātus, konferences un zinātnisko rakstu krājumus, aizstāvētos 

promocijas darbus un monogrāfijas. 2011. gadā tika pieteiktas 17 prezentācijas, 2012.gadā  – 

22 prezentācijas, 2013.gadā – 27 prezentācijas (skatāmas arī RA tiešraižu arhīvā). 

Kopš 2008. gada RA tiek organizēta Zinātnieku nakts – Eiropas Komisijas atbalstīts 

projekts, kuru īsteno Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Latvijas augstskolām un 

zinātniskajiem institūtiem. Pasākuma mērķis ir piesaistīt sabiedrības, un it īpaši jauniešu 

uzmanību zinātnei. Jāatzīmē, ka pasākums ir guvis lielu popularitāti, dalībnieku skaits 

aizvien pieaug. Interesenti pārstāv dažādas vecuma grupas. 

Regulāri tiek rīkoti semināri, prezentācijas pasākumi RA jaunākajiem zinātniskajiem 

izdevumiem, rīkoti projektu rezultātu apspriešanas un popularizēšanas pasākumi Latgales 

reģionā, Rīgā.  

Zinātniskās darbības rezultāti skatāmi (sk. 2.4.2.2. tabulā). 

2.4.2.2. tabula 

Zinātniskās darbības rezultāti 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Kopējais zinātnisko publikāciju skaits 187 140 160 155 145 

Īstenotie projekti (kopā) 11 14 13 22 17 

Zinātniskās konferences  

(t.sk. studentu zinātniskās konferences) 

6 9 9 10 9 

Aizstāvēto disertāciju skaits 1 2 2 7 3 

 

2.5. RA starptautiskā sadarbība 

 

RA starptautiskā sadarbība raksturo studentu, docētāju, personāla dalību mobilitātes 

programmās, EK rīkotajos informatīvajos pasākumos un konferencēs, starptautiskajos 

inovāciju, pētniecības un studiju pilnveides projektos, intensīvajās programmās, iekļaujot 
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savus pārstāvjus sadarbības tīklā ERASMUS (134546-LLP-1-2007-1-RO-ERAMUS-ENW) 

un ERASMUS +.  

Augstskolas personāls rīko starptautiskās konferences, koordinē projektus, organizē 

kopīgas augstākās izglītības programmas starptautiskajā uzņēmējdarbības vadībā, duālo 

diplomu ieviešanu sadarbībā ar Lietuvas un Vācijas partneriem. 

 

Sadarbības augstskolas un partneri 

Kopš 1999. gada RA ir iekļauta SOCRATES-ERAMUS programmā. Veiksmīgi ir 

izveidojusies sadarbība ar Austrijas, Beļģijas, Somijas, Vācijas, Grieķijas, Holandes, 

Portugāles, Zviedrijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes augstākajām mācību iestādēm. 

Kopumā RA ir noslēgti 159 sadarbības līgumi ar ERAMUS paurtneraugstskolām un 

universitātēm 24 Eiropas Savienības valstīs, 14 iestādēm, uzņēmumiem un pašvaldībām 

Lietuvā, Grieķijā, Bulgārijā, Vācijā, kur RA studenti iziet ERAMUS praksi. Sadarbība ar 5 

universitātēm Armēnijā, 3 universitātēm Gruzijā, 3 universitātēm Azerbaidžanā tiek 

veiksmīgi īstenota ERAMUS Mundus ECW (http://www.eRAmusmundus5.gr/) studentu, 

docētāju un akadēmiskā personāla mobilitātes programmas ietvaros, kas ļauj veidot ne tikai 

prakses un studiju vietas, bet arī veicina kopīgu sadarbību starp zinātniskajām un 

nacionālajām bibliotēkām (TEMPUS projekts „New Masters Programme in Library and 

Information Science”, 2009–2013).  

Divpusējie sadarbības līgumi ir noslēgti ar Baltijas valstu, ES, ASV, Kaukāza 

republiku un pārrobežu sadarbības partneriem – Vītauta Dižā universitāti, „Lietuvas un 

Latvijas forumu”, Pleskavas Valsts universitāte (Krievija), Polockas Valsts universitāti 

(Baltkrievija), Jādes Lietišķo zinātņu universitāti (Vācija), Taškentas Valsts pedagoģisko 

universitāti (Uzbekistāna) u. c., Latvijas pētnieku mobilitātes centru (ERA-MORE Latvijas 

pārstāvi). 

Ik gadus pieaug ārvalstu studentu un docētāju skaits RA, kas liecina gan par Eiropas 

līmeņa studiju piedāvājumu, gan par atraktīvu studiju un darba vidi RA. Ir vērojama tendence 

viesdocētāju piesaistei ilggadējai sadarbībai, regulāri piedāvājot RA studentiem lekcijas un 

seminārus, piem., prof. Dr. B. Hill (Vācija) bionikā, prof. Dr. B. Moschner (Vācija) 

pedagoģijā, prof. Dr. A. Butkus (Lietuva) valodniecībā u. c. Tāda ilggadēja sadarbība sniedz 

iespēju RA izstrādāt un realizēt ne tikai maģistra, bet arī doktora līmeņa studiju programmas 

vides inženierzinātnē, sociotehnisko sistēmu modelēšanā un pedagoģijā sadarbībā ar Vācijas, 

Spānijas un Slovākijas universitātēm, kā arī vienoties ar Lietuvas Vītauta Dižā universitāti 

par duālo diplomu izsniegšanu RA filoloģijas maģistrantūras studentiem, izstrādāt kopēju 

doktora studiju programmu baltistikā (2010–2012). Ārējās sadarbības rezultāti ir būtiski arī 

citām RA struktūrvienībām.  

             Izglītības programmas un studentu sasniegumi 

Ārvalstu studenti iegūst RA augstas kvalitātes Eiropas līmeņa izglītību, par ko liecina 

arī fakts, ka ERAMUS Mundus ECW Lot 5 dalībnieks – Armenian State University of 

Economics students A. Asrijans, kurš 20 mēnešus bija studējis RA EVF, ir ieguvis balvu kā 

labākais šī projekta students Armēnijā (2011).  

Visās studiju programmās RA tiek lietota ECTS un to atspoguļo izsniegtajos 

diplomu pielikumos. Šo faktu atzinīgi novērtēja EK, piešķirot RA „Diploma Supplement 

Label” 2009. gada jūnijā un 2013. gada decembrī.  
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 2.5.1. tabula  

Ārvalstu pedagogu, akadēmiskā personāla un studentu īpatsvars RA 

 2011./2010.st.g. 2012./2011. st.g. 2012./2013.st.g. 

docētāji/ 

personāls 

studenti docētāji/ 

personāls 

studenti docētāji/ 

personāls 

studenti 

IDF 13/0 3 15/2 16 21/22 14 

IF 4/1 6 8/2 22 14/0 24 

HJZF 5/0 0 3/1 2 5/0 1 

EVF 14/4 9 15/5 18 7/1 13 

KOPĀ  36/5 18 41/10 56 47/23 52 

 

RA ir pierādījusi savu konkurētspēju Latvijā, piedāvājot ne tikai jaunas studiju 

programmas visos līmeņos, bet arī specifiskas programmas – „Arhīvniecība”, „Speciālā 

pedagoģija”, „Mehatronika”, „Robežapsardze” studiju moduli „Latgalistika”, kurā var apgūt 

latgaliešu literatūras vēsturi, latgaliešu liriku, latgaliešu folkloru, latgaliešu literāro valodu. Šo 

un citu RA studiju programmu realizēšanā regulāri iesaistās viesdocētāji no sadarbības 

augstskolām un universitātēm. 

 

2.6.Galvenie strukturālo fondu, ES, citu atbalsta 

programmu īstenotie projekti, to ieguvumi un ilgtspēja 
 

RA ir veiksmīgi realizējusi vairākus apjomīgus projektus, kas ir vērsti uz augstskolas 

infrastruktūras attīstību, materiāltehniskās bāzes nostiprināšanu, zinātnes un studiju procesa 

modernizēšanu. Projektu realizēšanas kvalitātes ziņā RA ir viena no vadošajām Latvijā, to 

apliecina fakts, ka realizētajiem projektiem nav bijušu būtisku neattiecināmo izmaksu. RA 

ilgtspēju nodrošina koordinēta attīstības uzdevumu plānošana, finansēšana un integrētu 

projektu izstrāde, ieviešana un uzraudzība, kā arī kvalificēta personāla piesaiste, sākot ar ES 

strukturālajiem, EK iniciatīvu, pārrobežu sadarbības, nacionālo investīciju. ERAF un ESF 

veiksmīgi realizētajiem projektiem.   

 

  Lielākie projekti 

RA infrastruktūras projektus realizē saskaņā ar 2008. gadā apstiprināto teritorijas 

attīstības plānu Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. RA pieder 4,2 ha liels zemes gabals, kur 

tiek veidota studentu pilsētiņa (campus), koncertējot izglītības un zinātnes resursus 

vienuviet, tādējādi nodrošinot daudz kvalitatīvāku, pievilcīgāku un galvenais racionālāku un 

ekonomiski efektīvāku infrastruktūras uzturēšanu (sk. 2.6.1. attēlā). Vienlaikus šāda objekta 

esamība ir būtiska Rēzeknes pilsētvides sastāvdaļa, pilsētas jaunības un kvalitatīvas 

izglītības pievilcība un arī reģiona vizītkarte. 
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2.6.1. attēls RA apbūves koncepcija Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē 

 

Lielākie RA infrastruktūras projekti ir „RA studiju korpusa Rēzeknē Atbrīvošanas 

alejā 115 rekonstrukcija” par kopējo summu 5,98 miljoni eiro un RA jaunas inženieru 

fakultātes būvniecība par kopējo summu 5,41 miljoni eiro. RA studiju korpuss Atbrīvošanas 

alejā 115 ekspluatācijā tika nodots 2013. gada novembrī un RA IF ēka – 2014. gada maijā.  

RA studiju korpusa rekonstrukcijas projekts tika finansēts no Valsts investīciju 

programmas, ERAF un RA līdzekļiem. Projekta ietvaros tika pilnīgi rekonstruēta un 

pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ēka Atbrīvošanas alejā 115, kurā atrodas IDF, 

HJZF, EVF. Ēkas kopējā platība sastāda 4475 m
2
. Ēkai, kas ir valsts kultūras piemineklis, tā 

ir pirmā lielā rekonstrukcija kopš tās uzbūvēšanas 1927. gadā. Ēka ir viena no 

nozīmīgākajām 20.gs. 20. gadu būvēm pilsētā, kas saglabājusies pēc 2. pasaules kara.  

2009. gadā tika uzsākta ERAF projekta “Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru 

fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde” realizācija. Projekta kopējais budžets 

9 660 606 eiro. Projekta gaitā ir uzbūvēts RA IF studiju korpusu ar laboratorijas telpām ar 

kopējo platību 4080 m
2
 un iegādājās 16 dažādas apmācības klases un laboratorijas iekārtas. 

Laika periodā no 2011. gada līdz 2013. gadam RA realizēja 22 projektus (sk. 2.6.1. 

tabulā). Kopējais izlietotais tekošais finansējums sastādīja 8,3 miljoni eiro. 
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2.6.1.tabula  

RA realizētie projekti un saņemtais finansējums 2011.–2013.gados 

Projekta nosaukums Summa EUR pa gadiem 

2011 2012 2013 

ESF projekti 

„Atbalsts maģistra studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 

113823 12931 44718 

„Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” 

75158 35577 59105 

„Atbalsts doktora studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā 

2.kārta” 

14169 15619 32574 

„Teritoriālās identitātes 

lingvokulturoloģiskie un 

sociālekonomiskie aspekti Latgales 

reģiona attīstībā” 

416857 394643 166430 

„Darba un sadzīves prasmju pilnveide 

Rēzeknes jauniešiem ar mācīšanās 

grūtībām un zemām pamat prasmēm 

nākotnes karjeras attīstīšanai” 

56662 8102 0 

 

ERAF projekti 

„Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes 

Augstskola- komercsabiedrībās” 

52760 21188 20292 

„Rēzeknes Augstskolas jaunas 

Inženieru fakultātes, laboratoriju 

būvniecība un iekārtu iegāde”   

1288070 902401 1755706 

 „Energosistēmu efektivitātes 

paaugstināšanas, izmešu attīrīšanas 

un klimata izmaiņu samazināšanas 

hibrīdtehnoloģijas”   

23995 49791 115919 

EK projekti 

ERASMUS LLP projekts 371990 369591 357696 

ERASMUS MUNDUS projekts 22345 21000 0 

Lifelong Learning programme  

projekts „Intercompetency and 

dialogue through literature- IDIaL” 

4176 0 0 

Tempus projekts SuToMa projekta 

numurs 530561-TEMPUS-1-2012-1-

DE-TEMPUS-JPCR 

0 0 4572 

Lifelong Learning programme 

(Leonardo Da Vinci, Gruntvig and 

Dissemination) 

0 0 0 

ALFA III JELARE- Joint European- 

Latin American Universities 

Renewable Energy Project 

14364 14240 0 

Baltijas jūras reģiona programma 

2007-2013, projekts “From theory 

and plans to eco-efficient and 

25459 16747 0 
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sustainable practices to improve the 

status of the Baltic Sea- 

WATERPRAXIS” 

Projekts „e- Simulation Enviroment 

for Training on Interaction with 

children” Nr.505299-LLP-1-2009-1-

BG-KA3-KA3MP 

7295 0 0 

„Evaluation tookit on seniors 

education to improve their quality of 

life” Nr. 518227-LLP-1-2011-1-ES-

GRUNDTVIG-GMP  

9762 0 9394 

„Evaluation for the Professional 

Development of Adult Educational 

Staff” (EduEval) Grundtvig 

Multilateral Projects 

0 0 19555 

KPFI projekts 

Energoefektivitātes paaugstināšana 

Rēzeknes Augstskolas ēkās 

197243 174483 105100 

Pārrobežu sadarbības programmas projekti 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekts 

Humanitārās izglītības pētniecības 

infrastruktūras izveide 

Austrumlatvijā, Lietuvā/ HipiLatLit 

68353 213098 165910 

Latvijas-Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programmas projekts 

Modeļa izstrāde sociālā riska grupas 

personu iesaistei darba tirgū 

„MODPART” 

0 112511 163364 

Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 

līdzfinansētais projekts “The Virtual 

Past is a Keystone for the Future of 

Museums” 

0 0 151431 

Latvijas-Igaunijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas 

projekts „Increasing capacity of local 

authorities in providing e-services in 

Ida-Virumaa-Leningrad oblast cross- 

border areas” 

0 0 275 

KOPĀ 2762481 2361922 3172038 

 

2014.gadā turpinājās iesākto projektu realizācija pārrobežu sadarbības programmas 

ietvaros, ERAF, ESF un valsts pētījumu programmā (kopā 13 projekti). Jaunu projektu 

pieteikumu izstrāde saskaņā ar RA prioritātēm un pieejamiem projektu finansēšanas avotiem 

tiek vērstas pētniecības un pielietojamo zinātņu aktivitātēs, izstrādājot gan jaunus pētījumus 

sociālo un humanitāro zinātņu jomā, atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, gan 

orientējoties uz eksperimentālo izstrādņu veikšanu inženierzinātnēs. 
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2.7. Infrastruktūra 

     RA studiju procesa nodrošināšanai un zinātniskajam darbam pieejamā 

infrastruktūra ir nepārtrauktā attīstībā. Jau veiktie, kā arī plānotie infrastruktūras uzlabojumi 

nodrošinās visas RA infrastruktūras koncentrēšanu vienā vietā (RA studentu pilsētiņā 

Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē) un efektīvāku tās izmantošanu. Pievilcīga, moderna 

studiju vide, kvalificēts akadēmiskais personāls, aktuālas studiju programmas ir 

priekšnosacījums arī ārvalstu studentu piesaistīšanai un pilsētvides attīstīšani ES Austrumu 

reģionā (atbilstošu definētajai policentriskajai attīstībai ES). RA 2014. gadā studiju procesa 

nodrošināšanai valdījumā ir vienpadsmit īpašumi Rēzeknē (sk. 2.7.1. attēlā): 

1) studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 90, 

2) studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 76, 

3) studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 115, 

4) laboratorija Pils ielā 23a, 

5) laboratorija Galdnieku ielā 8a, 

6) dienesta viesnīca Maskavas ielā 22, 

7) dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, 

8) dienesta viesnīca Meža ielā 17, 

9) sporta nams Atbrīvošanas alejā 166a, 

10) noliktava, šķūnis Atbrīvošanas alejā 115, 

11) garāža, katlu māja Atbrīvošanas alejā 115,  

12) zeme, Atbrīvošanas alejā 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. attēls. RA nekustamās infrastruktūras izvietojums Rēzeknes pilsētā 2014. gadā 

Saskaņā ar izstrādāto „Rēzeknes teritorijas attīstības plānu” un „RA teritorijas 

attīstības plānu”. RA infrastruktūra tiek koncentrēta Atbrīvošanas alejā 115: 

1) studiju korpusi, 

2) jaunizbūvēts studiju un pētniecības korpuss (IF), 
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3) dienesta viesnīcas, 

4) saimnieciskās ēkas, 

5) katlu māja. 

RA darbība tiek nodrošināta arī šādos objektos:  

1) studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne, 

2) studiju korpuss Atbrīvošanas alejā 76, Rēzekne, 

3) laboratorija Pils ielā 23a, Rēzekne, 

4) laboratorija Galdnieku ielā 8a, Rēzekne 

Tiek risināts jautājums par šādu objektu nodošanu Valsts akciju sabiedrībai „Valsts 

nekustamie īpašumi”: 

1) dienesta viesnīca Meža ielā 17, Rēzekne, 

2) sporta nams Atbrīvošanas alejā 166a, Rēzekne. 

 

Pieejamā kopējā telpu platība 2014. gada sākumā sastāda 20 739 m
2
, kas ir desmitais 

rādītājs starp 18 valsts dibinātajām augstākās izglītības iestādēm (sk. 2.7.1. tabulā).  

2.7.1. tabula 

Izmantojamo telpu sadalījums RA 2014. gada sākumā 

 Telpu 

kopējā 

platība, m
2 

Tajā skaitā 

studiju un 

zinātniskā 

darba 

telpas 

sporta un 

atpūtas 

telpas 

saimnieciskā 

darba telpas 

dienesta 

viesnīcas 

pārējās 

telpas 

RA 20739 8159 1340 3960 7014 266 

 

 

2.7.1. Studiju telpas 

 

Studiju process tiek nodrošināts trijās ēkās: 

1. EVF – ēka Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne; 

2. IF – ēka Atbrīvošanas alejā 90, Rēzekne; 

3. HJZF un IDF – ēka Atbrīvošanas alejā 115, Rēzekne. 

 

Ēka Atbrīvošanas alejā 90 

Trīsstāvu ēkā ir izvietota RA EVF un IF un Mehatronikas laboratorija. Ēka ir nodota 

ekspluatācijā 1972. gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 2867,5 m
2
 (sk. 2.7.1.1. tabulā). 

Katru gadu ēkā tiek veikti nelieli remonti. 2011./2012. st. g. ar KPFI atbalstu ir veikta 

ēkas renovācija. Ēkai ir nomainīti visi logi, ieejas durvis, siltummezgls kā arī siltinātas sienas 

un jumts. Renovācijas procesā ēkā tika uzbūvētas trīs savstarpēji neatkarīgas ventilācijas 

sistēmas, kas ļauj elastīgāk regulēt to darbību un samazināt enerģijas patēriņu. Ēka daļēji 

pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – nodrošināta piekļuve ēkas pirmajā stāvā.  

No ārpuses ēka ir sakārtota, bet iekšpusē nepieciešams veikt kosmētisko remontu. 

Ēka ir reģistrēta zemes grāmatā uz LR IZM vārda.  
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2.7.1.1. tabula 

 Ēkas Atbrīvošanas alejā 90 raksturlielumi 2014. gadā 

N.p.k. Nosaukums Kopā izmantojamā platība, 

m
2 

1. RA EVF administrācija 196,10 

2. RA EVF studiju telpas 605,00 

3. RA IF studiju telpas 460,50 

4. Koplietošanas telpas 1110,50 

5. Saimniecības telpas (garāžas, noliktavas, u.c.) 495,40 

 KOPĀ 2867,50 

 

Ēka Atbrīvošanas alejā 76 

Ēka ir nodota ekspluatācijā 1936. gadā. Ēkas kopējā lietderīgā platība ir 591,6 m
2
. 

