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Izglītības un zinātnes ministrijas 

valsts sekretārei L.Lejiņai 
Par Ministru kabineta rīkojuma projektu  
“Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības  
vadības akadēmijas likvidāciju”   
 
 
 Augstākās izglītības padome (turpmāk tekstā – AIP) 2017.gada 25.janvārī saņēma 
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk tekstā – Ministrija) vēstuli Nr.01-17e/349 ar 
lūgumu sniegt atzinumu par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”.  
 AIP jautājumu par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas likvidāciju” izskatīja 2017.gada 02.februāra un 16.februāra 
sēdēs.  

AIP sēdē 02.februārī piedalījās: 
1) Ministrijas valsts sekretāra vietniece - augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta direktore A.Kiopa, kura iepazīstināja ar Ministrijas sagatavoto Ministru 
kabineta rīkojuma projektu „Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
likvidāciju” un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju). 
2) Latvijas Universitātes (turpmāk tekstā – LU) prorektore humanitāro un izglītības 
zinātņu jomā I.Druviete, kura norādīja, ka LU ir gatava pārņemt Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmiju, taču akadēmijas pārņemšana radīs zaudējumus LU.  
3) Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk tekstā – JVLMA) rektors 
A.Sīmanis, kurš pauda viedokli, ka JVLMA gatava pārņemt attiecīgo daļu no Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, taču tās pārņemšana, līdzīgi kā LU, radīs 
zaudējumus JVLMA un JVLMA būs nepieciešama zaudējumu kompensācija, kuras 
apmērs varētu tap zināms tad, kad kļūtu skaidrs, cik studentu izvēlētos studēt JVLMA. 
4) Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rektore D.Voita, kura norādīja, ka 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas pamatojums ir paviršs un 
sasteigts. Pieņemot lēmumu par akadēmijas likvidāciju nav ievērots labas pārvaldības 



 
 

princips, kā arī ir pārkāptas ētikas normas un demokrātijas principi. Ministru kabineta 
rīkojuma projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) nav sagatavots 
atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr. 19 „Tiesību akta 
projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība” normām. 
 Iepazīstoties ar Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmijas likvidāciju”, tiesību akta sākotnējās ietekmes novērtējuma 
ziņojumu (anotāciju) un uzklausot iesaistīto personu viedokļus  AIP konstatē, ka Ministru 
Kabineta rīkojuma projekta „Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
likvidāciju” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) ir precizējams. 
 Sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) (turpmāk tekstā -  
Anotācija) norādīts, ka Ministrijas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un modernu izglītību 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam.   Šī mērķa sasniegšanai  atbilstoši IAP 2014.-2020.gadam 
īstenošanas plāna 10. un 11.punktā noteiktajam,  rīkojuma projekts piedāvā mobilizēt 
izglītības studijām un pētniecībai pieejamos resursus un pievienot Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmiju (turpmāk – RPIVA) Latvijas Universitātei, kā arī koncentrēt 
deju un mūzikas skolotāju sagatavošanu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. No 
minētā noprotams, ka viens no pamatojumiem RPIVA likvidēšanai ir augstākajai 
izglītībai pieejamo resursu mobilizēšana, citiem vārdiem sakot – pieejamo finanšu resursu 
trūkums. AIP ieskatā papildus finanšu resursus augstākajai izglītībai pirmām kārtām 
nepieciešams gūt, izpildot Augstskolu likuma 78.panta septīto daļu - Ministru kabinetam, 
iesniedzot Saeimai gadskārtējo valsts budžeta projektu, tajā paredzot ikgadēju 
finansējuma pieaugumu studijām valsts dibinātās augstskolās ne mazāku par 0,25 
procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums studijām valsts 
dibinātās augstskolās sasniedz vismaz divus procentus no iekšzemes kopprodukta. 
 Anotācijā norādīts, ka tiks paaugstināta skolotāju izglītības kvalitāte, integrējot 
skolotāju izglītību ar sociālo, humanitāro un dabas zinātņu studijām, nodrošinot 
pētniecībā balstītu augstāko izglītību un sinerģiju starp izglītības zinātnēm, eksaktajām un 
dabas zinātnēm, humanitārajām un sociālām zinātnēm. AIP ieskatā šis ir viens no 
pieņēmumiem, kuram nav pierādījumu, proti, nav veikti pētījumi, vai organizētas 
diskusijas, kuru rezultātā par pierādītu varētu uzskatīt apgalvojumu, ka integrējot 
skolotāju izglītību ar sociālo, humanitāro un dabas zinātņu studijām, tiek paaugstināta 
skolotāju izglītības kvalitāte. 
 AIP vēlas norādīt, ka Ministrija nav korekti atsaukusies uz AIP izstrādāto Latvijas 
augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepciju 2013.-2020. gadam, kura kā vienu 
no nepieciešamajiem soļiem Latvijas augstākās izglītības sistēmas attīstībai min 
dublēšanās novēršanu valsts dibinātajās augstākās izglītības institūcijās resursu ietilpīgos 
studiju virzienos, norādot, ka efektīvākais dublēšanās novēršanās ceļš ir resursu un studiju 
bāzes koncentrācija studiju virzienu “kristalizāciju centros”, jo Latvijas augstākās 
izglītības un augstskolu attīstības koncepciju 2013.-2020. gadam ar resursu ietilpīgiem 
studiju virzieniem netiek saprasta pedagoģija. 
 Ministrija Anotācijā norāda, ka LU un JVLMA pārņemot studiju programmu 
īstenošanu, būs nepieciešams nomainīt studiju programmu licences un studiju virzienu 
akreditācijas lapas, jo attiecīgajām studiju programmām mainīsies studiju programmas 
īstenotājs un studiju programmas īstenošanas vieta (adrese). AIP vēlas norādīt, ka 