Kopš ēkas nodošanas ekspluatācijā tai nav veikti kapitālie remonti. Divstāvu ēkā ir 

atbrīvota, 2014. gada jaunvārī RA Inženieru fakultāte pārcēlās uz Atbrīvošanas aleju 90. 

Ēka nav pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tā kā šī ēka ir atrodas pašā pilsētas 

centrā, tai ir interesanta arhitektūra, tad tiek domāts par šīs ēkas ekspluatāciju, izstrādāta 

koncepcija studentu prakses uzņēmuma – viesnīcas izveidei. Notiek intensīvs darbs pie 

finansēšanas avota meklēšanas. Ēka tiek reģistrēta zemes grāmatā uz LR IZM vārda.  

 

Ēka Atbrīvošanas alejā 115 

Trīsstāvu ēkā ir izvietotas IDF, HJZF, EVF. Ēka ir nodota ekspluatācijā 1927. gadā, 

un tā ir valsts kultūras piemineklis. 2007. gadā tika uzsākta ēkas rekonstrukcija, bet 2013. 

gada novembrī ēka tika nodota ekspluatācijā. Pēc rekonstrukcijas ēkas kopējā lietderīgā 

platība ir 4844,5 m
2 

(sk. 2.7.1.2. tabulā). Ēka ir pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

 

2.7.1.2. tabula 

 Ēkas Atbrīvošanas alejā 115 plānotie raksturlielumi uz 2014. gadu  

N.p.k. Nosaukums Kopā izmantojamā platība, 

m
2
 

1. RA administrācija 330,3 

2. RA Pedagoģijas fakultātes administrācija 260,0 

3. RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes 

administrācijas telpas 

200,3 

4. Ekonomikas un vadības fakultātes 

administrācijas telpas 

127,7 

5. Studiju telpas 2059,4 

6. Koplietošanas telpas 1703,5 

7. Saimniecības telpas (garāžas, noliktavas, u.c.) 163,3 

 KOPĀ 4844,5 

 

2014. gada 6. maijā tika nodota ekspluatācijā jaunā IF, kuras kopplatība ir vairāk kā 

4000 m
2
. Ēkās ir izvietotas visas IF laboratorijas un to kopplatība ir aptuveni 1190 m

2
.  
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2.7.2. Dienesta viesnīcas 

Studentiem dzīvošana tiek nodrošināta dienesta viesnīcā Maskavas ielā 22, Rēzeknē. 

Vecā dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē tiek gatavota rekonstrukcijai. 

Dienesta viesnīca Maskavas ielā 22 

Dienesta viesnīcas ēka Maskavas ielā 22 ir nodota ekspluatācija 1978. gadā. 

Dienesta viesnīca sastāv no pieciem stāviem un cokola stāva. Ēkas kopējā platība ir 

4351 m
2
. Dienesta viesnīcā ir 301 gultas vieta, kas sadalītas vienvietīgās, divvietīgās, 

trīsvietīgās un četrvietīgās istabiņās. Istabiņu vidējais lielums ir 18 m
2
. Sanitārie mezgli un 

virtuves ir koplietošanas. Dienesta viesnīcas pirmajā stāvā ir izvietots RA Inovāciju centrs, 

kas no kopējās platības aizņem 520 m
2
. 

2011./2012. studiju gadā dienesta viesnīcai tika veikta renovācija, kā rezultātā ēkai 

tika nomainīti logi, siltummezgls, daļēji ieejas durvis, nosiltinātas sienas un jumts. 

2012./2013. studiju gadā viesnīcā nomainīti maģistrālie kabeļi, bet ceturtajā un piektajā 

stāvā veikts pilns elektroinstalācijas remonts. Attiecīgi ceturtajā un piektajā stāvā daļēji tika 

veikti kosmētiskie remonti. 2013./2014. studiju gadā tika uzsākts darbs pie paaugstināta 

komforta numuriņu izveides, izbūvējot pirmo šādu numuriņu. Ēka daļēji pielāgota cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām.  

 

Dienesta viesnīca Atbrīvošanas alejā 115 

Dienesta viesnīcas ēka Atbrīvošanas alejā 115 sastāv no diviem korpusiem – 

trīsstāvu (otrais korpuss) un divstāvu korpuss (pirmais korpuss), kas ir nodoti ekspluatācijā 

attiecīgi 1967. un 1979. gadā. Ēkas kopējā platība ir 2129,7 un 795,9 m
2
. 2007.gadā ēkām 

pilnībā tika nomainīta jumta konstrukcija un segums. 

            2012./2013. studiju gadā VIAA eksperti apsekoja ēku un konstatēja, ka ēkas 

pamatkonstrukcijas ir labā tehniskā stāvoklī, bet inženiertehniskās komunikācijas ir 

nolietojušās. Eksperti ieteica veikt ēkas renovāciju. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde 

ēkas renovācijai. Pēc renovācijas ēkā būs moderna studentu viesnīca.  Ēkas nav pielāgotas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  

 

Dienesta viesnīcas ēka Meža ielā 17 

Tiek nodota Valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi”. 

 

2.7.3. Laboratorijas 

RA IF ERAF projekta „Rēzeknes Augstskolas jaunas Inženieru fakultātes, laboratoriju 

būvniecība un iekārtu iegāde” ietvaros ir iegādāts aprīkojumu un izbūvētas telpas 16 

laboratorijām, apmācību klasēm, darbnīcām: 

1) Fizikālo procesu laboratorija, 

2) Elektronikas, elektrotehnikas un elektriskās piedziņas laboratorija, 

3) Datortīklu un telekomunikāciju apmācības klase, 
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4) Materiālu mehānisko pētījumu laboratorija, 

5) Plūsmu mehānikas, pneimatikas un hidraulikas apmācību klase, 

6) Mehatronikas apmācības klase, 

7) Ekoloģijas un vides aizsardzības apmācības klase, 

8) Ķīmisko procesu laboratorija, 

9) Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas laboratorija, 

10) Ekotehnoloģiju laboratorija, 

11) CAD/CAE/CAM apmācības klase, 

12) Mehāniskās darbnīca, 

13) Paraugu sagatavotava, 

14) Inženierģeoloģijas un grunts mehānikas laboratorija, 

15) Vides veselības un cilvēka dzīves apstākļu nodrošināšanas laboratorija, 

16) Studentu radošā darbnīca. 

Iepriekšminētās laboratorijas kā IF struktūrvienības tiks izveidotas 2014./2015. st.g. 

Visas laboratorijas ir paredzētas studiju procesa un pētnieciskā darba veikšanai 

studējošajiem un personālam. 

IF kā struktūrvienības jau pirms minētā projekta īstenošanas bija izveidotas trīs 

zinātniski pētnieciskās laboratorijas: 

 Lietišķās ekoloģijas un resursu zinātniskā laboratorija (LERZ), kuras 

mērķis ir attīstīt zinātniski pētniecisko darbību vides aizsardzības, ekotehnoloģiju, dabas 

resursu, agroekoloģijas problēmu risināšanā. LERZ veic pētījumus apkārtējās vides 

kvalitātes, bioloģiskās daudzveidības izpētē un saglabāšanā, dabas resursu pilnvērtīgas un 

racionālas izmantošanas tehnoloģiju izstrādē, Latgales apstākļiem piemērotu agroekoloģijas 

bāzes principu izstrādē un ieviešanā lauksaimniecības praksē, ražošanas sfēras tehnoloģiju 

pilnveidošanā atbilstoši vides tehnoloģiju (ekotehnoloģiju) principiem, apkārtējās dabas 

vides rekreācijas un rehabilitācijas funkciju paplašināšanā un to efektīvas izmantošanas 

apstākļu nostiprināšanā. Laboratorija iesaista RA studējošos vides kvalitātes un resursu 

izmantošanas zinātniskajos pētījumos un nodrošina studējošajiem iespēju praktiski apgūt ar 

vides aizsardzību, ekotehnoloģiju, dabas resursu, agroekoloģiju  saistītos studiju kursus. 

 Mehatronikas laboratorija, kuras mērķis ir attīstīt zinātnisko pētniecību 

mehatronikas jomā, lai sekmētu darba ražīguma un vidi saudzējošo  tehnoloģiju izstrādi un 

to efektivitātes paaugstināšanu, kā arī radītu jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību. 

Laboratorijā tiek veikti uzņēmumos izmantojamo tehnoloģiju automatizācijas pētījumi, 

izstrādāti zinātniski pamatoti risinājumi tehnoloģiju automatizācijā uzņēmumu vajadzībām, 

jauni mehatroniskie produkti, kā arī produkti, kuru izgatavošana ir saistīta ar mehatronisko 

iekārtu izmantošanu. Laboratorija nodrošina RA studējošiem iespēju praktiski apgūt ar 

automatizāciju un ražošanas tehnoloģijām saistītus profesionālās specializācijas studiju 

kursus un veikt zinātniskus pētījumus. 

 Ķīmijas laboratorija, kuras mērķis ir veicināt zinātnisko pētījumu attīstību, 

veicot ķīmiskās analīzes un ķīmisko procesu izpēti vides aizsardzības un kontroles, dabas 

resursu kvalitātes, izmantošanas un ražošanas procesu jomā. Laboratorijas darbība ir saistīta 

ar ķīmisko analīžu veikšanu, ķīmisko procesu pētījumiem vides aizsardzībā, dabas resursu 

izmantošanā, ražošanas procesu darbībā un to uzlabošanā, jaunu analīžu metožu izstrādi un 

jau esošo pilnveidošanu, iesaistot laboratorijas zinātniskajos pētījumos RA studējošos. 
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Laboratorija nodrošina RA studējošajiem iespēju veikt laboratorijas un praktiskos darbus 

ķīmijā un ar to saistītos studiju kursos. 

IF turpina attīstīt zinātniski pētnieciskā infrastruktūru, kas paredzēta pētnieciskā un 

zinātniskā darba veikšanai maģistrantiem, doktorantiem, akadēmiskajam un zinātniskajama 

personālam, lai radītu pamatu jaunu produktu izstrādei, zinātnisko rādītāju kāpināšanai. 

PSPI zinātnisko pētījumu aprobācijai, studiju un pētnieciskajam darbam ir izveidotas 

3 laboratorijas:  

 Sociālās pedagoģijas un rehabilitācijas tehnoloģiju laboratorija. Tās darbība 

saistīta ar pētījumu veikšanu un jaunu tehnoloģiju izstrādi sociālās rehabilitācijas jomā, 

izmantojot mūsdienīgas testēšanas un trenēšanas tehnoloģijas BIODEX SYSTEM4, 

BIOSWAY un vibromasāžas ierīci, kā arī piedāvājot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

sociāli neaizsargātām pacientu grupām. 

 

  Pedagoģijas tehnoloģiju laboratorija. Tās vadītājs ir ārvalstu zinātnieks, kura 

vadībā tiek izstrādāti un īstenoti starpdisciplināri projekti e-iekļaušanas, e-pakalpojumu un 

telerehabilitācijas jomās. 

 Speciālās pedagoģijas laboratorija. Tās galvenie uzdevumi saistās ar 

metodisko izstrādņu sagatavošanu, metodiku popularizēšanu un ieviešanu, mūžizglītības 

politikas īstenošanu cilvēku ar attīstības traucējumiem socializācijai un resocializācijai, 

iekļaujošās un speciālās izglītības realizācijai dažādos izglītības līmeņos. 

Laboratoriju nodrošinājums ir pietiekams, lai varētu īstenot RA prioritāros attīstības 

virzienus. 

2.7.4.  Sporta nams 

Līdz ar RA nodibināšanu tiek organizēti tradicionālie sporta pasākumi, kas ļauj 

studentiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un piesaista potenciālos reflektantus. Arī valstiskā 

līmenī atbalsts studentu sportam palielinās, svarīgi, ka studiju kurss „Sports” ir obligāta 

prasība visiem RA 1. kursa studējošajiem.  

Esošā RA sporta bāze (Atbrīvošanas alejā 166a) ir nolietojusies un tās rekonstrukcija 

nav finansiāli izdevīga. Saskaņā ar RA Senāta 2014. gada 26. janvāra lēmumu. „Par RA SN 

attīstības koncepciju” ir nepieciešams meklēt risinājumus jaunas, energoefektīvas sporta 

ēkas būvniecībai. Iecerē esošais Sporta centrs (Atbrīvošanas alejas 115 teritorijā) ļaus 

pilnvērtīgi nodrošināt studiju procesu, saglabāt augstskolas sporta tradīcijas un piesaistīt 

centra mikrorajona iedzīvotājus, kā arī samazināt ēkas uzturēšanas izmaksas. Līdz jaunā 

sporta centra būvniecības realizēšanai (2017), nepieciešams paredzēt finansējumu 

nepieciešamā sporta inventāra nodrošinājumam. 

Augstskolā ir nepieciešams attīstīt un pilvneidot studiju programmas, kas ir saistītas 

ar rekreācijas tūrismu, sociālo rehabilitāciju un labklājību. Tādēļ sporta centrā ir 

nepieciešams paredzēt arī telpas rehabilitācijas programmu apgūšanai, hidroprocedūru 

veikšanai, kā arī pilvērtīgai trenažieru zāles izvietošanai. 

Līdz jaunā centra izbūvei nepieciešams saglabāt esošās RA sporta tradīcijas, 

nodrošinot studentiem iespēju nodarboties trenažieru zālē kopmītnes telpās un īrētajās sporta 

zālēs. Studiju procesa organizēšanai tiks izmantota vingrošanas zāle Atbrīvošanas alejā 115. 

Brīvā laika aktīvai pavadīšanai ir nepieciešams ierīkot brīvdabas vingrošanas laukumu 
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Atbrīvošanas alejas 115 teritorijā. Brīvdabas vingrošanas laukuma ierīkošanai nav 

nepieciešamu būtiski finansiāli ieguldījumi, bet tas ļaus siltajā laika posmā nodarboties ar 

sporta spēlēm un atbilstošajā ziemas laikā ierīkot slidotavu.  

 

2.7.5. Bibliotēka 

 

RA bibliotēkas misija ir nodrošināt ar augstas kvalitātes informāciju RA studiju un 

pētniecisko procesu. Bibliotēkas izmantošana ir neatsverama kvalitatīvas izglītības 

sastāvdaļa.  

Iepriekšējo gadu pieejamjās finansu robežās ir abonētas datubāzes, notikušas 

apmācības to izmantošanā, paplašināts dažādu elektronisko resursu piedāvājums, ieviesta 

automatizēto izsniegumu reģistrācija, nodrošināta attālināta piekļuve elektroniskajam 

katalogam un izdevumu rezervēšana, pagarināšan u.c. 

 

2.7.5.1. tabula 

Bibliotēkas lietojuma statistika 

Gads Lietotāju skaits Apmeklējumu 

skaits  

Tai skaitā 

virtuālie 

apmeklējumi 

Izsniegumu 

skaits 

2009 1633 27609 - 41574 

2010 1583 28641 - 35479 

2011 1390 29638 7619 29500 

2012 1308 30252 8840 33678 

2013 1193 23477 7631 26411 

 

2.7.5.2. tabula 

Bibliotēkas jaunieguvumu vienību skaits 

Gads Iepirktā literatūra 

2009 2267 

2010 1695 

2011 2138 

2012 1902 

2013 1392 

 

Palielinājusies bibliotēkas sniegto pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte, tiek 

nodrošināta gan tiešo, gan attālināto pakalpojumu un resursu pieejamība (sk. 2.7.5.1. tabulā). 

Tai pašā laikā joprojām ir nepietiekami plaša pieeja svarīgām zinātniskajām datubāzēm, kā 

arī periodisko izdevumu un grāmatu iegāde svešvalodās (sk. 2.7.5.2. tabulā). 

Akadēmiskā tīkla ietvaros RA ir piekļuve ScienceDirect un Scopus datu bāzēm, kā 

arī abonētajām datu bāzēm:  EBSCO, Lursoft, Letonika u.c 2013./2014. st.g. uz noteiktu 

laiku tika lietotas arī šādas datu bāzes: Cambridge University Press, World Scientific 

Publishing, Taylor & Francis Group, ENCYCLOPÆDIA Britannica. 

Bibliotēka uztur un papildina „Zinātnisko institūtu un katedru grāmatu datu bāzi” un 

„Docētāju darbu datu bāzi”  (resursi pieejami RA mājas lapā). 
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 2013./2014. studiju gadā bibliotēka organizēja 10 jaunieguvumu izstādes. Ikmēneša 

jaunieguvumu saraksti (sastādīti pa nozarēm) ir pieejami arī RA bibliotēkas mājas lapā.  

RA bibliotēkas attīstībā svarīgākie uzdevumi: 

1. Paplašināt krājumu atbilstoši studiju un pētniecības virzieniem. 

2. Attīstīt bibliotēkas sniegtos e-pakalpojumus. 

3. Izveidot lietotāju pašapkalpošanās sistēmu, iegādājoties RFID (Radio Frequency 

IDentification). 

4. Nodrošināt bibliotēku ar tās darbībai nepieciešamo informācijas un komunikāciju 

tehnoloģiju aprīkojumu. 

5. Iegādāties un uzturēt informācijas sistēmu e-grāmatu iegādei un patapināšanai. 

6. Paplašināt pētniecībai nepieciešamo, pasaulē atzīto datu bāzu abonēšanu un 

elektronisko izdevumu iegādi. 

7. Rīkot izstādes, piedalīties RA izdevumu popularizēšanā. 

 

2.8. Organizatoriskā struktūra, pārvalde un struktūrvienības 

2.8.1. Koleģiālās pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas 

 RA galvenās koleģiālās pārstāvības, vadības un lēmējinstitūcijas ir Satversmes 

sapulce un Senāts. 2012. gada 18. decembrī RA Satversmes sapulce pieņēma Rēzeknes 

Tehnoloģiju Akadēmijas satversmi, apstiprinot nosaukuma maiņu un uzsākot virzību uz 

akadēmijas statusa atzīšanu.  

 Jaunā satversme pamatā saglabā iepriekšējās satversmes saturu un struktūru. 

Paredzēta viena būtiska izmaiņa, proti, samazināts Satversmes sapulces sastāvs (iepriekšējā 

satversmē – 80). Jaunā RTA satversme paredz, ka Satversmes sapulce sastāv no 60 

cilvēkiem, t.sk., 39 akadēmiskā personāla, 9 vispārējā personāla un 12 studentu pārstāvjiem. 

Izmaiņas ir saistītas ar akadēmiskā personāla un studējošo skaita samazināšanos.  

Senāts sastāv no 25 locekļiem – 19 akadēmiskā personāla, 1 vispārējā personāla un 5 

studējošo pārstāvjiem. 

 

2.8.2. Padomnieku konvents 

RA Padomnieku konvents ir nodibināts sadarbībā ar Latgales reģiona pašvaldībām 

un darbojas stratēģiskās attīstības, studiju programmas pilnveidošanas, zinātniskā potenciāla 

izmantošanas un citās jomās. Padomnieku konvents pulcējas 1–2 reizes gadā, taču konventa 

pārstāvji tiek aicināti piedalīties visos lielākajos augstskolas pasākumos. 

RA Padomnieku konventa sastāvā ir vairāku Latgales pilsētu un novadu pašvaldību 

vadītāji, uzņēmēji, Latgales plānošanas reģiona pārstāvji. RA Padomnieku konventa 

viedoklis ir bijis pamatā RA svarīgu lēmumu pieņemšanā: augstskolas nosaukuma un 

stastusa maiņa (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija), prioritāro attīstības virzienu noteikšanā, 

RA daudzveidības saglabāšanā (15 studiju virzieni). Pašvaldību atbalsts un palīdzība tiek 

izmantota atkarībā no nepieciešamības un situācijas. 
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2.8.3. Ārējie sakari, sabiedriskās attiecības 

Ārējo sakaru daļa 

RA Ārējo sakaru daļa izveidota 1997. gada novembrī. Galvenie darbības virzieni ir 

RA starptautisko kontaktu veidošana un sadarbība ar ārvalstu partneriem; starptautisko 

projektu atbalstīšana, koordinēšana un RA studentu un docētāju informēšana par projektu 

norisi; RA starptautisko kontaktu, kooperācijas un sadarbības atbalstīšana un veidošana ar 

citām augstskolām, pašvaldībām, sabiedriskām organizācijām un institūcijām; ārzemju 

studentu piesaiste studijām RA.  

RA Ārējo sakaru daļa savu darbību īsteno sadarbībā ar augstskolas fakultātēm un 

citām struktūrvienībām (sk. 2.8.3.1. tabulā). Lai veicinātu ārzemju studentu piesaistes 

procesu, 2010. gadā RA izveidots rektora vietnieka sadarbības un attīstības jautājumos amats. 

2013. gadā uzsāktas strukturālas izmaiņas Ārējo sakaru daļā. Ir izveidotas 2 nodaļas: 

Starptautiskās sadarbības un mobilitātes nodaļa (SMN) un Ārzemju studentu nodaļa (ĀSN). 

ERASMUS un citu līgumu ietvaros sekmīgi īstenoto sadarbību uztur un attīsta SMN.  

2.8.3.1. tabula 

RA akadēmiskās mobilitātes rezultāti 2012/2013. gadā 
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IDF 18 13 5 2 10 6 8 16 17 7 9 5 11 16 

IF 12 18 10 1 7 0 13 13 3 13 6 1 0 0 

EVF 6 21 11 0 8 1 17 6 0 2 8 1 0 0 

HF 13 3 1 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 0 

RA 49 55 27 3 27 7 42 40 20 22 23 7 11 16 

Kopā 104 30 34 82 42 30 27 

 

Regulāro ārzemju studentu skaitam ir pozitīva dinamika: 2011/2012. st. g. – 1, 

2012/2013. st. g. – 2, 2013/2014. st. g. – 10 studenti bakalaura, maģistra un doktora 

programmās. Studentu piesaistei ir noslēgti līgumi ar rekrutēšanas aģentūrām Uzbekistānā, 

Kazahstānā, Gruzijā, Indijā, Ķīnā. RA īsteno mārketinga kampaņu internetā, piedāvājot 

informāciju 34 valodās par studiju iespējām RA. 

 Sabiedrisko attiecību nodaļa 

SAN dibināta 2003. gadā. Tā sekmē savstarpējas sapratnes veidošanos starp 

augstskolu un sabiedrību. Ir definēti galvenie darbības virzieni – pozitīva RA tēla veidošana, 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

86 

 

informācijas apkopošana un izplatīšana plašsaziņas līdzekļos, reklāmpasākumi, dažādu 

pasākumu organizēšana un informatīva atbalstīšana, mājas lapas uzturēšana. 

Sadarbībā ar RA Studiju daļu SAN sagatavo un ievieto informāciju izglītības izstāžu 

katalogiem, iesniedz medijiem pārskata tabulas par īstenotajām  programmām, studiju 

maksām, budžeta studentu skaitu. Nodaļa gatavo preses relīzes par notikumiem augstskolā – 

vietējai presei vienreiz nedēļā, plašākai mediju pārstāvniecībai aktuālu notikumu 

atspoguļošanai, par reģionālās augstskolas specifiku, augstskolas konferencēm; laikrakstos 

„Izglītība un Kultūra”, „Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, kā arī vietējos 

izdevumos, papildina augstskolas mājas lapu, uzlabo tās struktūru un lietošanas efektivitāti.  

RA informācija ir pieejama arī portālos www.latgale.lv, www.rezekne.lv, 

www.rezekne.pilseta24.lv, www.publika.lv, www.rezeknesnovads.lv, www.reitingi.lv  u.c. 

Vairākos portālos SAN darbinieki paši ievieto informāciju, nodrošinot operatīvu tās 

parādīšanos. Katru nedēļu tiek gatavotas radio ziņas vairākiem radio kanāliem: Latgolys 

Radio, Ef-Ei, Divu krastu radio. 2014. g. ir uzsākta sadarbība ar Latvijas Radio 5, kas ļauj ne 

tikai operatīvi sagatavot informāciju par norisēm RA, bet arī izmantot studējošo brīvprātīgo 

darbu žurnālistikas spēju aktualizēšanai (sadarbībā ar akadēmiskās studiju programmas 

„Filoloģija” Komunikācijas zinātņu moduli). 

Informācija par aktuālitātēm tiek sūtīta Latgales pašvaldībām, regulāri tā tiek 

izvietota pašvaldību mājas lapās www.preili.lv, www.dagda.lv, www.riebini.lv u.c.  

RA SAN uztur informācijas platformas sociālajos tīklos 

http://www.draugiem.lv/RARezekne/, https://www.facebook.com/rezeknes.augstskola; 

https://twitter.com/RezAugstskola. Regulāri tiek rīkotas izlozes, pārsteiguma konkursi 

sociālo tīklu sekotājiem. Sociālajos tīklos informācija tiek izvietota vairākas reizes dienā, arī 

brīvdienās.  

Informācijas izplatīšanai tiek izmantota saziņa ar e-pasta starpniecību, maksimāli par 

norisēm informējot pašvaldības, izglītības pārvaldes, skolas, bibliotēkas, muzejus u.c. RA 

sadarbības partnerus. 

Sadarbībā ar studējošo pašpārvaldi RA tiek prezentēta pasākumos: vidusskolās 

regulāri notiek reklāmpasākumi, interesentiem tiek rīkotas ekskursijas un radošās nodarbības 

(tiek uzņemti visdažādāko vecumposmu pārstāvji – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, 

pamatskolēni, vidusskolēni, skolotāji, skolu direktori utt.). 

Oktobrī tiek rīkota īpaša akcija, kuras laikā sumināti vispārizglītojošo skolu 

pedagogi. SAN gādā par dalību izglītības izstādēs, stenda iekārtošanu, informatīvo materiālu 

izplatīšanu: „Rīgā „Skola 2014”, Rēzeknē „Izglītība un karjera”, Daugavpilī „Izglītības 

iespējas”.  

SAN organizē dažādus pasākumus: Zinību dienu, Rozes svētkus, Svētvakaru 

(sadarbībā ar Studējošo padomi), Informācijas dienu (sadarbībā ar RA Studiju daļu), 

Karjeras dienas, Zinātnieku nakti (sadarbībā ar RA Zinātņu daļu), LR proklamēšanas 

gadadienas svinības. Pārstāv RA pilsētas mēroga pasākumos: „Manc Akorc”, „Erudīts” u.c 

Sadarbojas ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi, kā arī pilsētu un pašvaldību jauniešu 

centriem.  

RA SAN kopā ar citām Latvijas augstskolām iesaistījās EK atbalstītā pasākuma 

Zinātnieku nakts (2009–2013) organizēšanā. Pasākums iemantojis popularitāti sabiedrībā un 

vairākus gadus bijis viens no apmeklētākajiem pasākumiem RA. Trīs gadus RA rīkota Ēnu 

http://www.latgale.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.rezekne.pilseta24.lv/
http://www.publika.lv/
http://www.rezeknesnovads.lv/
http://www.reitingi.lv/
http://www.preili.lv/
http://www.dagda.lv/
http://www.riebini.lv/
http://www.draugiem.lv/RARezekne/
https://www.facebook.com/rezeknes.augstskola
https://twitter.com/RezAugstskola
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diena sadarbībā ar biznesa izglītības biedrība Junior Achievement–Young Enterprise Latvija 

un Swedbank.  

Nodaļas pakļautībā darbojas videostudija, kas sniedz foto pakalpojumus un veido RA 

foto arhīvu. Reklāmas nolūkos tiek sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli – uzlīmes, 

kalendārs, buklets par studiju iespējām, RA avīze „RA Dialogi”, tiek veidoti RA 

reklāmpriekšmeti. Sadarbībā ar RA studiju programmām tiek veidoti mācību metodiskie 

materiāli, piemēram, bilingvāls mācību un izziņas materiāls par folkloras ekspedīcijām DVD 

formātā. Tiek nodrošinātas lielāko pasākumu (konferenču, semināru) tiešraides. 

Ir aizsākta veiksmīga sadarbība ar Valsts asinsdonoru centru, regulāri tiek 

organizētas donoru akcijas. Reflektantu uzņemšanas laikā notiek sadarbība ar bankām. 

Uzņemšanas posmā norit jauniešu anketēšana.  

  

2.8.4. Mūžizglītības centrs 

 

MiC (kopš 2011. gada, līdz tam darbojies kā Tālākizglītības centrs) ir RA 

struktūrvienība, kas izveidota 2004. gadā, apvienojot trīs mūžizglītības centrus – 

Pedagoģijas fakultātes pedagogu mūžizglītības centru, Sociālo zinību skolotāju 

mūžizglītības centru, Ekonomikas un vadībzinātņu pieaugušo mūžizglītības centru. 

Darbības mērķis ir veicināt mūžizglītības principu iedzīvināšanu sabiedrībā, 

nodrošinot iepriekš iegūtās izglītības turpināšanu un izglītības pilnveidošanu atbilstoši darba 

tirgus prasībām un privātām interesēm. 

Darbības uzdevumi: 

 apzināt sabiedrības izglītības vajadzības un izvērtēt to īstenošanas iespējas 

RA; 

 veidot MiC piedāvājumu (izglītības programmas, to moduļi, kursi, semināri, 

studiju apļi, radošās darbnīcas u.c.) un nodrošināt to īstenošanu dažāda vecuma 

izglītojamajiem; 

 organizēt, izstrādāt un īstenot projektus MiC pamatdarbības veida 

nodrošināšanai; 

 sadarboties ar citām iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām reģionā,  

Latvijā un ārzemēs mūžizglītības politikas veidošanā, izglītības projektu organizēšanā un 

īstenošanā; 

 sadarboties ar citām RA struktūrvienībām izglītības programmu izstrādē, 

projektu un citu aktivitāšu organizēšanā mūžizglītības jomā; 

 nodrošināt informāciju par MiC darbību masu informācijas līdzekļos, izstādē 

u.c. 

 

Būtiskākie rezultāti 2013./2014. st. g.: 

 nodrošināti pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi 

9 programmās (kopā 23 klausītāju grupas, 588 klausītāji);  

 1 profesionālās pilnveides programma augstāko izglītības iestāžu pedagogiem 

(kopā 116 klausītāji);  

 3 neformālās izglītības programmas (kopā 3 klausītāju grupas, 36 klausītāji); 

 organizēti 8 mācību semināri (kopā 201 klausītājs);  

 RA konferenču ietvaros nodrošināta profesionālā pilnveide meistardarbnīcās 

(2 konferences, kopā 113 klausītāji); 
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 pamatstudiju programmu izvēles moduļu apguve (2 programmas, 2 

klausītāji). 

Kopā mūžizglītības kursu programmas ir noklausījies 1128 kursu klausītājs; no tiem 

apliecības ir saņēmuši 577 klausītāji, sertifikātus 551 ir saņēmuši klausītāji; kursi notikuši 

16 pilsētās un novados (sk. 2.8.4.1. līdz 2.8.4.3. attēlos). 

Laikā no 2013. gada septembra līdz 2014. gada augustam MIC ieņēmumi no maksas 

par sniegtajiem pakalpojumiem veidoja EUR 39 329,72 (t.sk. PVN), no tiem atskaitījumu 

RA (līdz 50 %) summa ir EUR 10 805,30. 

Dalība projektos (realizētas programmas, t.sk. izstrādātas jaunas programmas uz 

pasūtījumu, koordinēta kursu norise): 

2009.–2011.g. 

IZM projekts ES fondu darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, 

1.2.2.1. aktivitāte „Mūžizglītības attīstība”, 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu 

konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 

(Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) realizētas 20 programmas, izstrādātas 

jaunas – 13 programmas. 

 

 

2010.–2012. g. 

LR IeM Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projekts „Svešvalodu apmācība 

Latvijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbiniekiem un Valsts robežsardzes 

amatpersonām (Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–

2013.gadam ietvaros)” realizēta 1 programma, izstrādāta jauna – 1 programma. 

2011.–2013. g. 

IZM projekts un ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” (Nr. 

2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) nodrošinātas telpas, tehniskais aprīkojums un 

koordinēta kursu norise 27 klausītāju grupās. 

2012. gads  

Fr. Eberta fonda projekts ,,Holokausta atmiņas kultūra Latgales reģiona izglītības 

iestādēs un etniskajās grupās” realizēta 1 programmas, izstrādāta jauna – 1 programma. 

2013. gads  

IZM un ESF projekts „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas 

izveide” (Nr. 2010/0330/1DP/1.2.2.4.1./10/IPIA/VIAA/001) realizēta 1 programma, 

izstrādāta jauna – 1 programma. 

 

Pasūtījumi programmām, sadarbībā ar citām organizācijām: 

2013.–2014. gads 

Rēzeknes pilsētas dome, pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 

programma „Novadmācība: mācību priekšmeta saturs, mācību metodes un paņēmieni” (A, 

36 stundas).  

Lielvārdes vidusskola, mācību seminārs „Humānisma ideju izmantošana skolēnu 

disciplinēšanā” (8 stundas). 

Z. Ludboržas mūzikas skola, neformālās izglītības programma „Mācību process 

akordeona spēles klasē 21. gadsimtā” (24 stundas). 
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2.8.4.1. attēls. Kursu nodrošinājums novados 

 

 
 

2.8.4.2. attēls. Kursu klausītāju grupu skaits studiju gados 
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2.8.4.3. attēls. Izsniegto apliecību un sertifikātu skaits 

 

 

2.8.5. Izdevniecība 

RA izdevniecība ir RA struktūrvienība, kas pakļauta RA rektoram. Izdevniecība ir 

izvietota RA ITC telpās. Izdevniecības mērķis ir nodrošināt studiju procesu, izdodot mācību 

un metodiskos līdzekļus, studiju un zinātniski pētnieciskos darbus, kā arī RA darbībai 

nepieciešamo dokumentāciju. 

RA izdevniecība darbību uzsāka 1997. gadā. 1997. gada 28. februārī tiražēts 

informatīvā biļetena „RA Ziņnesis” pirmais numurs (iznācis līdz 2005. gadam). 1997. gada 

jūnijā izdevniecībā ir izdots RA 1. starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Vide. 

Tehnoloģija. Resursi” materiālu krājums. No 1997. gada līdz 2003. gadam RA izdevniecībā 

ir izdoti 140 izdevumi (neskaitot atkārtotos) – mācību līdzekļi, zinātniski pētnieciskās 

darbības un konferenču materiāli. 

Izdevniecības uzdevumi: 

 izdot sagatavotos mācību un mācību metodiskos līdzekļus un zinātniski 

pētnieciskos darbus saskaņā ar RA Zinātņu un Studiju padomes apstiprinātajiem 

izdevniecības plāniem un lēmumiem; 

 izdot RA darbībai nepieciešamo dokumentāciju; 

 organizēt izdoto materiālu realizāciju; 

 piedalīties ar izdevniecības darbību saistītajos projektos; 

 veikt izdevniecības darba specifikai atbilstošu uzņēmējdarbību, piedāvājot 

maksas pakalpojumus, kuri apstiprināti RA administrācijas sapulcē; 

 attīstīt izdevniecības darbību un infratruktūru. 

Vidēji gadā RA izdevniecība sagatavo 30 izdevumus. Īpaši veiksmīgs izdevniecībai 

ir bijis 2007./2008. st. g., kad sadarbībā ar IF un IDF tika izdota virkne projektu rezultātu 

(sk. 2.8.5.1. attēlā). 
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2.8.5.1. attēls. RA izdevniecībā izdoto grāmatu skaits 2003./2004. – 2007./2008. st. g. 

 

RA izdevniecība regulāri strādā arī ar citiem pasūtītājiem, piemēram, 

2011./2012. st. g. RA izdevniecībā ir izdotas un iespiestas 35 grāmatas, no tām 22 RA 

iesniegtās un izdotās grāmatas, 13 citu pasūtītāju darbi. 

 

 
 

2.8.5.2. attēls. RA izdevniecībā izdoto grāmatu skaits 2009./2010. – 2012./2013. st. g. 

 

2012./2013. st. g. RA izdevniecībā ir izdotas un iespiestas 34 grāmatas un brošūras 

(sk. 2.8.5.2. attēlā): 

1.  Pedagogical tehnologies in socialization and resocialization of society. 

2.  Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas – 2011.gada zinātnisko rakstu krājums. 

3.  Latgales Tautsaimniecības pētījumi – Sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(4). 

4.  Tautsaimniecības attīstības problēmas un risinājumi – referātu tēzes/ rakstu 

kopsavilkums. 

5.  Mēs laikā, telpā un attīstībā – studentu zinātniskās konferences materiāli 2011.gada 

12.maijā. 

6.  Sabiedrība. Integrācija, Izglītība – starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2012. gada 25.-26. maijs – I daļa. 
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7.  Sabiedrība. Integrācija, Izglītība – starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2012. gada 25.-26. maijs – II daļa. 

8.  LU Latgales filiāle Izglītībai un kultūrai. 

9.  Ilga Prudņikova. Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā 

– Monogrāfija. 

10.  I.Baranauskiene, A.Juodraitis. Cilvēku ar īpašām vajadzībām profesionālā 

rehabilitācija: veiksmes priekšnosacījumi. 

11.  Marina Marčenoka. Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijiedarbības dialektika 

– Monogrāfija. 

12.  Mana augstskola. 

13.  Māksla un mūzika kultūras diskursā. I starptautiskā zinātniski praktiskā konference, 

2012. gada 28. - 29. septembris. 

14.  Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas:  16 starptautiskās studentu zinātniski praktiskās 

konferences rakstu krājums 2012. gada 25. aprīlis. 

15.  Latgales pilsētu pievilcības izpēte. Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo 

zinātņu žurnāla speciālizlaidums. 

16.  Izglītības reforma vispārizglītojošajā skolā: Izglītības satura pētījumi un ieviešanas 

problēmas. 2012. gada zinātnisko rakstu krājums. 

17.  V.Čakša „Mūzikas izglītība Latvijas kultūrpolitikā: tautas konservatorijas valsts 

novados (1920-1940). 

18.  G.Noviks „Laboratorijas darbu prktikums vides inženierzinātņu studiju kursos”. 

19.  „Mēs laikā, telpā un attīstībā” – studentu zinātniskās konferences materiāli 2012.gada 

10.maijā. 

20.  Tautsaimniecības attīstība: problēmas un risinājumi” – studentu un docētāju 

14.zinātniski praktiskās konference 2012.gada 29.maijs. 

21.  Ēriks Kalvāns. Laimes un psiholoģiskās labklājības sociāli psiholoģiskā analīze. 

Monogrāfija. 

22.  S.Ušča, V.Ļubkina. Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences 

attīstība. Monogrāfija. 

23.  „Sabiedrība, integrācija, izglītība” – starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2013.gada 24.-25.maijs I daļa. 

24.  „Sabiedrība, integrācija, izglītība” – starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 

2013.gada 24.-25.maijs II daļa. 

25.  „Latgales Tautsaimniecības pētījumi” – sociālo zinātņu žurnāls Nr. 1(5). 

26.  „Vide. Tehnoloģija. Resursi” IX starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli 2013.gada 20.-22.jūnijs 1.sējums. 

27.  „Vide. Tehnoloģija. Resursi” IX starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli 2013.gada 20.-22.jūnijs 2.sējums. 

28.  „Vide. Tehnoloģija. Resursi” IX starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli 2013.gada 20.-22.jūnijs 3.sējums. 

29.  „Zinātniskā darbība Rēzeknes Augstskolā” (pārskats par 2012.gadu). 

30.  Mana augstskola. 

31.  Ē.Žubule „Valsts budžeta procesa analīze un pilnveidošana”. 

 

Kopš 2002. gada RA izdevniecība paplašināja savu darbības jomu un piedāvā 

kopēšanas un iesiešanas darbus, laminēšanu un skanēšanu u.c. Kopš 2010. gada RA 
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izdevniecība piedāvā arī dāvanu un prezentācijas priekšmetu apdruku un izgatavošanu. No 

2012. gada izdevniecībai darbojas sava mājas lapa http://izdevnieciba.ru.lv. 