 
 

jautājumus saistība ar studiju programmu licenču un studiju virzienu akreditāciju lapu 
nomaiņu izlemj neatkarīgas institūcijas: studiju programmu licencēšanas komisija un 
studiju akreditācijas komisija, līdz ar to kā pārdrošs ir vērtējams Ministrijas apgalvojums, 
ka studiju programmu licences un studiju virzienu akreditācijas lapas var tikt nomainītas 
automātiski, bez izvērtēšanas un iespējamiem sarežģījumiem. 
 Augstskolu likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka augstskolas ir autonomas 
izglītības un zinātnes institūcijas ar pašpārvaldes tiesībām. Savukārt šī paša panta trešās 
daļas 3.a.punkts nosaka, ka augstskolai ir tiesības patstāvīgi noteikt studiju programmu 
saturu un formas. No citētajām tiesību normām izriet, ka augstskola savas autonomijas 
ietvaros patstāvīgi nosaka īstenojamo studiju programmu saturu un formu. Anotācijā nav 
minēts vai LU un JVLMA lēmējinstitūcijas (Augstskolu likuma 12.panta pirmā daļa) ir 
akceptējušas RPIVA īstenojamo studiju programmu pārņemšanu. Gadījumā, ja studiju 
programmu pārņemšana nav akceptēta, tad AIP ieskatā Ministru kabineta rīkojuma 
projekts būtiski ierobežo LU un JVLMA autonomiju, proti, šo augstskolu tiesības 
patstāvīgi noteikt īstenojamo studiju programmu saturu un formu. 
 Anotācijas 19.punktā norādīts, ka RPIVA īsteno vairākas kopīgas studiju 
programmas ar ārvalstu augstskolām, taču Anotācijā nav ietverta informācija par to, vai 
šīs ārvalstu augstskolas vēlēsies uzsākt sadarbību ar LU un kas notiks gadījumā, ja 
ārvalstu augstskolas nevēlēsies turpināt īstenot kopīgas studiju programmas ar LU. Līdz 
ar to Anotācija papildināma ar RPIVA ārvalstu sadarbības partneru viedokli par iespēju 
uzsākt sadarbību ar LU. Gadījumā, ja RPIVA ārvalstu sadarbības partneri pauž viedokli, 
ka nav gatavi uzsākt sadarbību ar LU, attiecīgi būtu grozāms tiesību akta projekts un tā 
Anotācija, norādot kāda būs turpmākā rīcība ar kopīgām studiju programmām. 
 Augstskolu likuma 11.otrā daļa nosaka, ka lēmumu par valsts augstskolas un 
valsts koledžas reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru Kabinets pēc izglītības un 
zinātnes ministra vai attiecīgās nozares ministra ierosinājuma. Anotācijas 2.punktā 
norādīts Ministru Kabineta rīkojuma projekta mērķis, proti, mobilizēt izglītības studijām 
un pētniecībai pieejamos resursus un pievienot RPIVA LU, kā arī koncentrēt deju un 
mūzikas skolotāju sagatavošanu JVLMA. Citētā Augstskolu likuma norma paredz, ka 
valsts augstskolu var gan reorganizēt, gan likvidēt,  līdz ar to Anotācijā būtu jānorāda, 
kādēļ, lai sasniegtu mērķi- nodrošināt pieejamo resursu mobilizāciju, tiek izvēlēta tieši 