Mājas lapā ir grāmatu katalogs, kurā var apskatīt un iegādāties izdotās mācību 

grāmatas un brošūras. Pieejamās grāmatas ir sadalītas četrās pamatkategorijās:  

1. Pedagoģija un psiholoģija. 

2. Humanitārās un tiesībzinātnes. 

3. Inženierzinātnes. 

4. Ekonomika un uzņēmējdarbība 

RA izdevniecība nemitīgi paplašina piedāvāto pakalpojumu klāstu un apjomu, 

darbojoties ne vien Latgales reģionā, bet arī visā Latvijā. Izdevniecībai ir veiksmīga 

sadarbība gan ar Rēzeknes pilsētas un novada skolām, gan ar pašvaldībām, gan ar firmām, 

gan ar citām augstskolām, to izdevniecībām un bibliotēkām, kā arī grāmatu tirgotāju 

kompānijām. Izdevniecībai ir būtiska loma augstskolas darbības atspoguļošanā.  

 

2.8.6. Baltu filoloģijas pētnieciskais centrs 

Centrs ir dibināts 1997. gadā. Tas ir Humanitāro zinātņu katedras mācību, zinātniski 

pētnieciskā un kultūrizglītojoša struktūrvienība, kas veicina latgaliešu un latviešu valodas, 

literatūras un kultūrvēstures pētniecību (tostarp plašākā baltu filoloģijas kontekstā), kā arī 

komplektē, glabā, pēta un eksponē RA materiālās un garīgās kultūras vērtības. 

BFPC galvenais uzdevums – veicināt latgaliešu un latviešu literatūras, valodas un 

kultūrvēstures pētniecību, kā arī organizēt RA muzeja izveidi, vēsturisko notikumu, 

attīstības fiksēšanu, aprakstīšanu, īstenot sadarbību ar citiem baltistikas centriem Latvijā un 

ārpus tās. 

Centra darba formas: zinātniski pētnieciskā darbība, apzinot un sistematizējot 

atsevišķu Latgales autoru biogrāfijas, daiļrades materiālus; folkloras, kultūrvēstures 

materiālus; Skolotāju institūta vēstures faktus, tā attīstību; Latgales Kultūras centra 

izdevniecības saraksti, vēstures un literatūras liecības. Sabiedrības informēšana par 

krātuves materiāliem, konferenču organizēšana, publikācijas, pastāvīgo un maiņas 

ekspozīciju, izstāžu veidošana u. c.. Centra materiālu izmantošana studentu mācību 

procesa, novadpētnieku, skolotāju un zinātnieku vajadzībām, praktisko nodarbību, semināru 

u.t.t. organizēšanai. Centrs kļuvis par bāzi studentu folkloras,  muzeja un mediju 

praktikumu organizēšanai. Studentu pētnieciskie darbi tiek elektroniski sistematizēti, ir 

uzsākta BFPC krājumu elektroniska kataloģizācija, kuras rezultātu ir iecerēts ievietot 

augstskolas mājas lapā (informācija par jaunāko centrā pieejamo zinātnisko literatūru jau ir 

ievietota RA bibliotēkas elektroniskajā katalogā). 

Ņemot vērā, ka šobrīd BFPC nav štata vietas, tā darbība norit neregulāri, proti, 

praktikumu un studējošo brīvprātīgā darba ietvaros. Tā 2013. gada decembrī renovētajā RA 

ēkā (bijušajā Rēzeknes Valsts skolotāju institūtā) Atbrīvošanas alejā 115 tika atklāta 

pastāvīgā ekspozīcija „Rēzeknes Augstskola gadsimta ritējumā”. Ekspozīciju muzeju 

praktikuma laikā izveidojuši akadēmiskā bakalaura studiju programmas „Filoloģija” 

studenti, izmantojot BFPC un Latgales Kultūrvēstures muzeja krājumus. 

Pateicoties BFPC kā struktūrvienībai, ir iespējams iesaistīties starptautiskos 

projektos. Kopš 2010. gada ar Viļņas Universitātes atbalstu centrā ir pieejami Lietuvā 

izdotie periodiskie izdevumi „Šiaurės Atėnai” un „Literatūra ir Menas”. No 2012. gada 

http://izdevnieciba.ru.lv/pedagogija_un_psihologija
http://izdevnieciba.ru.lv/humanitaras_un_tiesibzinatnes
http://izdevnieciba.ru.lv/inzenier_zinatnes
http://izdevnieciba.ru.lv/ekonomika-un-uz-m-jdarb-ba
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centrs ir iesaistījies Vītauta Dižā Universitātes (VDU) vadītā ES Sociālā fonda projekta 

„Lituānistikas (baltistikas) centru, lietuviešu biedrību un Lietuvas zinātnisko un mācību 

institūciju sadarbības stiprināšana” aktivitātēs. Akadēmiskās studiju programmas 

„Filoloģija” docētājiem ir bijusi iespēja piedalīties starptautiskos kvalifikācijas celšanas 

pasākumos, semināros, konferencēs par aktuāliem baltu filoloģijas izpētes aspektiem, 

veidojot kontaktus ar lituānistikas un baltistikas centriem citās Eiropas valstīs. Projekta 

aktivitāšu skaitā ietilpst arī pasniedzēju un studentu apmaiņa: 2 pasniedzējas no RA ir 

stažējušās VDU, savukārt RA nodarbības etnoloģijā vadījusi viena VDU pasniedzēja; 5 RA 

filoloģijas studenti uzlabojuši lietuviešu valodas un kultūras zināšanas vasaras kursos VDU 

un Klaipēdas Universitātē, 5 studenti – etniskās kultūras skolā „Lietuviešu kultūras 

atklājumi”. Projekta rezultātā centrā ir pieejama jaunākā Lietuvā izdotā metodiskā, mācību 

un zinātniskā literatūra (valodniecībā, literatūrzinātnē, vēsturē, etnoloģijā), dažādi 

audiovizuālie līdzekļi par Lietuvas kultūru. 

 

2.8.7. Studējošo pašpārvalde 

RA SPP ir vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, 

kas darbojas saskaņā ar apstiprināto Nolikumu, LR Augstskolu likumu, LR 

normatīvajiem aktiem, RA Satversmi un citiem RA normatīvajiem aktiem. SPP veido 

Studējošo padome un fakultāšu studējošo valdes. Padome ir studējošo pilnvarota pārstāvības 

un vadības lēmējinstitūcija, kas pārstāv SPP attiecībās ar RA, citām izglītības iestādēm un 

amatpersonām, kā arī organizē un kontrolē Valžu darbību. Studentu padomes sastāvu veido 

valžu priekšsēdētāji un padomes prezidents. SPP mērķis ir aizstāvēt un pārstāvēt RA 

studējošo intereses akadēmiskās, zinātniskās un kultūras dzīves jautājumos, kā arī prezentēt 

RA studējošos Latvijā un ārvalstīs. 

SPP uzdevumi ir izstrādāt studiju gada darbības plānu, sekmēt tā īstenošanu un veikt 

izpildes darbību, organizēt akadēmiskus, zinātniskus un kultūras pasākumus RA 

studējošajiem. Piedalīties RA lēmējinstitūciju darbā atbilstoši LR Augstskolu likuma un 

RA Satversmes normām. Piedalīties studējošo kreditēšanas, stipendiju sadales, pabalstu 

piešķiršanas un citu RA studējošajiem saistošu jautājumu risināšanā. Studentu interesēs 

sadarboties ar citu augstskolu studentu pašpārvaldēm, nevalstiskajām organizācijām, 

juridiskām un fiziskām personām.Veicināt informācijas apmaiņu par aktuāliem notikumiem 

RA, Latvijā un ārvalstu izglītības iestādēs, kas skar studentu intereses. 

RA SPP st. g. laikā organizē dažādas izglītojošas, neformālas un sporta aktivitātes. 

Palīdz ERASMUS apmaiņas studentiem iejusties RA studiju vidē un organizē dažādus 

integrācijas pasākumus, kā arī RA tradicionālos pasākumus rīko bilingvāli – valsts valodā 

un angļu valodā. Studiju laikā RA studentiem ir iespēja piedalīties SPP rīkotajās sporta 

pasākumos, intelektuālās orientēšanās sacensībās „Kroka”, vietējā un starpaugstskolu 

konkursā „Erudīts”, līdzdarboties zinātnisko konferenču organizēšanā (RA katrai fakultātei 

ir studentu zinātniskās konferences), doties ar paraugprezentācijām pa reģiona 

vidusskolām. Katru studiju gadu SPP darbības plāns tiek papildināts ar jauniem 

pasākumiem, iniciatīvām, sekmējot RA tēla popularizēšanu un nostiprinot sadarbību ar 

citām vasts augstākās izglītības iestādēm.  

RA SPP patstāvīgie piedalās valts mēroga konkursos un projektos. Sadarbībā ar 

Latvijas Studentu apvienību (LSA), tiek īstenoti tādi projekti kā „Līderu forums”, forums 

„KUBS”, „Augstskolu anatomija” un daudzi citi. Būdami LSA biedri, RA SPP piedalās 
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svarīgu studentijas jautājumu risināšanā. Piedalās tikšanās ar dažādu nozaru ministriem, 

pauž savu viedokli par situāciju augstākājā izglītībā, regulāri apmeklē LSA Domes sēdes un 

darba grupas. RA studenti un SPP pārstāvji regulāri piedalās ideju sacensībās „TIETO24”, 

„Zaļā punkta kausa” sacensībās, konkursā „Radām novadam” u. c.  

 

2.8.8. Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts 

VTPP ir RA IF struktūrvienība, kuras mērķis ir sekmēt un optimizēt pētniecisko 

darbu rezultātu vides tehnoloģiju jomā ieviešanu tautsaimniecībā. Galvenie darbības virzieni 

ir komercializācijas piedāvājumu izstrāde, intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesību 

reģistrēšana un uzturēšana, komersantu un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un 

kontaktbiržas organizēšana, dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, 

misijās un citos pasākumos, lai veicinātu pētījumu rezultātu komercializāciju, publiski 

pieejamas informācijas par RA kompetencēm, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi sniegšana, 

pētījumu komercializējamu projektu izstrāde, iesaistot nepieciešamās mācību un zinātniskās 

iestādes. 2008.–2013. gadam VTPP darbība tika līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. 

Būtiskākie rezultatīvie rādītāji minētajā periodā ir:  

 Līgumu skaits par pasūtījumu pētījumu veikšanu – 8; 

 Nacionālo patentu pieteikumu skaits – 6; 

 Ieņēmumi, EUR – 74 558; 

 Komercializācijas piedāvājumu skaits – 10; 

 Noslēgtie sadarbības līgumi ar komercsabiedrībām – 17. 

No 2014.g. VTPP turpina darboties, plānots attīstīt iesākto darbību pētījumu 

komercializācijā un kļūt par Tehnoloģisko universitāšu un augstskolu konsorcija tehnoloģiju 

pārneses centra pārstāvniecību Austrumlatvijā.  

 

2.8.9. Juridisko konsultāciju centrs 

Juridisko konsultāciju centrs (turpmāk – Centrs) ir RA HJZF struktūrvienība, kas 

darbojas saskaņā ar apstiprināto Nolikumu, Augstskolu likumu, Valsts nodrošinātās 

juridiskās palīdzības likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Centra darbībā tiek iesaistīti 

RA studenti.  

Mērķis: aktivizēt un pilnveidot juridiskās teorētiskās un praktiskās domas veidošanos 

Latgalē, veicinot fizisku un juridisku personu taisnīgu tiesību aizsardzību.  

Uzdevumi: realizēt praksē RA studējošo iegūtās teorētiskās zināšanas, attīstot 

studējošajos praktiskās iemaņas tiesību normu piemērošanā darbā ar klientiem. Iegūto 

pieredzi studējošie izmanto diplomdarbu, maģistra darbu un citu pētniecisko darbu izstrādē. 

RA studējošajam Centra darbībā ir iespēja prezentēt sevi kā spējīgu juristu, un sekmīgas 

darbošanās rezultātā vairākiem studentiem ir piedāvāts darbs attiecīgajā profesijā. Darba 

devēji no Rēzeknes (kopš 2010. gada) ir nodarbinājuši vismaz 6 studentus, kas darbojās 

Centrā un veiksmīgi demonstrēja savas zināšanas, prasmes un kompetenci. 

Centram ir arī sociāla loma – sniegt juridiskās konsultācijas vai juridisko palīdzību 

klientiem, tai skaitā Latgales reģiona maznodrošinātām vai trūcīgām personām. Tiek atsākta 

sadarbība ar Juridiskās palīdzības administrāciju, lai sniegtu valsts nodrošinātu juridisko 

palīdzību.  
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Darbība paplašinās un tiek apgūtas aizvien jaunas tiesību nozares, tai skaitā 

starptautiskās tiesības un cilvēktiesības. Šobrīd notiek sarunas par sadarbības līguma 

slēgšanu ar NVO „Latvijas cilvēktiesību centrs”, lai darbotos projekta ietvaros un palīdzētu 

patvēruma meklētājiem Latvijā. Centrs veiksmīgi sadarbojas ar biedrību „Saules stars AV” 

(turpmāk – Biedrība), kuras mērķis ir apvienot bērnus ar redzes invaliditāti, kurus Biedrībā 

pārstāv viņu vecāki; palīdzēt ģimenēm, kurās ir bērni ar redzes invaliditāti, sociālo 

pakalpojumu saņemšanā; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 

uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai palīdzētu vecākiem, kuriem ir 

bērni ar redzes invaliditāti; risināt bērnu psihosociālās attīstības problēmas, veicinātu bērnu 

veiksmīgu socializāciju u.c.  

Centrs piedāvā juridiskos pakalpojumus, ja klientam ir nepieciešama palīdzība 

dzīvokļa tiesību, darba tiesību, bērna tiesību vai valsts sociālo garantiju jautājumos, kā arī 

citās civiltiesību un administratīvo tiesību nozarēs. Juridiskie pakalpojumi procesuālajos 

jautājumos tiek sniegti, ja klientam ir nepieciešams sagatavot prasības pieteikumu, 

pieteikumu par prasības nodrošinājumu, kā arī ja klients ir iesaistīts juridiska rakstura strīdā, 

kurā iespējama tiesvedība. Noziedzīgā nodarījumā cietušai personai juridiskie pakalpojumi 

tiek sniegti, ja ir nepieciešama palīdzība savu tiesību un pienākumu noskaidrošanai un 

pieteikuma sastādīšanai.  

Kopumā Centrs attīstās trīs virzienos: juridiskās palīdzības sniegšana sadarbībā ar 

Juridiskās palīdzības administrāciju; juridiskās palīdzības sniegšana kā maksas 

pakalpojumu; pro bono juridiskā palīdzība, lai celtu juristu profesijas prestižu un paplašinātu 

juridisko pakalpojumu pieejamību personām, kurām tā ir īpaši nepieciešama, izvērtējot 

ētiskas un taisnprātības aspektus.  

Vērtējot studējošo darbību Centrā nākas secināt, ka pastāv ambicioza topošo juristu 

grupa, kas vēlas ieviest jauninājumus juridiskajā nozarē. Ir nostiprinājies uzskats, ka visa 

pamatā ir klientu iesaiste un komunikācijas uzturēšana ar tiem. Topošie juristi tiecas uz 

tehnoloģiju plašāku pielietošanu, kas ļautu viņiem strādāt veiksmīgāk un efektīvāk, 

piemēram, izmantojot projektu vadības vai darba slodzes pārvaldības sistēmas. Līdz ar to 

Centra turpmākā darbība tiek orientēta uz jaunāko tehnoloģiju infiltrāciju, to sekmīgu apguvi 

un pielietošanu. Iepriekš tika pieminēta sadarbība ar nevalstisko organizāciju „Latvijas 

cilvēktiesību centrs”. Šo sadarbību būs iespējams īstenot pilnvērtīgi, ja sekmīgi tiks 

pielietotas daudzveidīgas tehnoloģijas (videokonferences, interaktīvā saziņa, elektroniskās 

dokumentu sistēmas u.tml.).  

 

2.8.10. Inovāciju centrs 

 

RA 2007. gada 17. aprīlī parakstīja finansēšanas līgumu ar LR Ekonomikas 

ministriju par RA Inovāciju centra izveidi. 2007. gada 14. decembrī tika atklāts RA 

Inovāciju centrs, kura saīsinātais nosaukums ir Ideju viesnīca. RA Inovāciju centra mērķis ir 

atbalstīt jaunu, inovatīvu uzņēmumu izveidi un sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības 

uzsākšanai. 

Centrs ir izveidots RA dienesta viesnīcas Maskavas ielā 22 pirmajā stāvā. Saskaņā ar 

līgumu starp RA un LR Ekonomikas ministriju RA nodrošina Inovāciju centra darbību. 

Inovāciju centrs LATC telpās (Maskavas ielā 28B) RA studējošajiem nodrošina 

prakses vietas, konstruktoru, tehnoloģiskos un prototipēšanas pakalpojumus.  
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 Inkubatora pakalpojumi 

 Biznesa inkubatorā Ideju viesnīca ir pieejami vairāk kā 100 pakalpojumi. Tos sniedz 

biznesa inkubatora personāls, sadarbības partneri un LATC jaunu produktu laboratorija 

Rēzeknē, Daugavpilī, Balvos, Līvānos un Preiļos. Biznesa inkubators Ideju viesnīca 

specializējas jaunu produktu izstrādē un attīstīšanā, sniedzot prototipēšanas, tehnoloģisko 

procesu vadības un izstrādes pakalpojumus (sk. 2.8.10.1. tabulā). 

 

2.8.10.1. tabula  

Biznesa inkubatora „Ideju viesnīca” darbības rezultāti pa gadiem 
 

Iepirk. līg.: Rēzekne, Balvi 2009 2010 2011 2012 2013 

MVK skaits (kopā inkubēti) 14 33 41 64 73 

MVK apgrozījums, LVL 144,228 749,077 1,255,196 1,796,413 2,619,331 

MVK aprēķināto nodokļu apmērs, LVL 29,228 134,113 135,402 119,227 228,316 

MVK eksports, LVL 5,044 110,444 610,425 1,302,532 1,019,807 

Inkubatorā esošo MVK darbavietu skaits 34 83 104 79 97 

MVK atbalsta apmērs, LVL (bez PVN) 36,493 192,513 196,851 179,414 130,991 

      
      Iepirk. līg.: Daugavpils, Līvāni, Preiļi 2009 2010 2011 2012 2013 

MVK skaits (kopā inkubēti) - 5 45 65 86 

MVK apgrozījums, LVL - 123,946 620,512 1,809,552 2,385,108 

MVK aprēķināto nodokļu apmērs, LVL - 19,828 57,020 224,500 292,377 

MVK eksports, LVL - 29,526 348,989 781,567 143,225 

Inkubatorā esošo MVK darbavietu skaits - 66 138 119 143 

MVK atbalsta apmērs, LVL (bez PVN) - 5,725 151,005 165,481 70,040 

 

Saskaņā ar MK noteikumu projektu VSS-519 (12.06.2014) „Noteikumi par darbības 

programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Sekmēt 

finansējuma pieejamību komercdarbības attīstībai komersantiem dažādās attīstības stadijās 

un veicināt jaunu komersantu veidošanos” aktivitāti „Reģionālie biznesa inkubatori”” 

biznesa operatoru darbība tiks nodrošināta līdz 2015. gadam. 

Plānots, ka inkubatoru operatori komersantiem sniegs divu veidu atbalstu: 

pirmsinkubācijas un inkubācijas pakalpojumus. Pirmsinkubācijā atbalstu piešķir biznesa 

ideju autoriem (fiziskām personām), kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību. 

Pirmsinkubācijas laikā (ne ilgāk kā 4 mēneši) biznesa idejas autoram tiek nodrošinātas 

aprīkotas telpas: viena darbavieta (galds, krēsls), telefons un dators ar interneta pieslēgumu. 

Pirmsinkubācijas laikā biznesa operatora darbinieki un mentori sniedz sagatavotā biznesa 

plāna novērtējumu un ieteikumus biznesa plāna uzlabošanai. Savukārt inkubācija būs 

pieejama komersantiem (juridiskām personām). Inkubācijas laikā – 3 gados – komersantiem 

būs pieejams atbalsts līdz 150 000 euro tekošo izdevumu segšanai, konkurētspējas 

veicināšanas pakalpojumu saņemšanai, kā arī iekārtu iegādei. 

 

2.8.11. Informācijas tehnoloģijas centrs 

ITC izveidots kā RA IF struktūrvienība 2006. gada septembrī, izmaiņas darbības 

nolikumā ir apstiprinātas RA Senāta sēdē 2013. gada 29. oktobrī.  
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ITC darbības mērķis – nodrošināt mūsdienīgas IKT efektīvu izmantošanu RA un 

veikt zinātniski pētniecisko darbību IKT jomā, veicinot IKT attīstību reģionā.  

ITC galvenie darbības virzieni ir saistīti ar IT tehniskā un programmnodrošinājuma 

uzturēšanu RA, programmatūras izstrādi RA vajadzībām un citiem pasūtītājiem gan Latvijā, 

gan ārzemēs, apmācības veikšanu un lietotāju eksaminēšanu, efektīvas IT izmantošanas RA 

veicināšanu, starpdisciplināru pētījumu veikšanu, izmantojot jaunākās tendences IT jomā. 

Periodā no 2009. līdz 2014. gadam tika: 

 paplašinātas un uzturētas Microsoft un CISCO akadēmijas, 

 2011. gadā veikts iepirkums „Datortīklu un telekomunikāciju apmācības 

klases aprīkojuma iegāde” kura ietvaros iegādāts aprīkojums par kopēju summu 41 500 Ls 

(tai skaitā programmatūra Matlab, bezvadu tīkla aparatūra, 26 datori, videonovērošanas 

aprīkojums, CISCO akadēmijas tīkla iekārtas, ciparu foto un video kamera ar 

programmatūru), 

 2012. gadā nodibināta sadarbība ar SIA „Mikrotīkls” un izveidota 

MIKROTIK akadēmija, 

 ierīkots un uzturēts bezvadu tīkls un Internet pieslēgums RA studentu 

viesnīcā Maskavas ielā 22 (vidējais aktīvo iekārtu skaits – 300), 

 uzstādīti 43 datorkomplekti (saņemti kā dāvinājums no Vācijas). 

 2014. gadā modernizācijas rezultātā kopējais IKT aparatūras vienību skaits 

pārsniedz 600 vienības, 

 izveidots ECDL sertifikācijas centrs, 

 tika koordinēts ESF projekts „Atbalsts maģistra studiju programmu 

īstenošanai Rēzeknes Augstskolā” (2009–2013). 

 

ITC piedalījās projektos: 

 2008.–2013. gadā ERAF projektā „Vides tehnoloģiju pārnese: Rēzeknes 

Augstskola – komercsabiedrības”, 

 2010. gadā ESF projektā „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo 

mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”, 

 2010.–2014. gadā ERAF projektā „Rēzeknes Augstskolas jaunās Inženieru 

fakultātes, laboratoriju būvniecība un iekārtu iegāde”, 

 2010.–2015. gadā ERAF projektā „Vienota nacionālas nozīmes Latvijas 

akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveide”. 

 

2.8.12. Latgales Universitātes atbalsta fonds 

Nodibinājums „Latgales Universitātes atbalsta fonds” ir izveidots 2009. gada 3. jūnijā. 

Nodibinājuma mērķis ir saistīts ar sabiedriskā labuma darbību – atbalstīt topošās Latgales 

Universitātes izveidošanu uz RA bāzes, lai veicinātu augstākās izglītības un zinātnes 

kvalitātes uzlabošanu un pieejamību Latgales reģionā. Nodibinājuma uzdevumi ir piesaistīt 

nepieciešamo līdzfinansējumu Dibinātāja prioritāro ES struktūrfondu realizācijai, piesaistīt 

nepieciešamo finansējumu Dibinātāja akadēmiskās un zinātniskās darbības attīstībai, 

piesaistīt finansējumu mērķstipendijām Dibinātāja studentiem.  

Nodibinājums ar Finanšu ministrijas 2009.gada 30.oktobra lēmumu Nr.281 ir ieguvis 

sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Šāds statuss dod potenciālajam ziedotājam skaidru 

ziņu, ka nodobinājums darbojas sabiedrības interesēs un likuma ietvaros, kā arī to, ka 
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organizācijas darbība tiek kontrolēta. Ziedojot nobibinājumam, ziedotājs iegūst arī nodokļu 

atlaides. Nodibinājuma vadības un lēmējinstitūcijas ir Padome un Valde. 

Nodibinājumam ir izveidojusies laba sadarbība ar a/s „Swedbank”, SIA „Festo”, SIA 

„Žurnāls Santa”. Potenciālo ziedotāju apzināšana un informēšana notiek izmantojot 

elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pasts, telefons). Nodibinājumam laika posmā no 

2011.gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim ir piesaistījis ziedojumus EUR 53 

699,18 apmērā.  

2.8.13. RA Absolventu asociācija 

 

2013. gada aprīlī RA tika nodibināta biedrība „Rēzeknes Augstskolas absolventu 

asociācija”. Tās dibinātāji ir visu četru fakultāšu absolventi. Biedrības pamatmērķis – 

apvienot RA absolventus, popularizējot un atbalstot RA, veicinot absolventu iekļaušanos 

augstskolas pasākumos un mūžizglītības programmās. Biedrības pamatuzdevumi ir saistīti ar 

nepieciešamību saliedēt RA absolventus, veicinot RA atpazīstamību, aktīvi popularizēt RA, 

piesaistot potenciālos studentus, sadarboties pasākumu organizēšanā, projektu rakstīšanā un 

realizēšanā, organizēt seminārus, kursus absolventu pieredzes apmaiņai, iesaistīt absolventus 

konferenču organizēšanā, veidot labāko studentu un zinātnieku atbalsta fondu, iegūt 

operatīvāku kontaktu tīklu un veidot sadarbību biznesa attiecību jautājumos, sniegt atbalstu 

studiju programmu izvērtēšanā un attīstībā, prakšu organizēšanā. Neilgajā pastāvēšanas 

periodā RAAA ir izsludinājusi konkursu par veiksmīgāko logo. No piedāvātajiem 11 logo 

variantiem, komisija izvēlējās viesdocētājas, maģistrantes Ineses Dundures piedāvāto logo 

variantu, kas ietver arī RA studentu moto: „Byusim cīši kai zuodža zūbi!”. Šo moto 

studējošie neaizmirst arī pēc veiksmīga studiju procesa noslēguma. 

Biedrības darbības pirmajā gadā īstenots viens projekts, ar kura palīdzību saņemts 

finansējums RAAA telpas iekārtošanai. (Labdarības iniciatīva labiedarbi.lv, - „stūRA aprites 

tELPA”). Ar labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv piešķirto finansējumu (~ 2000 EUR) 

Atbrīvošanas alejā 115 ierīkota „stūRA aprites tELPA”, kas paredzēta studējošo un docētāju 

bērniem, studentiem, absolventiem. Telpai iegādātas bērnu attīstošās rotaļlietas, grāmatas, 

enciklopēdijas. Studentu sanāksmes turpmāk var notikt neformālā gaisotnē, sēžot ērtos 

sēžammaisos, savukārt absolventu apspriežu vajadzībām iegādāts ekrāns, pārvietojamā 

tāfele. Mājīgajai telpai izvēlētās noformējuma krāsas ir košas – pārsvarā zaļganie un 

oranžīgie toņi. Iesaistoties Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātajās aktivitātēs īstenots 

projekts „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kā arī atbalsta pasākums „Darbam 

nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”. RAAA sniedz studentiem iespēju gūt 

praktiskās iemaņas biroja darbā, pilnveidot prezentācijas prasmes, darboties radoši, 

organizējot pasākumus. 2014. gada vasarā RAAA īstenos jauniešu karjeras un vasaras 

nodarbinātības pasākumu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, iesaistot vienu skolēnu lietveža 

amatā. RAAA aktīvi darbojas ~ 20 biedri. 

 

2.8.14. Radošās aktivitātes 

 

RA studenti un atsevišķu programmu docētāji aktīvi iesaistās dažādās aktivitātes, 

paši organizējot pasākumus, kā arī apmeklējot pilsētas, valsts mēroga sabiedriskās norises.  

Pilsētas, reģiona mēroga tradīcijas:  

 Inženieru dienas no 1997. gada, ļaujoj studentiem radoši izmantot savas spējas un 

talantus, iesaistīties sporta aktivitātēs un piedalīties zinātniskajā konferencē 

„Cilvēks. Vide. Tehnoloģijas”. 
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 Literāri muzikāls pasākums novembra beigās (ap Andreja dienu), tiek organizēts 

kopš 1998. gada (idejas autori: I. Šuplinska, A. Juško-Štekele). Pasākumā tiek 

izdzīvotas folkloriskās tradīcijas, prezentēti jaunākie literatūras un mūzikas 

izdevumi, literārajā kabarē izspēlēta Andrejdienas balva – Āksta cepure. 

 RA jaunie literātu krājumu izdošana: „Emociju šķērēs” (1999), „Papīra mezgli vējā” 

(2001), „Pie-la-vī-ties” (2003), „Pīturys punkti bez pīturu” (2013). 

 Kopš 1999. gada tiek izraudzīti Rozes (Rēzeknes pils apburtās princeses) un 

Bruņinieka titula ieguvēji, kuri visu akadēmisko gadu ir augstskolas studentu patroni. 

 Kopš 2002. gada tiek rīkotas Juristu dienas, tā ir laba iespēja studentiem sadarboties 

ar profesionāļiem, kas pārstāv tiesību jomu. Šo dienu laikā ir iespēja ielūkoties 

tiesībsargājošo institūciju ikdienā, notiek tiesas procesa izspēle, konference un 

pieredzes apmaiņas lekcijas, kas noslēdzas ar Juristu balli. 

 Sporta dienas kopš 2002. gada (iniciatore Elita Zaščerinska). Fakultāšu komandas, 

kuras veido docētāji un studenti, sacenšas vairākās disciplīnās (volejbols, virves 

vilkšana, basketbols, jautrās stafetes, dambrete utt.). Kopš 2007. gada ir ieviests 

tradicionālais RA un Valsts robežsardzes koledžas sadraudzības kauss. 

 

Starpaugstskolu tradīcijas: 

  Kopš 2000. gada Latvijas starpaugstskolu studentu intelektuālā spēle „Erudīts”. 

  Kopš 2001. gada intelektuāla orientēšanās spēle „Kroka”, studentu komandas veic 

noteiktu maršrutu Rēzeknes pilsētā, meklējot kartē atzīmētos kontrolpunktus un 

veicot intelektuālus uzdevumus, kas saistīti ar pasākuma tēmu. 

 

Radošie kolektīvi: 

 Deju kopa „Dziga” (dibināts 1991. gadā, vadītāji Inga un Ilmārs Dreļi). Šobrīd 

„Dziga” ir Rēzeknes zīmols un viens no atpazīstamākajiem Latgales kolektīviem. 

Darbības laikā ir izveidotas daudzas deju programmas („Auzu Jumis”, „Lūkošanās”, 

„Latgaliešu kāzas Jasmuižā”), iegūtas neskaitāmas balvas un atzinības Latvijā un 

ārzemēs. „Dzigas” iemīļotākās dejas un dziesmas var meklēt 5 izdotajos CD, 

jaunākais no tiem „Gotovs” (2012). 

 RA teātris „ĶerRA” (dibināts 1994. gadā, pateicoties sadarbībai ar trimdas 

dramaturgu un režisoru Arturu Tālivaldi Rubeni, kopš 1995. g. teātra vadītāja ir 

Olga Senkāne). Kopš 2006. gada iegūtas dažādas balvas studentu teātru festivālos, 

ievērojamākās – labākā aktrise, gada izrāde (2012) un Sudraba Āksta cepure (2012, 

2013) u. c. 

 Studentu jauktais koris „Sonitum” (dibināts 1995. gadā, kora mākslinieciskais 

vadītājs Jānis Mežinskis). „Sonitum” piedalās Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 

un Studentu dziesmu svētkos “Gaudeamus”, akadēmisko koru konkursā „Kristāla 

kapela” utt. 

 Studentu avīze „Dialogi Bēniņos” (neperiodisks augstskolas izdevums kopš 

1998. gada 27. maija, iedibinātāja Ilga Šuplinska, kopš 2003. gada „RA Dialogi”, 

redaktore kopš 2007. gada Lolita Kivleniece-Kuzņecova). Studenti tajā var gūt pirmo 

pieredzi žurnālistikā, kā arī publicēt savus radošos darbus. Aktīvākajiem savas 

radošās izpausmes un ieceres ir iespēja īstenot, darbojoties ik nedēļu Latvijas Radio 

5 (kopš 2014. gada) ziņu izlaiduma sagatavošanā. 

 

 



Rēzeknes Augstskolas darbības un attīstības stratēģija 2014.–2020. gadam 

101 

 

Rēzeknes Augstskolas (RA) attīstības stratēģija 
 

RA nodibināta 1993. gadā. Tās darbības galvenie principi visā darbības periodā ir zinātnē balstīta augstākā izglītība, zināšanu pārnese 

tautsaimniecībā un sadarbība ar ražošanas sfēru un pašvaldībām. Galvenie rīki šo principu iedzīvināšanai ir: 

1) inženierzinātņu, informācijas tehnoloģijas, sociālo un humanitāro zinātņu un radošo industriju integrācija, nodrošinot augstākas 

pievienotās vērtības kvalitatīvu un konkurētspējīgu produktu un tehnoloģiju radīšanu, izmantojot reģionā esošos dabas, cilvēku un 

infrastruktūras resursus, 

2) zinātnes kā izglītības bāzes attīstība, 

3) humanitāro un mākslas zinātņu attīstība nacionālās un eiropeiskās identitātes veidošanai, kultūras un radošo industriju radīšanai un 

popularizēšanai sabiedrībā. 

2012. gadā RA pieņēma lēmumu par statusa un nosaukuma maiņu. IZM ir iesniegti RA Satversmes grozījumi, kas paredz mainīt RA 

statusu un nosaukumu uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Mērķtiecīgu centrējumu uz Latgales reģiona attīstībai vitāli nepieciešamo 

tehnoloģisko (STEM un radošo industriju) zināšanu un pētījumu aktualizēšanu, kā arī akadēmijas statusa iegūšanu atbalsta RA Padomnieku 

konvents un RA sadarbības partneri: Latgales plānošanas reģions, Rēzeknes uzņēmēju biedrība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, 

Latvijas Darbadevēju konfederācija, Rēzeknes pilsētas un novada trīspusējā konsultatīvā Padome, Rēzeknes novada pašvaldības Uzņēmēju 

konsultatīvā padome u.c. 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija pozicionējas kā reģionālās attīstības centrs, kur notiek cilvēkresursu un infrastruktūras koncentrēšanās, lai 

visi inovāciju sistēmas subjekti – izglītība, zinātne un uzņēmējdarbība - attīstītu tādas reģionam un valstij prioritāras jomas/virzienus kā: 

1.  Mašīnbūve, metālapstrāde, aparātbūve un materiālzinātne. 

2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorzinātne. 

3. Viedā enerģētika, biomasa un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana. 

4. Pakalpojumu uzņēmējdarbība, t.sk., viesmīlības, pārtikas tehnoloģijas un tūrisma industrijas. 

5. Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši 

mūsdienu vajadzībām. 

6. Sociālās labklājības un rehabilitācijas tehnoloģijas un cilvēkdrošība. 
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1. SVID analīze un kopsavilkums 

 

Stratēģijas izstrādes grupa ir veikusi RA vājo un stipro pušu, iespēju un draudu analīzi, pamatojoties uz esošajā situācijā noteiktajām 

problēmām un priekšrocībām, kas ietekmē RA un Latgales reģiona un Eiropas tautsaimniecības attīstību. 

 

Stiprās puses Vājās puses 

1. Aktīva līdziesaiste reģiona, valsts izglītības, valodas, kultūras, tautsaimniecības 

politikas plānošanā un realizēšanā. 

2. Inovāciju un tehnoloģiju apguve, izstrāde, pārnese notiek 12 (no 15) studiju 

vierzienos. 

3. Četru resursietilpīgu studiju virzienu īstenošana: Mehānika, metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības, Arhitektūra un būvniecība, 

Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācija, datorvadība 

un datorzinātnes, Ražošana un pārstrāde. 

4. Divos no resursietilpīgajiem studiju virzieniem ir nodrošinātas pilna cikla 

studijas, darbojas akreditētas doktora studiju programmas. 

5. Izveidota infrastruktūras un pētnieciskā bāze inovatīvu, starpdisciplināru 

zinātnisko pētījumu (inženierzinātnes, reģionālistika, sociālā rehabilitācija) 

veikšanai. 

6. Studiju un pētnieciskajā procesā tiek izmantotas ar mūsdienīgām iekārtām 

aprīkotas laboratorijas – mehatronikā, vides inženierzinātnēs, sociālajā 

rehabilitācijā, dizainā. 

7. Izglītības zinātņu pētījumu pieejamība Thomson Reuters Web of Science (WoS) 

Conference Proceedings Citation Index. 

8. Daudzveidīgs un kvalitatīvs mūžizglītības programmu piedāvājums un plašs 

sadarbības tīkls ar valsts, pašvaldības un NVO iestādēm. 

9. Daudzveidīga un sekmīga sadarbība ar ārzemju partneriem, aktīva studējošo un 

personāla mobilitāte. 

10. Izveidots veiksmīgs sadarbības un partnerības tīklojums ar reģiona pašvaldībām, 

1. Nepietiekama IKT izmantošana studiju un pētniecības 

nodrošināšanai. 

2. Nav pilnvērtīgi attīstīta e-apmācības vide, e-studiju 

programmas. 

3. Vāji izmantotas pētījumu komercializācijas iespējas 

un prasmes. 

4. Nepietiekams Latvijas Zinātnes padomes ekspertu 

skaits. 

5. Nepietiekams publikāciju skaits starptautiski atzītās 

datu bāzēs. 

6. Neviendabīgas akadēmiskā personāla un studējošo 

svešvalodu prasmes. 

7. Zems ārzemju studējošo īpatsvars. 

8. Vāji nodrošināta sporta infrastruktūra. 

9. Nepietiekams RA sagatavoto un izdoto mācību 

grāmatu un mācību līdzekļu skaits. 

10. Nepietiekams doktora līmeņa studiju programmu 

skaits. 
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darba devējiem, izglītības iestādēm un NVO. 

11. Izveidota iekšēja studiju kvalitātes vadības sistēma. 

Iespējas  Draudi 

1. Inovatīvu, starpdisciplināru, uz eksportu vērstu, jaunajās tehnoloģijās balstītu, 

tālmācībā pieejamu studiju programmu, moduļu un studiju kursu izstrāde. 

2. Zinātniskās kapacitātes palielināšana, optimizējot studiju un zinātniskās 

struktūrvienības kopīgu studiju un pētniecības mērķu sasniegšanai Eiropas 

augstākās izglītības un zinātnes telpā. 

3. Valstij un reģionam prioritāru jomu/virzienu attīstība: 

 - Mašīnbūve, metālapstrāde, aparātbūve un materiālzinātne. 

 - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datorzinātne. 

 - Viedā enerģētika, biomasa un atjaunojamo vietējo resursu izmantošana. 

 - Pakalpojumu uzņēmējdarbība, t.sk., viesmīlības, pārtikas tehnoloģijas un tūrisma 

industrijas. 

 - Reģionālistika, tai skaitā radošās un kultūras industrijas latgaliešu valodas, 

tradīciju, kultūras saglabāšanā un transformācijā atbilstoši mūsdienu situācijas 

vajadzībām. 

 - Sociālās labklājības un rehabilitācijas tehnoloģijas un cilvēkdrošība. 

4. Aktīva iesaistīšanās zinātnisko, infrastruktūras u. c. projektu izstrādē, 

sagatavošanā un ieviešanā. 

5. Iesaistīšanās starpdisciplināru pētījumu veikšanā, publicēšanā un aprobēšanā. 

6. Pētījumu publicitāte ārpus RA izdevumiem, vadošajos zinātņu virzienu, 

profesionālo jomu starptautiski citējamos izdevumos. 