RPIVA likvidācija un šo mērķi nevarētu sasniegt, piemēram, reorganizējot RPIVA. 
 Ievērojot to, ka gan LU, gan JVLMA pārstāvji AIP sēdē norādīja, ka RPIVA 
likvidācija radīs zaudējumus šīm augstskolām, Anotācijā būtu norādāmi šo zaudējumu 
apmēri un finanšu resursu avoti šādu zaudējumu segšanai. Tāpat Anotācijā būtu norādāmi 
finanšu resursu apjoms, kurš būtu paredzēts izmaksāšanai RPIVA studējošiem, ja tie 
nevēlētos turpināt studijas LU vai JVLMA. 
 Latvijas augstākās izglītības un augstskolu attīstības koncepcijas 2013.-2020. 
gadam Kopsavilkuma 4.punkts nosaka, ka Koncepcija piedāvā veidot Latvijas augstākās 
izglītības sistēmu kā vienā vai vairākos studiju virzienos specializētu augstākās izglītības 
institūciju sistēmu, kas, nepieciešamības gadījumā savstarpēji sadarbojoties, radītu 
Latvijas kontekstā unikālus „nišas produktus” – studiju, pētniecības un inovāciju 
risinājumus, vienlaikus iekļaujoties nacionālā inovāciju infrastruktūrā, kura veidotos 
trīspusējā akadēmiskās vides, publiskās pārvaldes un industrijas sadarbībā. Informatīvajā 



 
 

ziņojumā „Par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību zinātnes un augstākās 
izglītības reformu jomā”, kas pieņemts zināšanai MK 2013.gadā, tiek piedāvāts jauns 
augstākās izglītības institūciju tipoloģiskais modelis, tajā skaitā veidojot akadēmijas izcilu 
profesionāļu sagatavošanai. No citētiem politikas plānošanas dokumentiem izriet, ka 
nākotnē Latvijas augstākās izglītības institūciju sistēma veidojama tādejādi, ka tās sastāvā 
ir vienā vai vairākos studiju virzienos specializētas augstskolas, tajā skaitā akadēmijas, 
izcilu profesionāļu sagatavošanai. Tā kā RPIVA atbilst politikas plānošanas dokumentos 
norādītajai, nākotnē izveidojamai augstākās izglītības institūciju tipoloģijai, jo ir šauri 
specializēta augstskola  (kā to norāda Ministrija Anotācijas 6.punktā), tad  AIP ieskatā 
būtu apsverama iespēja diversificēt pašreizējo LU struktūru, iekļaujot tās sastāvā 
specializētu augstskolu RPIVA, kuras mērķis būtu attīstīt izcilu pedagoģijas profesionāļu 
sagatavošanu, šī mērķa sasniegšanai būtu saglabājama RPIVA struktūra.  
  
 AIP nolēma: 
  
 aicināt Izglītības un zinātnes ministriju precizēt Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju” un tiesību akta sākotnējās 
ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) atbilstoši Augstākās izglītības padomes 
atzinumā norādītajam. 
 
 
 
 
 
 
 
AIP priekšsēdētājs 
                                                                                                                    prof.J.Vētra 
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