7. Mūžizglītības sistēmas pilnveide sadarbībā ar RA Absolventu asociāciju, 

Studentu biznesa centru. 

8. „Trešās paaudzes universitātes” izveide, nodrošinot mācīšanās iespējas senioriem 

atbilstoši dzīves, darba pieredzei, motivācijai un mācīšanās mērķim. 

1. Ilgtspējīgas un sistemātiskas reģionu attīstības 

politikas trūkums Latvijā.  

2. Valsts finansējuma samazināšana budžeta studijām, 

zinātnei un attīstības projektiem. 

3. Akadēmiskā studiju un zinātniskā darba šķīrums, 

neadekvāts zinātnieku darba atalgojums, kas ietekmē 

studiju un pētniecības kvalitāti Latvijas augstākās 

izglītības iestādēs. 

4. Nevienlīdzīga konkurence starp valsts un privātajām 

augstskās izglītības iestādēm studiju valodas 

piedāvājumā. 

6. Negatīvs demogrāfiskais saldo, studentu skaita 

samazināšanās Latvijā, jauniešu izceļošana uz ārzemēm. 
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2. Vīzija 

 

RA ir starptautiski konkurētspējīga Tehnoloģiju akadēmija Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā integrētajās inženieru, 

sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar motivētiem, radošiem un darba tirgū pieprasītiem studentiem un atvērtu, dinamisku akadēmisko un 

zinātnisko vidi ilgtspējīgai sabiedrības attīstībai. 

RA darbības vispārējais mērķis ir stiprināt RA stratēģisko lomu Latgales reģionā, Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un 

zinātnisko institūciju sistēmā, pozicionējot sevi kā tehnoloģiju akadēmiju, pievēršoties daudznozaru tehnoloģisko risinājumu izstrādei, apguvei, 

izpētei, popularizēšanai un pielietošanai, aktualizējot starpdisciplinārās saiknes būtisko lomu augstākās izglītības un zinātnes attīstībā Latvijā, 

primāri mazinot Latgales reģiona attīstību kavējošos faktorus, garantējot inovatīvu, tradicionālajām tautsaimniecības nozarēm, radošajai un 

kultūras industrijai nepieciešamu produktu izstrādi un praktisku realizāciju. 

RA misija ir dot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā un izaugsmē caur izglītību, pētniecību, zinātni un inovāciju sistēmu, 

nodrošinot jaunu produktu un tehnoloģiju radīšanu RA pārstāvētajās zinātnes nozarēs un starpnozarēs gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. 

 

3. STRATĒĢISKIE MĒRĶI UN UZDEVUMI  

 

M1. Nodrošināt resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un 

pēctecīgu īstenošanu Latgales reģionā, sagatavojot Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot 

jauno speciālistu iesaisti zinātnē un pētniecībā. 

U1.1. Kļūt par vadošo inženierzinātņu studiju, pētniecības un inovāciju centru Austrumlatvijā. 

U1.2. Nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, sabiedrības veselības un labklājības, 

cilvēkdrošības jautājumu risināšanai Latgales reģionā un Latvijā kopumā. 

U1.3. Veicināt Latgalē dislocēto resursietilpīgās studijas īstenojošo izglītības iestāžu sadarbību, veidojot klasteru, konsorciju, aģentūru 

tīklu vai tml., lai plānotu tehnoloģisko, materiālo un cilvēkresursu mērķtiecīgu izmantošanu. 

U1.4. Integrēt teorētiskās zināšanas kvalitatīvu praktisko iemaņu apgūšanas iespējās dabaszinātnēs, mehatronikā, inženierzinātnēs, 

būvniecībā u. c. resursietilpīgajos studiju virzienos. 

U1.5. Veicināt tādu studiju programmu rezultātu ieviešanu, kas paredz instrumentu apguvi, piemērošanu un izstrādi tehnoloģiju pārnesei 

un inovatīvai uzņēmējdarbībai.  

U1.6. Nodrošināt studējošo skaita un akadēmiskā personāla skaita palielinājumu resursietilpīgajos studiju virzienos. 
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U1.7. Palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, kultūras, radošo 

industriju un citās jomās, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar 

augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata. 

M2. Piedāvāt zinātnē balstītas, uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi vērstas starpdisciplināras studiju programmas, 

pievilcīgu un modernu studiju un pētniecisko vidi, sagatavojot konkurētspējīgus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba 

tirgum un kāpinot studiju kvalitāti. 

U2.1.P ar RA attīstības stratēģijai atbilstošiem noteikt tos studiju virzienus, kas vērsti uz moderno tehnoloģiju izstrādi, apguvi un 

piemērošanu. 

U2.2. Studiju virzienu attīstībā par prioritāti noteikt pilna cikla studiju īstenošanu, tostarp sadarbojoties ar citām augstākās izglītības 

iestādēm Latvijā un ārzemēs.  

U2.3.Pilnveidot studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības un darba tirgus prasībām, studiju programmu izveidei, izvērtēšanai un 

attīstībai piesaistot nozares profesionāļus. 

U.2.4.Veicināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un ilgtstpējīgu sadarbību, nodrošinot ārzemju studējošo un akadēmiskā 

personāla piesaisti. 

U2.5.Attīstīt mūžizglītības sistēmu RA. 

U2.6.Veicināt studējošo interesi un izpratni par zinātnes un pētniecības, inovācijas un augsto tehnoloģiju lomu ekonomikas attīstībā 

Latgales reģionā, Latvijā un ārzemēs. 

M3. Ieviest pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotības principu, attīstīt RA akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, 

nodrošinot tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības vides un tautsaimniecības attīstībai. 

U3.1.Palielināt nodarbināto skaitu zinātnē, atjaunojot un attīstot zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju cilvēkresursus (augstas kvalifikācijas 

speciālisti un pētnieki gan zinātnē, gan pētniecībā, gan izglītībā, gan uzņēmumos), sekmējot starptautisko izcilību un kvalitāti. 

U3.2. Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti. 

U3.3. Uzturēt un pilnveidot zinātnisko infrastruktūru. 

M4. Izveidot mūsdienīgu un ilgtspējīgu RA infrastruktūras teritoriālu kompleksu un modernu aprīkojumu fundamentālajiem un lietišķajiem 

pētījumiem, izcilai studiju videi un inovāciju atbalstam. 

U4.1. RA studiju korpusu optimizācija, uzbūvējot teritoriālu infrastruktūras kompleksu Atbrīvošanas alejā 115. 

U4.2. Optimizēt studiju un pētniecības atbalsta infrastruktūru.  

M5. Attīstīt reģiona pievilcību, iesaistot RA akadēmisko personālu, studējošos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, ilgtspējīgā 

resursu izmantošanā, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē. 
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U5.1.Modernizēt un integrēt pētniecības un izglītības sektoru, palielinot tā spēju reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem pētniecībā, tehnoloģiju 

izstrādē un inovācijās un paaugstinot jau studiju laikā radīto produktu ieviešanu tautsaimniecībā, sabiedrības labklājības celšanā. 

U5.2. Saglabāt, attīstīt un popularizēt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu valsts un starptautiskajā līmenī. 

U5.3. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām aktivizēt studējošo un akadēmiskā personāla iesaisti RA un Latgales reģiona kultūras, 

sociālajā un ekonomiskajā dzīvē. 

U5.4. Informēt sabiedrību par zinātnes sasniegumiem un inovācijām, popularizēt inovatīvo darbību un tehnoloģijas, tādējādi veidojot 

pieprasījumu pēc valsts un pašvaldību pasūtījumiem, radot interesi par sabiedrības līdziesaisti reģiona attīstībā, motivējot jauniešus 

palikt reģionā un pievērsties pētnieciskajai darbībai. 

 
Stratēģisko mērķu un uzdevumu izpildei līdz 2020. gadam ir noteikti indikatori. Būtiskākie no tiem: 

1) studējošo skaita dinamika; 

2) ārzemju studentu skaits;  

3) absolventu spēja iekļauties darba tirgū; 

4) imatrikulācijas konkursa koeficients; 

5) piesaistīto finanšu līdzekļu apjoms; 

6) akadēmiskā personāla ar doktora zinātnisko grādu procentuālais īpatsvars; 

7) akadēmiskā personāla zinātniskā kvalifikācija; 

8) aizstāvēto promocijas darbu skaits; 

9) iegūto patentu un pārdoto licenču skaits; 

10) starptautiskajās datubāzēs iekļauto publikāciju skaits; 

11) līdzdalība ES un citos projektos. 

 

 Indikatori noteikti pēc statistikas analīzes metodes (CSP, RA dati), anketēšanas, intervēšanas metodēm, rezultāti rādītāji pēc projektu 

ieviešanas, noslēgto līgumu, publikāciju skaits. Dati tiks atspoguļoti ikgadējā ziņojumā par RA attīstības un darbības stratēģijas ieviešanas 

pārskatu. 
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4. ATSKAITES PERIODĀ PLĀNOTIE REZULTĀTI 

 

Mērķi (M) un uzdevumi (U) Atskaites periodā plānotie rezultāti  

2015-2017 (R) 2018-2020 (IR) 

M 1. Nodrošināt resursietilpīgo, uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi vērstu studiju virzienu mērķtiecīgu, saskaņotu un pēctecīgu 

īstenošanu Latgales reģionā, sagatavojot Latgales, Latvijas, Eiropas ekonomikas izaugsmei nepieciešamos speciālistus, veicinot jauno speciālistu 

iesaisti zinātnē un pētniecībā. 

U1.1.  Kļūt par vadošo inženierzinātņu un tehnoloģiju studiju, pētniecības un inovāciju centru Austrumlatvijā: 

 P1.1.1. Attīstīt metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas, 

mašīnbūves, materiālzinātnes, materiālu ražošanas un pārstrādes, 

būvniecības, elektrotehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, 

datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un 

datorzinātnes, vides inženierzinātnes, biomasas, pārtikas pārstrādes u. c. 

nozares, balstītas uz principu zinātne → inovācija → prototipu izstrāde → 

tehnoloģiju pārnese → ražošana. 

R.1.1.1.1. 2 pirmā līmeņa un 

1 otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības 

programma studiju virzienos 

„Informācijas tehnoloģija, 

datortehnika, elektronika, 

telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne”, 

„Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, 

siltumtehnika un 

mašīnzinības, ražošanas un 

pārstrāde”, „Būvniecība un 

arhitektūra”, „Ražošana un 

pārstrāde”.; 

R.1.1.1.2. 3 jauni studentu un 

absolventu uzņēmumi 

attīstāmajās nozarēs reģionā; 

R.1.1.1.3. RA izveidots  

Mašīnbūves VNPC; 

R.1.1.1.4. Izveidots Biomasas 

IR.1.1.1.1. 2 otrā līmeņa 

profesionālās augstākās 

izglītības starpdisciplināras  

programmas vadības zinātnes 

un inženierzinātņu jomā;; 

IR.1.1.1.2. 5 jauni studentu 

un absolventu uzņēmumi; 

IR.1.1.1.3. Paplašināta 

pētnieciskā infrastruktūra, 

īstenojot IF būvniecības  un 

zinātniskā aprīkojuma 

iegādes projekta 2.kārtu; 

IR.1.1.1.4. Izveidota 

pilotražotne. 
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pētnieciskais centrs; 

R.1.1.1.5. Izveidota Pārtikas 

tehnoloģijas laboratorija. 

P1.1.2. Sadarbībā ar Mittvaides augstskolu (Vācija) u.c. partneriem uzsākt 

lāzertehnoloģiju izmantošanu inovatīvu produktu izstrādāšanai, pasūtījuma 

darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai Latvijā un ārzemēs. 

R.1.1.2.1. Lāzertehnoloģiju 

centrs, RA; 

R.1.1.2.2. Izpildīti vismaz 3 

pasūtījuma darbi, vismaz 3 

pētnieciskie pakalpojumi, 

izstrādāti vismaz 3 

komercializācijas 

piedāvājumi lāzertehnoloģiju 

jomā; 

R.1.1.2.3. Izveidots 

lāzertehnoloģiju modulis 

studiju programmā 

„Mehatronika”. 

IR.1.1.2.1. Izpildīti vismaz 10 

pasūtījuma darbi, vismaz 10 

pētnieciskie pakalpojumi, 

izstrādāti vismaz 10 

komercializācijas 

piedāvājumi lāzertehnoloģiju 

jomā; 

IR.1.1.2.2. Radītas 3 jaunas 

darba vietas jaunajiem 

zinātniekiem; 

IR.1.1.2.3. Izstrādāta 

maģistra studiju programma 

lāzertehnoloģiju jomā. 

P1.1.3. Palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušo skaitu doktora 

studiju programmās „Vides inženierzinātne” un „Sociotehnisko sistēmu 

modelēšana”, iesaistīties doktorantūras skolu veidošanā inženierzinātņu 

virzienos. 

R.1.1.3.1. Katrā studiju 

programmā gadā uzņemti 

vismaz 3 doktoranti; 

R.1.1.3.2. Katrā studiju 

programmā ik gadus vismaz 

1 doktorants iegūst doktora 

zinātnisko grādu; 

R.1.1.3.3. RA iesaistījusies 

promocijas padomēs 

attiecīgajās nozarēs. 

IR.1.1.3.1. Katrā studiju 

programmā gadā uzņemti 

vismaz 5 doktoranti, tai 

skaitā 20% no ārvalstīm; 

IR.1.1.3.2. Katrā programmā 

ik gadus vismaz 2 doktorants 

iegūst doktora zinātnisko 

grādu; 

IR.1.1.3.3 Doktora studiju 

programmu īstenošanā 

piedalās vismaz 5 LZP 

eksperti, kas ir RA 

akadēmiskais personāls; 
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IR.1.1.3.4. Sadarbībā ar 

Latvijas AII un ārzemju 

partneriem RA iesaistījusies 

doktorantūras skolas 

izveidošanā. 

P1.1.4. Palielināt ar industrijas tehnoloģiju un inovāciju problēmu izpēti 

saistīto promocijas darbu un studiju pētniecisko darbu īpatsvaru un 

izstrādes kvalitāti. 

R.1.1.4.1. Izveidots 

industrijai un sociālajiem 

partneriem aktuālo tēmu 

katalogs; 

R.1.1.4.2. Gadā vismaz 2 

promocijas darbi saistīti ar 

industrijas problēmu 

risināšanu; 

R.1.1.4.3. Promocijas darbu 

vadīšanā piesaistīti eksperti 

no industrijas, no ārzemju 

AII. 

IR.1.1.4.1. Gadā vismaz 4 

promocijas darbi saistīti ar 

industrijas problēmu 

risināšanu; 

IR.1.1.4.2. Katram 

promocijas darbam ir 

konsultants no industrijas, no 

ārzemju AII. 

P1.1.5. Palielināt tehnoloģiskas ievirzes zinātnisko projektu skaitu, to 

īstenošanā iesaistot gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, 

gan jaunos zinātniekus. 

R.1.1.5.1. Sagatavoti vismaz 

15 tehnoloģiskas ievirzes 

projektu pieteikumi. 

IR.1.1.5.1. Īstenoti 10 

tehnoloģiskas ievirzes 

projekti; 

IR.1.1.5.2. Iesaistīti 100 

bakalaura līmeņa, 40 

maģistra līmeņa, 10 doktora 

līmeņa studējošie no dažādu 

virzienu studiju 

programmām. 

P1.1.6. Veidot kopīgus projektus un sadarbības platformas gan ar citām AII 

un zinātniskajām institūcijām, gan ar privātā sektora organizācijām, 

iesaistoties ES, BJR pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās 

R.1.1.6.1. Sagatavoti vismaz 

15 kopīgu projektu 

pieteikumi. 

IR.1.1.6.1. Īstenoti vismaz 10 

kopīgi projekti; 

IR.1.1.6.2. Iesaistīti 100 
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(Horizon2020 u.c.), valsts pētījumu u.c. programmās, to īstenošanā 

iesaistot gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, gan jaunos 

zinātniekus.  

bakalaura līmeņa, 40 

maģistra līmeņa, 10 doktora 

līmeņa studējošie no dažādu 

virzienu studiju 

programmām. 

U 1.2. Nodrošināt tehnoloģisko izcilību un inovāciju pārnesi socializācijas un resocializācijas, sabiedrības veselības un labklājības, cilvēkdrošības 

jautājumu risināšanai Latgales reģionā, Latvijā un Eiropā kopumā: 

 P.1.2.1. Veikt starpdisciplinārus pētījumus (izglītība/ personības 

socializācija/ resocializācija/ pedagoģiskās tehnoloģijas/ sociālās un 

rehabilitācijas tehnoloģijas/telerehabilitācijas), - veidot saikni starp zinātni, 

praksi un sabiedrību, stiprinot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu 

zinātniskajām institūcijām. 

R.1.2.1.1. Izveidots 

Austrumlatvijas Sociālās 

rehabilitācijas tehnoloģiju 

centrs; 

R.1.2.1.2. Izstrādātas 3 

monogrāfijas; 

R.1.2.1.3. Katru gadu vismaz 2 

publikācijas Thomson Reuters 

WoS vai Scopus. 

IR.1.2.1.1. Katru gadu  

sagatavots un iesniegts 

vismaz 1 zinātniskā 

projekta pieteikums; 

IR.1.2.1.2. Katru gadu 

vismaz 1 monogrāfija; 

IR.1.2.1.3. Katru gadu 

vismaz 2 publikācijas 

Thomson Reuters WoS vai 

Scopus. 

 P.1.2.2. Palielināt doktorantu skaitu un sagatavot jaunos zinātniekus 

starpdisciplināro pētījumu veikšanai, īstenojot doktora programmu 

„Pedagoģija”, palielināt promocijas darbu īpatsvaru un izstrādes kvalitāti 

pieteikto inovāciju jomā, veidot pēcdoktorantūras jauno pētnieku darba 

grupas. 

R.1.2.2.1. Katru gadu vismaz 1 

doktorants iegūst doktora 

zinātnisko grādu. 

IR.1.2.2.1. Katru gadu 

vismaz 1 doktorants iegūst 

doktora zinātnisko grādu. 

P.1.2.3. Palielināt tehnoloģiskas ievirzes zinātnisko projektu skaitu, 

veidojot kopīgus projektus un sadarbības platformas gan ar citām AII un 

zinātniskajām institūcijām, gan ar privātā sektora organizācijām, 

iesaistoties ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās 

(Horizon2020 u.c.), valsts pētījumu programmās. 

R.1.2.3.1. Ir sagatavoti vismaz 2 

zinātniskā projekta pieteikumi. 

IR.1.2.3.1. Īstenoti vismaz 

2 zinātniskie projekti. 

U 1.3. Veicināt Latgalē dislocēto resursietilpīgās studijas īstenojošo izglītības iestāžu sadarbību, veidojot klasteru, konsorciju, aģentūru tīklu vai 

tml., lai plānotu tehnoloģisko, materiālo un cilvēkresursu mērķtiecīgu izmantošanu: 
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P1.3.1. Veidot izglītības inovāciju klasteri, paplašinot noslēgtos sadarbības 

līgumus ar vispārējās (profesionālās) izglītības sektoru un koledžām. 

R.1.3.1.1. Sadarbības līgumi ar 

Rēzeknes 1. vidusskola, 

Rēzeknes valsts ģimnāzija, 

Austrumlatgales profesionālā 

vidusskola (Rēzeknes 

Tehnikums), Valsts 

Robežsardzes koledža, 

Malnavas koledža, Jēkabpils 

agrobiznesa koledža, Barkavas 

profesionālā vidusskola, 

Daugavpils Valsts tehnikums 

u.c. 

IR1.3.1.1.Izveidots 

tehnoloģiju un inovāciju 

centrs 

P1.3.2. Izstrādāt starpdisciplināras studiju programmas, apvienojot 

vadībzinātnes un inženierzinātnes. 

R.1.3.2.1. Izstrādātas 2 

starpdisciplināras studiju 

programmas. 

 

P1.3.3. Dot iespēju izmantot apvienotos bibliotēku resursus un iesaistīto 

pušu materiāli tehnisko bāzi (laboratorijas, iekārtas u.c.), finanšu resursus. 

R.1.3.3.1. RA nodrošina 

piekļuvi Latvijas 

akadēmiskajam tīklam saskaņā 

ar noslēgtajiem līgumiem. 

 

P1.3.4. Stiprināt izglītības pēctecību, nodrošinot secīgu izglītības ieguvi 

resursietilpīgajos studiju virzienos, sadarbojoties ar Austrumlatgales 

profesionālo vidusskolu (Rēzeknes tehnikumu). 

R.1.3.4.1. Izstrādāta kopīgu 

studiju virzienu „Ražošana un 

pārstrāde”,  „Informācijas 

tehnoloģija, datortehnika, 

elektronika, telekomunikācijas, 

datorvadība un datorzinātne”, 

„Mehānika un metālapstrāde, 

siltumenerģētika, siltumtehnika 

un mašīnzinības”, „Arhitektūra 

un būvniecība” īstenošanas 
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programma, nodrošinot 

pēctecīgu pāreju no 3. (APV) uz 

4. un 5. profesionālās 

kvalifikācijas līmeni (RA).   

R.1.3.4.1. Nodrošināta iespēja 

abpusējai laboratoriju un 

mācību/studiju infrastruktūras 

izmantošanai studiju procesā un 

pētniecībā 

R.1.3.4.2.RA un APV 

(Rēzeknes tehnikums) 

akadēmiskais personāls 

savstarpēji sadarbojas kopīgu 

izglītības (tostarp mūžizglītības) 

programmu īstenošanā  

U 1.4. P1.4.1. Integrēt teorētiskās zināšanas kvalitatīvu praktisko iemaņu 

apgūšanas iespējās dabaszinātnēs, mehatronikā, inženierzinātnēs, 

būvniecībā u. c. resursietilpīgajos studiju virzienos. 

R.1.4.1.1. Papildināts 5 esošo 

laboratoriju tehniskais 

nodrošinājumu ar modernu 

aprīkojumu; 

R.1.4.1.2. Iegādāts zinātniski 

pētnieciskais aprīkojums 5 

zinātniskajām laboratorijām; 

R.1.4.1.3. 10 jauni prakšu 

līgumi Latvijā vadošajos 

uzņēmumos, 5 jauni prakšu 

līgumi ārvalstu uzņēmumos. 

IR.1.4.1.1. Izveidotas  10 

jaunas zinātniskās 

laboratorijas, īstenojot IF 

būvniecības  un zinātniskā 

aprīkojuma iegādes 

projekta 2.kārtu; 

IR.1.4.1.2. Iegādāts 

zinātniski pētnieciskais 

aprīkojums 15 jaunajām 

zinātniskajām; 

IR.1.4.1.3. 10 jauni prakšu 

līgumi Latvijā vadošajos 

uzņēmumos, 5 jauni 

prakšu līgumi ārvalstu 
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uzņēmumos. 

U 1.5. P1.5.1. Veicināt tādu studiju programmu rezultātu ieviešanu, kas paredz 

instrumentu apguvi, piemērošanu un izstrādi tehnoloģiju pārnesei un 

inovatīvai uzņēmējdarbībai.  

R.1.5.1.1. Reizi gadā 

nodrošināta studiju programmu 

un studiju rezultātu 

aktualizēšana atbilstoši darba 

tirgus, likumdošanas prasībām 

un zinātnes attīstības 

tendencēm. 

R.1.5.1.2. Visi RA īstenotie 

studiju virzieni darbojas pēc to 

stratēģijās noteiktajiem 

uzdevumiem tehnoloģiju 

apguvei, izstrādei un pārnesei. 

 

U 1.6. P.1.6.1. Nodrošināt studējošo skaita un akadēmiskā personāla skaita 

palielinājumu resursietilpīgajos studiju virzienos.  

R.1.6.1.1. Iegūti ESF, LZA u.c. 

fondu līdzekļi cilvēkresursu 

piesaistei. 

IR.1.6.1.1. Vismaz 50% no 

kopējā studējošo un 

akadēmiskā personāla 

skaita ir resursietilpīgajos 

studiju virzienos.  

U 1.7. P.1.7.1. Palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu 

skaitu informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, radošo industriju un citās 

jomās, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas 

produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, 

tādējādi veicinot tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību 

uz inovāciju pamata. 

R.1.7.1.1. Iegūti ESF, LZA u.c. 

fondu līdzekļi maģistra 

pētījumu izstrādei  

 R.1.7.1.2. ne mazāk, kā 40 % 

no kopējā  absolventa skaita  

iegūst maģistra grādu 

tehnoloģiskās ievirzes studiju 

programmās. 

IR.1.7.1.2. Vismaz 50 % 

no kopējā  absolventa 

skaita  iegūst maģistra 

grādu informācijas 

tehnoloģiju, 

inženierzinātņu, radošo 

industriju jomā. 

U1.8. Veikt pasākumus ārzemju studentu piesaistei studijām RA 

 P.1.8.1. Veidot studiju programmas angļu valodā. R.1.8.1.1. Vismaz 2 studiju 

programmas angļu valodā katrā 

IR.1.8.1.1. Vismaz 3 

studiju programmas angļu 
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fakultātē. valodā katrā fakultātē. 

 P.1.8.2. Īstenot plānveidīgus mārketinga pasākumus. R.1.8.2.1. Vismaz 4 izstādes 

gadā ārzemēs  

R.1.8.2.2. Vismaz 1 mārketinga 

kampaņa internetā. 

IR.1.8.2.1. Dalība Latvijas 

augstskolu pārstāvniecībās 

ārzemēs.  

M 2. Piedāvāt zinātnē balstītas, uz inovatīvu tehnoloģiju apguvi, piemērošanu un izstrādi vērstas starpdisciplināras studiju programmas, 

pievilcīgu un modernu studiju un pētniecisko vidi, sagatavojot konkurētspējīgus speciālistus reģiona, valsts un starptautiskajam darba 

tirgum un kāpinot studiju kvalitāti. 

U 2.1. P.2.1.1. Par RA attīstības stratēģijai atbilstošiem noteikt tos studiju 

virzienus, kas vērsti uz moderno tehnoloģiju izstrādi, apguvi un 

piemērošanu. 

R.2.1.1.1. Pārskatīta studiju 

virzienu struktūra RA, 

aktualizējot uz tehnoloģisko 

inovāciju apguvi vērstos studiju 

virzienos; 

R.2.1.1.2. IKT atzīt par vienu 

no būtiskākajām partnerības 

nozarēm visu RA īstenoto 

virzienu starpdisciplinaritātes 

modeļu veidošanā. 

IR.2.1.1.1. Akreditētas 

35% tehnoloģiskās ievirzes 

programmas un 65 % 

starpdisciplināras 

programmas.  

IR.2.1.1.2. Modernizēti 

vismaz 50% no RA 

īstenotajiem studiju 

virzieniem. 

U 2.2. P.2.2.1. Studiju virzienu attīstībā par prioritāti noteikt pilna cikla studiju 

īstenošanu, tostarp sadarbojoties ar citām augstākās izglītības iestādēm 

Latvijā un ārzemēs.  

R.2.2.1.1. Izstrādāta 

starpdisciplināra starpvalstu 

doktora studiju programma 

Baltistika . 

IR.2.2.1.1. Izstrādāta 

doktora studiju programma 

Vadības zinātnē . 

U 2.3. Pilnveidot studiju programmas atbilstoši tautsaimniecības un darba tirgus prasībām, studiju programmu izveidei, izvērtēšanai un attīstībai 

piesaistot nozares profesionāļus: 

 P.2.3.1. Attīstīt e-studijas, piedāvājot e-vidē studiju moduļus un studiju 

programmas, tostarp angļu valodā. 

R.2.3.1.1. Izstrādāti un e-vidē 

pieejami vismaz 10 studiju 

moduļi. 

 

IR.2.3.1.1. Izstrādāti un e-

vidē pieejamas vismaz 5  

studiju programmas. 

 

P.2.3.2. Izstrādāt un īstenot tautsaimniecības attīstībai noderīgus studiju R.2.3.2.1. Izveidota efektīvu  
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rezultātus, nodrošinot arī studējošo zināšanu un prasmju pārnesi sabiedrībā 

jau studiju procesā. 

studiju rezultātu novērtēšanas 

sistēmu, piesaistot nozares 

profesionāļus. 

R.2.3.2.2 Izstrādāta AP 

profesionālās stažēšanās 

sistēma uzņēmumos. 

U 2.4.  Veicināt studiju programmu starptautisku atpazīstamību un ilgtspējīgu sadarbību, nodrošinot ārzemju studējošo un akadēmiskā personāla 

piesaisti 

 P.2.4.1. Veidot kopīgas studiju programmas ar citām Latvijas un ārzemju 

augstākās izglītības iestādēm, lai veicinātu finanšu līdzekļu piesaisti un 

internacionalizācijas procesu.  

 

R.2.4.1.1. Izstrādātas 5 

starpvalstu kopīgas studiju 

programmas īstenošanai 

angļu valodā. 

R.2.4.1.2. Izstrādāta un tiek 

īstenota RA akadēmiskā 

personāla svešvalodu 

apguves stratēģiskā 

programma 

R.2.4.1.3. Ārzemju studējošo 

skaits – 5% no kopējā RA 

studējošo skaita 

IR.2.4.1.1. Izstrādātas 5 

starpvalstu kopīgas studiju 

programmas īstenošanai 

angļu valodā. 

IR.2.4.1.3.Ārzemju 

studējošo skaits – 10% no 

kopējā RA studējošo skaita 

P.2.4.2. Piesaistīt darba RA akadēmisko personālu ( tostarp zinātniekus) no 

ārzemēm t.sk., maģistra darbu un promocijas darbu vadīšanai, zinātnisko 

pētījumu veikšanai. 

R.2.4.2.1. Ārzemju 

akadēmiskā personāla skaits - 

10% no kopējā RA 

akadēmiskā personāla skaita.  

IR.2.4.2.1. Ārzemju 

akadēmiskā personāla 

skaits - 15% no kopējā RA 

akadēmiskā personāla 

skaita. 

U 2.5. Attīstīt mūžizglītības sistēmu RA 

 P.2.5.1. Uz RA Mūžizglītības centra bāzes izveidot daudzfunkcionālu 

reģionālas nozīmes mūžizglītības centru. 

R.2.5.1.1. Izveidots 

daudzfunkcionāls reģionālās 

nozīmes Mūžizglītības centrs.  
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R.2.5.1.2. Nodrošinātas 

profesionālās kvalifikācijas 

programmas, neformālās un 

informālās izglītības 

programmas, kā arī studiju 

programmu izvēles moduļu 

apgūšana reģionālā, nacionālā 

un starptautiskā līmenī. 

 P2.5.2. Veidot saistošu piedāvājumu senioru izglītošanai. R.2.5.2.1. Noslēgti sadarbības 

līgumi ar valsts un pašvaldību, 

senioru nevalstiskajām 

organizācijām;  

R.2.5.2.2. Izstrādāti 3 kopīgi 

projekti, kas veido sadarbības 

tīklu apmācību pieprasījumam, 

piedāvājumam un finansējumam. 

IR.2.5.2.1. Izveidota Trešās 

paaudzes universitāte, 

atbilstoši senioru dzīves, 

darba  pieredzei, motivācijai 

un mācīšanās mērķim; 

IR.2.5.2.2. Realizēti 3 kopīgi 

projekti, kas veido sadarbības 

tīklu apmācību 

pieprasījumam, 

piedāvājumam un 

finansējumam. 

U 2.8. P.2.8.1. Veicināt studējošo interesi un izpratni par zinātnes un pētniecības, 

inovācijas un augsto tehnoloģiju lomu ekonomikas attīstībā Latgales reģionā, 

Latvijā un ārzemēs: 

R.2.8.1.1. Izveidots 

Austrumlatgales studentu 

biznesa centrs. 

R.2.8.1.2. Darbojas studiju 

centri (Juridisko pakalpojumu, 

Tulkošanas, Dizaina u.c.), kur 

studējošie profesionālās 

prakses ietvaros sniedz 

profesionālus pakalpojumus 

iedzīvotājiem. 
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M 3. Ieviest pedagoģiskā un pētnieciskā darba vienotības principu, attīstīt RA akadēmiskā personāla zinātniski pētniecisko kapacitāti, nodrošinot 

tehnoloģisko izcilību un pārnesi uzņēmējdarbības vides un tautsaimniecības attīstībai 

U 3.1.  Palielināt nodarbināto skaitu zinātnē, atjaunojot un attīstot zinātnes, tehnoloģijas un inovāciju cilvēkresursus (augstas kvalifikācijas 

speciālisti un pētnieki gan zinātnē, gan pētniecībā, gan izglītībā, gan uzņēmumos), sekmējot starptautisko izcilību un kvalitāti: 

 P.3.1.1. Motivēt talantīgāko, zinātnes nozarē atpazīstamāko un rezultatīvāko 

pētnieku iesaisti Mašīnbūves Valsts nozīmes pētniecības centra, 

Reģionālistikas Austrumlatvijas pētniecības centra darbībā, Austrumlatvijas 

sociālās rehabilitācijas tehnoloģiju centrs. 

 

- 

IR.3.1.1.1. Projekta 

ietvaros izveidotas 6 

jaunas darba vietas un 

piesaistīti jauni zinātnieki  

P.3.1.2. Nodrošināt zinātniski pētnieciskā un pedagoģiskā darba sinerģiju RA.  R.3.1.2.1. Visam 

akadēmiskajam personālam 

darba slodzē iekļauts 

zinātniskais darbs; 

R.3.1.2.2. Zinātnisko 

institūtu strādājošie iesaistīti 

atsevišķu studiju priekšmetu 

pasniegšanā. 

 

 

 

- 

P.3.1.3. Paaugstināt akadēmiskā personāla mobilitāti un internacionalizāciju. R.3.1.3.1. Stažēšanās 

ārvalstīs AII, zinātniskajās 

institūcijās, gan uzņēmumos 

vismaz vienu reizi 3 gados, 

sistēmiska ārvalstu 

zinātnieku piesaistīšana. 

 

P.3.1.4. Palielināt Latvijas Zinātņu padomes ekspertu skaitu no RA 

akadēmiskā personāla vidus. 

 R.3.1.4.1. Līdz 25 % . IR.3.1.4.1. Līdz 35 %. 

P.3.1.5. Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to 

augstvērtīgu atspoguļošanu starptautiski citējamos izdevumos un datu bāzēs. 

R.3.1.5.1. Palielināts 

starptautiski citējamo 

publikāciju skaitu līdz 60 %; 

R.3.1.5.2. Nodrošināt 80%  

RA zinātnisko rakstu un citu 

IR.3.1.5.1. Palielināts 

starptautiski citējamo 

publikāciju skaitu līdz 80 

%; 

IR.3.1.5.2. Nodrošināt 
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krājumu iekļaušanu 

starptautiski citējamajās datu 

bāzēs. 

90%  RA zinātnisko rakstu 

un citu krājumu iekļaušanu 

starptautiski citējamajās 

datu bāzēs. 

P.3.1.6. Intensificēt Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbību. R.3.1.6.1. Izveidots 

Tehnoloģisko universitāšu un 

augstskolu konsorcija 

tehnoloģiju pārneses centrs. 

 

U 3.2. Attīstīt zinātniski pētniecisko kapacitāti: 

 P.3.2.1. Stiprināt sadarbību ar reģionālajām pašvaldībām, iestādēm, 

profesionālajām organizācijām zinātniski pētnieciskajā un studiju jomā. 

R.3.2.1.1. Izstrādāti 3 kopīgi 

projekti pārrobežu sadarbībā, 

ESF, ERAF u. c. 

IR.3.2.1.1. Īstenoti 3 

kopīgi projekti pārrobežu 

sadarbībā, ESF, ERAF 

u. c. 

P.3.2.2. Izmantojot IT, kultūras un radošās tehnoloģijas, modernizēt 

pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas sfēru. 

R.3.2.2.1. Izstrādātas kopīga 

studiju programma 

komunikāciju zinātnēs; 

R.3.2.2.2. Izveidota 

interaktīvo mediju 

vajadzībām piemērota 

infrastruktūra. 

 

IR.3.2.2.1. Nodrošināta  

interaktīvo mediju darbība 

RA. 

 

P.3.2.3. Sadarbībā ar citām Latvijas AII, zinātniskajām institūcijām, 

tautsaimniecības sfēras pārstāvjiem iesaistīties valsts pētījumu programmās. 

R.3.2.3.1. Izstrādāti 

pieteikumi VPP Mašīnbūvē, 

Sabiedrības veselībā, 

Letonikā, IT.  

IR.3.2.3.1. Izstrādāti 

pieteikumi VPP Vietējo 

resursu izpēte un 

ilgtspējīga izmantošana. 

P.3.2.4. Uzturēt un papildināt izveidotās datu bāzes, padarot tās pieejamas 

pētniecībai, studijām, izglītībai, inovatīvu produktu radīšanai. 

R.3.2.4.1. Vismaz reizi gadā 

papildinātas folkloras, 

etnolingvistisko, 

IR.3.2.4.1. Vismaz reizi 

gadā papildinātas 

folkloras, etnolingvistisko, 
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sociolingvistisko, 

lingvistiskās ainavas, virtuālā 

muzeja, latgaliešu valodas 

korpusa u. c. datu bāzes.  

R.3.2.4.2. Uzsākt jaunu datu 

bāzu veidošanu: kultūras 

simbolu un audiālo ierakstu 

(folklora, dialektoloģija). 

sociolingvistisko, 

lingvistiskās ainavas, 

virtuālā muzeja, latgaliešu 

valodas korpusa u. c. 

datubāzes. 

IR.3.2.4.2. Izveidotas 2 

jaunas datu bāzes, to 

veidošanā praktikumu 

laikā iesaistīti studējošie. 

P3.2.5. Kāpināt prioritāro nozaru studiju un pētniecības kvalitāti, nodrošinot 

zinātnisko sasniegumu pārnesi uzņēmējdarbībā un komercializācijas 

potenciāla paaugstināšanā, efektīvas zināšanu un tehnoloģiju pārneses vides 

attīstību. 

R.3.2.5.1 Izstrādāti vismaz 2 

jauni produkti (IT, latgaliešu 

valoda) tūrisma attīstībai 

Latgalē. 

- 

IR.3.2.5.1. Jaunie produkti 

(IT, latgaliešu valoda) tiek 

izmantoti tūrisma 

industrijā. 

IR.3.2.5.2. Izstrādātas 

datorprogrammas, 

datorrīki, mobilās 

aplikācijas, datorspēles, 

roboti, dizaina un mākslas 

paraugi, mašīnbūves 

prototipi u. c. 

U 3.4.  Uzturēt un pilnveidot zinātnisko infrastruktūru: 

 P.3.4.1. Palielināt finansējumu zinātnei, ES fondu investīcijas, bāzes 

finansējuma u. c. finansējuma avotus, lai panāktu dažādu finansējuma avotu 

sinerģiju. 

R.3.4.1.1. Sagatavoti 10 

patentu pieteikumi; 

R.3.4.1.2.  Iepriekš minētie 

rezultāti, kas attiecas uz 

bāzes finansējuma 

saņemšanu.   

IR.3.4.1.1. Piesaistīts 

privātais kapitāls vismaz 

40% no kopējā zinātnes 

finansējuma. 

P3.4.2. Turpināt pilnveidot zinātnisko, tehnoloģiju attīstībai un inovācijām 

nepieciešamo infrastruktūru.  

R.3.4.2.1. Nodrošināta 

zinātniskās infrastruktūras 

IR3.4.2.1. Izveidotas 10 

jaunas zinātniskās 
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pieejamība sadarbības 

partneriem izglītības un 

pētniecības jomā; 

R.3.4.2.2. Izveidots 

mehatronikas centrs, tūrisma 

un viesmīlības 

uzņēmējdarbības laboratorija 

u.c. nepieciešamās 

struktūrvienības, kas 

nepieciešamas prioritāro 

attīstības virzienu ieviešanai. 

laboratorijas. 

 

P3.4.3. Nodrošināt efektīvu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju pārvaldību, 

lēmumu pieņemšanas atklātību, informācijas pieejamību un sabiedrības 

interešu ievērošanu. 

R.3.4.3.1. Izstrādāta 

zinātnes, tehnoloģiju un 

inovāciju pārvaldības 

sistēma. 

IR.3.4.3.1. Izstrādāta un 

ieviesta zinātnes, 

tehnoloģiju un inovāciju 

pārvaldības monitoringa 

sistēma RA. 

M 4. Izveidot mūsdienīgu un ilgtspējīgu RA infrastruktūras teritoriālu kompleksu un modernu aprīkojumu fundamentālajiem un lietišķajiem 

pētījumiem, izcilai studiju videi un inovāciju atbalstam 

U 4.1. P.4.1.1. RA studiju korpusu optimizācija, uzbūvējot teritoriālu infrastruktūras 

kompleksu Atbrīvošanas alejā 115. 

R.4.1.1.1.1 Izveidota 

pievilcīgu pētniecības un 

studiju vide studējošajiem 

un akadēmiskajam 

personālam. 

IR4.1.1.1. Atbrīvošanas 

alejā 115 pilnībā 

koncentrēta zinātniski 

pētnieciskā un studiju 

atbalsta infrastruktūra (RA 

sporta nams, dienesta 

viesnīca, autostāvvietas), 

attīstot studijām un zinātnei 

pievilcīgu darba vidi 

starptautiskā līmenī; 

IR.4.1.1.2. Ieviests vidi 
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saudzējošu principu 

pielietošanu augstskolas 

darbībā; 

IR 4.1.1.3. Veikti RA ēku 

energoefektivitātes 

pasākumi, tostarp izveidots 

alternatīvs siltumenerģijas 

mezgls; 

IR4.1.1.4. Modernizēta 

dienesta viesnīcas 

infrastruktūra 

internacionalizācijas 

procesa nodrošināšanai. 

 P.4.1.2. Optimizēt studiju un pētniecības atbalsta infrastruktūru. R.4.1.2.1. Nodrošināts IKT 

atbalsts studijām un 

pētniecībai; 

R.4.1.2.2. izveidota RA 

projektu daļa. 

 

M 5. Attīstīt reģiona pievilcību, iesaistot RA akadēmisko personālu, studējošos Latgales sociālajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē, ilgtspējīgā 

resursu izmantošanā, reģiona kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā un apritē. 

U 5.1.  Modernizēt un integrēt pētniecības un izglītības sektoru, palielinot tā spēju reaģēt uz nākotnes izaicinājumiem pētniecībā, tehnoloģiju 

izstrādē un inovācijās un paaugstinot jau studiju laikā radīto produktu ieviešanu tautsaimniecībā, sabiedrības labklājības celšanā: 

 P.5.1.1. Palielināt reģionam nozīmīgu pētījumu skaitu un kvalitāti studentu un 

akadēmiskā personāla zinātniskajā darbībā. 

R.5.1.1.1. 80 % studiju 

pētniecisko darbu veltīts 

aktuālo problēmu izpētei 

Latgales reģionā  

 

P.5.1.2. Aktivizēt sadarbību ar uzņēmējiem, pašvaldībām tautsaimniecības 

attīstības prognozēšanai. 

R.5.1.2.1. Regulāri 

informēta sabiedrība par 

RA studentu un akadēmiskā 

Izveidots Austrumlatvijas 

studentu biznesa centrs, 

kurā nodrošināts karjeras 
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personāla Latgales 

problemātikai veltītiem 

pētījumiem.  

atbalsts 90% RA studējošo 

un pirmsinkubācijas 

pakalpojumi vismaz 30 

klientiem gadā. 

U 5.2.  P.5.2.1. Saglabāt, attīstīt un popularizēt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu 

valsts un starptautiskajā līmenī. 

R.5.2.1.1. Ieviests 

novadmācības mācību 

priekšmets, izstrādātas 

programmas, mācību 

līdzekļi, IT rīki un 

programmas tās apguvei; 

R.5.2.1.2. Reģionālistikas 

Austrumlatvijas centrā 

izveidotas pēcdoktorantūras 

studiju pētniecības grupas; 

R.5.2.1.3. Regulāri 

informēta sabiedrība par 

Latvijas un ES sabiedrību 

reģionālo, minoritāšu, retāk 

lietoto valodu pastāvēšanas, 

saglabāšanas un attīstīšanas 

problēmām. 

IR5.2.1.1. Izstrādāts 

tūrisma industrijas 

piedāvājumu klāsts, 

izmantojot tā radīšanā 

radošo industriju (dizaina, 

mākslas, valodas) un IT 

iespējas. 

U 5.3.  P.5.3.1. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām aktivizēt studējošo un 

akadēmiskā personāla iesaisti RA un Latgales reģiona kultūras, sociālajā un 

ekonomiskajā dzīvē. 

R.5.3.1.1. Vismaz 20 

studenti brīvprātīgo darbā 

reģiona sabiedrības 

nozīmīgās norisēs un 

pasākumos. 

R.5.3.1.2. Regulāra 

zinātnisko, radošo 

pasākumu organizēšana 
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pilsētas un reģiona līmenī. 

 P.5.3.2. Veicināt studentu un docētāju veselību un fizisko attīstību, atbalstot 

sporta pasākumus. 

R.5.3.2.1. Atbalstīt vismaz 

5 sporta pasākumus. 

IR.5.3.2.1. Ir izbūvēts jauns 

sporta centrs. 

U 5.4.  P.5.4.1. Informēt sabiedrību par zinātnes sasniegumiem un inovācijām, 

popularizēt inovatīvo darbību un tehnoloģijas, tādējādi veidojot pieprasījumu 

pēc valsts un pašvaldību pasūtījumiem, radot interesi par sabiedrības 

līdziesaisti reģiona attīstībā, motivējot jauniešus palikt reģionā un pievērsties 

pētnieciskajai darbībai 

R5.4.1.1. Sadarbībā ar 

reģiona pašvaldībām, 

Austrumlatvijas Radošo 

pakalpojumu centru 

„Zeimuļs”, RAAA 

organizēti tehniskās un 

mākslinieciskās jaunrades 

nodarbību cikli, Jauno 

zinātnieku skola, radošu un 

zinātnisku darbu konkursi, 

Zinātnieku nakts pasākumi. 

IR5.4.1.1. Izveidots 

interaktīvās zinātnes un 

radošo tehnoloģiju centrs. 
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5. Investīciju plāns 2015.-2017.gadam 

Pasākums Investīcijas, 

EUR 

Investīciju avots 

P1.1.1. Attīstīt metālapstrādes, siltumenerģētikas, siltumtehnikas, 

mašīnbūves, materiālzinātnes, materiālu ražošanas un pārstrādes, būvniecības, 

elektrotehnikas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datortehnikas, 

elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes, vides 

inženierzinātnes, pārtikas pārstrādes u. c. nozares, balstītas uz principu 

zinātne → inovācija → prototipu izstrāde → tehnoloģiju pārnese → ražošana. 

5 000 000 Valsts budžeta līdzekļi, ES 

fondi, RA pašu ieņēmumi 

P1.1.2. Sadarbībā ar Mittvaides augstskolu (Vācija) u.c. partneriem uzsākt 

lāzertehnoloģiju izmantošanu inovatīvu produktu izstrādāšanai, pasūtījuma 

darbu veikšanai un pakalpojumu sniegšanai Latvijā un ārzemēs. 

2 000 000 Ziedojumi, dāvinājumi, ES 

fondi (līdzdalība BIRTI), RA 

pašu ieņēmumi 

P1.1.3. Palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušo skaitu doktora studiju 

programmās „Vides inženierzinātne” un „Sociotehnisko sistēmu 

modelēšana”, iesaistīties doktorantūras skolu veidošanā inženierzinātņu 

virzienos. 

100 000 Valsts budžeta līdzekļi, ES 

fondi (granti doktorantiem, 

maģistrantiem), RA pašu 

ieņēmumi 

P1.1.4. Palielināt ar industrijas tehnoloģiju un inovāciju problēmu izpēti 

saistīto promocijas darbu un studiju pētniecisko darbu īpatsvaru un izstrādes 

kvalitāti. 

45 000 RA līdzfinansējums zinātnei, 

IZM bāzes finansējums 

zinātnei, VPP projektu 

finansējums 

P1.1.5. Palielināt tehnoloģiskas ievirzes zinātnisko projektu skaitu, to 

īstenošanā iesaistot gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, gan 

jaunos zinātniekus 

30 000 RA darba samaksas fonda 

līdzekļi projektu daļai 

P1.1.6 .Veidot kopīgus projektus un sadarbības platformas gan ar citām AII 

un zinātniskajām institūcijām, gan ar privātā sektora organizācijām, 

iesaistoties ES, BJR pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās 

(Horizon2020 u.c.), valsts pētījumu u.c. programmās, to īstenošanā iesaistot 

gan bakalaura, maģistra, doktora līmeņa studējošos, gan jaunos zinātniekus. 

55 000 RA darba samaksas fonda 

līdzekļi projektu daļai 
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P1.2.1. Veikt starpdisciplinārus pētījumus (izglītība/ personības socializācija/ 

resocializācija/ pedagoģiskās tehnoloģijas/ sociālās un rehabilitācijas 

tehnoloģijas/telerehabilitācijas), - veidot saikni starp zinātni, praksi un 

sabiedrību, stiprinot sadarbību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām 

institūcijām.   

60 000 VPP projektu finansējums, 

ES fondi 

P1.2.2. Palielināt doktorantu skaitu un  sagatavot jaunos zinātniekus 

starpdisciplināro pētījumu veikšanai, īstenojot doktora programmu 

„Pedagoģija”,  palielināt promocijas darbu īpatsvaru un izstrādes kvalitāti 

pieteikto inovāciju jomā, veidot pēcdoktorantūras jauno pētnieku darba 

grupas. 

30 000 Valsts budžeta līdzekļi, ES 

fondi (granti doktorantiem, 

maģistrantiem), RA pašu 

ieņēmumi 

P1.2.3. Palielināt tehnoloģiskas ievirzes zinātnisko projektu skaitu, veidojot 

kopīgus projektus un sadarbības platformas gan ar citām AII un zinātniskajām 

institūcijām, gan ar privātā sektora organizācijām, iesaistoties ES pētniecības 

un tehnoloģiju attīstības programmās (Horizon2020 u.c.), valsts pētījumu 

programmās. 

40 000 VPP projektu finansējums, 

ES struktūrfondu līdzekļi, 

IZM bāzes finansējums 

zinātnei PSPI daļa 

P1.3.1. Veidot izglītības inovāciju klasteri, paplašinot noslēgtos sadarbības 

līgumus ar vispārējās (profesionālās) izglītības sektoru un koledžām.  

Savstarpēja 

bezatlīdzības 

sadarbība 

 

P.1.3.2. Izstrādāt starpdisciplināras studiju programmu izveidot apvienojot 

vadībzinātnēs un inženierzinātnēs. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros  

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi projektu daļai 

P.1.3.3.Dot iespēju izmantot apvienotos bibliotēku resursus un iesaistīto pušu 

materiāli tehnisko bāzi (laboratorijas, iekārtas u.c.), finanšu resursus. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi projektu daļai 
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P.1.3.4. Stiprināt izglītības pēctecību, nodrošinot secīgu izglītības ieguvi 

resursietilpīgajos studiju virzienos, sadarbojoties ar Austrumlatgales 

profesionālo vidusskolu (Rēzeknes tehnikumu). 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

IZM mērķfinansējums 

P1.4.1. Integrēt teorētiskās zināšanas kvalitatīvu praktisko iemaņu apgūšanas 

iespējās dabaszinātnēs, mehatronikā, inženierzinātnēs, būvniecībā u. c. 

resursietilpīgajos studiju virzienos. 

10 000 000 ES fondi, ERAF 

infrastruktūras projekta 

2.kārta 

P1.5.1. Veicināt tādu studiju programmu rezultātu ieviešanu, kas paredz 

instrumentu apguvi, piemērošanu un izstrādi tehnoloģiju pārnesei un 

inovatīvai uzņēmējdarbībai. 

3 000 RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P1.6.1. Nodrošināt studējošo skaita un akadēmiskā personāla skaita 

palielinājumu resursietilpīgajos studiju virzienos. 
 

175 000 

 

 

 

ES fondi, LZP piešķirtie 

granti, RA darba samaksas 

fonda līdzekļi 

P1.7.1. Palielināt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaitu 

informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu, radošo industriju un citās jomās, 

kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, 

produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot 

tautsaimniecības, radošo industriju un izglītības attīstību uz inovāciju pamata. 

P.1.8.1. Veidot studiju programmas angļu valodā. 7 000 RA pašu ieņēmumi, ES fondi 

P.1.8.2. Īstenot plānveidīgus mārketinga pasākumus. 45 000 RA pašu ieņēmumi 

P.2.1.1. Par RA attīstības stratēģijai atbilstošiem noteikt tos studiju virzienus, 

kas vērsti uz moderno tehnoloģiju izstrādi, apguvi un piemērošanu. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.2.2.1. Studiju virzienu attīstībā par prioritāti noteikt pilna cikla studiju 

īstenošanu, tostarp sadarbojoties ar citām augstākās izglītības iestādēm 

Latvijā un ārzemēs. 

 

5 000 RA pašu ieņēmumi 
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P.2.3.1. Attīstīt e-studijas, piedāvājot e-vidē studiju moduļus un studiju 

programmas, tostarp angļu valodā. 

15 000 RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.2.3.2. Izstrādāt un īstenot tautsaimniecības attīstībai noderīgus studiju 

rezultātus, nodrošinot arī studējošo zināšanu un prasmju pārnesi sabiedrībā 

jau studiju procesā. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.2.4.1. Veidot kopīgas studiju programmas ar citām Latvijas un ārzemju 

augstākās izglītības iestādēm, lai veicinātu finanšu līdzekļu piesaisti un 

internacionalizācijas procesu.  

 

500 000 ES fondi 

P.2.4.2. Piesaistīt darba RA akadēmisko personālu ( tostarp zinātniekus) no 

ārzemēm t.sk., maģistra darbu un promocijas darbu vadīšanai, zinātnisko 

pētījumu veikšanai. 

30 000 Valsts budžeta atbalsta 

līdzekļi, pašu ieņēmumi 

P.2.5.1. Uz RA Mūžizglītības centra bāzes izveidot daudzfunkcionālu 

reģionālas nozīmes mūžizglītības centru. 

40 000 RA pašu ieņēmumu līdzekļi 

(MIC piesaistītais 

finansējums) 

P2.5.2. Veidot saistošu piedāvājumu senioru izglītošanai. Savstarpēja 

bezatlīdzības 

sadarbība 

ES fondi, RA pašu 

ieņēmumu līdzekļi (MIC 

piesaistītais finansējums) 

P.2.6.1. Veicināt studējošo interesi un izpratni par zinātnes un pētniecības, 

inovācijas un augsto tehnoloģiju lomu ekonomikas attīstībā Latgales reģionā, 

Latvijā un ārzemēs: 

30 000 EM projektu līdzekļi 

P.3.1.1. Motivēt talantīgāko, zinātnes nozarē atpazīstamāko un rezultatīvāko 

pētnieku iesaisti Mašīnbūves Valsts nozīmes pētniecības centra, 

Reģionālistikas Austrumlatvijas pētniecības centra darbībā, Austrumlatvijas 

sociālās rehabilitācijas tehnoloģiju centrs. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA pašu ieņēmumi 

P.3.1.2. Nodrošināt zinātniski pētnieciskā un pedagoģiskā darba sinerģiju RA.  Esošās RA pašu ieņēmumi 
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izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

P.3.1.3. Paaugstināt akadēmiskā personāla  mobilitāti un internacionalizāciju. 900 000 ERASMUS + projekta 

līdzekļi 

P.3.1.4.  Palielināt Latvijas Zinātņu padomes ekspertu skaitu no RA 

akadēmiskā personāla vidus. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.3.1.5. Paaugstināt zinātnisko pētījumu kvalitāti un nodrošināt to 

augstvērtīgu atspoguļošanu starptautiski citējamos izdevumos un datu bāzēs. 

10 000 RA līdzfinansējums zinātnei 

P.3.1.6. Intensificēt Vides tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbību. 500 000 ES fondi un Valsts atbalsts 

P.3.2.1. Stiprināt sadarbību ar reģionālajām pašvaldībām, iestādēm, 

profesionālajām organizācijām zinātniski pētnieciskajā un studiju jomā. 

30 000 ES fondi, RA darba 

samaksas fonda līdzekļi 

projektu daļai 

P.3.2.2. Izmantojot IT, kultūras un radošās tehnoloģijas modernizēt 

pakalpojumu sniegšanas un saņemšanas sfēru. 

70 000 Ziedojumi, dāvinājumi, ES 

fondi, valsts atbalsts 

P.3.2.3. Sadarbībā ar citām Latvijas AII, zinātniskajām institūcijām, 

tautsaimniecības sfēras pārstāvjiem iesaistīties valsts pētījumu programmās. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.3.2.4. Uzturēt un papildināt izveidotās datu bāzes, padarot tās pieejamas 

pētniecībai, studijām, izglītībai, inovatīvu produktu radīšanai. 

15 000 VPP projektu finansējums, 

ES fondi 

P3.2.5. Kāpināt prioritāro nozaru studiju un pētniecības kvalitāti, nodrošinot 

zinātnisko sasniegumu pārnesi uzņēmējdarbībā un komercializācijas 

potenciāla paaugstināšanā, efektīvas zināšanu un tehnoloģiju pārneses vides 

50 000 ES fondi 
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attīstību. 

P.3.4.1. Palielināt finansējumu zinātnei, ES fondu investīcijas, bāzes 

finansējuma u. c. finansējuma avotus, lai panāktu dažādu finansējuma avotu 

sinerģiju. 

16 000 ES fondi, piesaistītais 

privātais kapitāls 

P3.4.2. Turpināt pilnveidot zinātnisko, tehnoloģiju attīstībai un inovācijām 

nepieciešamo infrastruktūru.  

5 000 000 ES fondi, ERAF 

infrastruktūras projekta 

2.kārta 

P3.4.3. Nodrošināt efektīvu zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju pārvaldību, 

lēmumu pieņemšanas atklātību, informācijas pieejamību un sabiedrības 

interešu ievērošanu. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.4.1.1. RA studiju korpusu optimizācija, uzbūvējot teritoriālu infrastruktūras 

kompleksu Atbrīvošanas alejā 115. 

10 000 000 ES fondi, ERAF 

infrastruktūras projekta 

2.kārta 

P.4.1.2. Optimizēt studiju un pētniecības atbalsta infrastruktūru Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.5.1.1. Palielināt reģionam nozīmīgu pētījumu skaitu un kvalitāti studentu un 

akadēmiskā personāla zinātniskajā darbībā. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

ietvaros 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.5.1.2. Aktivizēt sadarbību ar uzņēmējiem, pašvaldībām tautsaimniecības 

attīstības prognozēšanai. 

Esošās 

izdevumu 

pozīcijas 

finansējuma 

RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 
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ietvaros 

P.5.2.1. Saglabāt, attīstīt un popularizēt Latgales kultūrvēsturisko mantojumu 

valsts un starptautiskajā līmenī. 

100 000 Valsts budžeta līdzekļi, 

RA pašu ieņēmumi 

P.5.3.1. Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām aktivizēt studējošo un 

akadēmiskā personāla iesaisti RA un Latgales reģiona kultūras, sociālajā un 

ekonomiskajā dzīvē. 

15 000 ES fondi (SIF), sadarbība ar 

RAAA, LUAF uc NVO 

P.5.3.2. Veicināt studentu un docētāju veselību un fizisko attīstību, atbalstot 

sporta pasākumus. 

10 000 RA darba samaksas fonda 

līdzekļi 

P.5.4.1. Informēt sabiedrību par zinātnes sasniegumiem un inovācijām, 

popularizēt inovatīvo darbību un tehnoloģijas, tādējādi veidojot pieprasījumu 

pēc valsts un pašvaldību pasūtījumiem, radot interesi par sabiedrības 

līdziesaisti reģiona attīstībā, motivējot jauniešus palikt reģionā un pievērsties 

pētnieciskajai darbībai 

15 000 Ziedojumi, dāvinājumi, 

pašvaldības un privātais 

piesaistītais kapitāls 

 

 


