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1. Domes sēdes atklāšana
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
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RPIVA pārstāvja/Studentu parlamenta viedokļa uzklausīšana.
LU pārstāvja viedokļa uzklausīšana.
Domnieku jautājumi par RPIVA reorganizāciju.
Diskusija par augstskolu konsolidācijas jautājumiem.
Balsojums par LSA vēstuli, kurā atspoguļots organizācijas viedoklis par augstskolu
konsolidāciju.
4. Diskusija par nākamo Domes sēdi un tajā skatāmajiem dokumentiem
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

1. Domes sēdes atklāšana
_____________________________________________________________________________
Domes sēdi atklāj LSA Prezidente M.Belova.
2. Domes sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________________
M.Belova: E-pastā netika iesūtīts darba kārtības papildinājums, kuru no Valdes puses aicinām
iekļaut - diskusija par nākamo domes sēdi un tajā skatāmajiem jautājumiem saistībā ar Valdes
ierosinājumu, kā operatīvāk veikt ikgadējos balsojumus pirms Kongresa. Izsludinu balsojumu:
"Par 2017. gada 27. janvāra ārkārtas Domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu".
PAR
PRET
ATTURAS
29
0
0
Lēmums: 2017. gada 27. janvāra ārkārtas Domes sēdes darba kārtība ir apstiprināta.
3. Augstskolu konsolidācija – studentu prasības:
3.1. LSA Valdes ievadinformācija par esošo situāciju ap RPIVA reorganizāciju, iegūto
informāciju sanāksmēs, ko organizēja IZM.
_____________________________________________________________________________
M.Belova: IZM janvāra sākumā savā mājaslapā publicēja informāciju par lēmumu reorganizēt
RPIVA, pievienojot to LU. Nākamajā nedēļā IZM notika sanāksmes, uz kurām tika aicinātas
iesaistītās puses. RPIVA uz tikšanos neieradās, jo tika runāts par mantas pārdali. No LSA puses
uzdevām jautājumus un paudām negatīvu attieksmi par procesu, kādā IZM reorganizācijas
jautājumu uzsākusi. Atgādinu, ka jautājumu par valsts dibinātas augstskolas vai koledžas
reorganizāciju vai likvidāciju pēc Augstskolu likuma (AL) pieņem Ministru kabinets (MK) un šim
lēmumam klāt jāpievieno Augstākās izglītības padomes (AIP) atzinums. AIP LSA pārstāvis ir
A.Zvaigzne. Pamatojoties, ka par šiem dokumentiem, kuri jums ir izsūtīti, būs jālemj, šodien
nepieciešams saprast LSA nostāju šajā jautājumā, kā arī pārrunāt tālāko darbību. Iepriekš esam
runājuši, ka augstākajā izglītībā (AI) ir nepieciešamas pārmaiņas, kas celtu kvalitāti un nodrošinātu
pieejamību.
3.2. IZM prezentācija par RPIVA reorganizācijas nepieciešamību.
_____________________________________________________________________________
K.Šadurskis: Es sākšu ar jautājumu - vai esat iepazinušies ar dokumentiem, ko IZM nosūtījusi?
(atskan apstiprinājumi) Tad tas nozīmē, ka es varu tās lietas neatkārtot vai atkārtot ļoti īsi. Sākam
ar mērķi. Es teiktu, ka IZM, sadarbībā ar zinātniskajām institūcijām, ir pietiekami veiksmīgi
strādājusi un daudz padarījusi zinātnisko institūciju konsolidācijas jautājumā. Mērķis ļoti
vienkāršs - publisko finansējumu nevis izsmērēt nevis plānā kārtiņā, bet koncentrēt tur, kur it
attīstības potenciāls, un veidot attīstības centrus. Pedagoģiskā izglītība mums ir, šobrīd var teikt,
fokusā, jo, ja mēs gribam sekmīgi realizēt jauno izglītības standartu - kompetenču pieejā balstīto
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izglītības saturu -, tad viena lieta ir standarts, programmas un viss, ko māca, otra lieta ir, kas māca.
Ir ārkārtīgi svarīgi, lai studenti studiju procesā varētu būt jaunā satura koncepta ietvarā. Mums ir
ārkārtīgi svarīgi, lai pedagoģijas studijas tiek apvienotas ar fundamentālo un, vēlams arī, lietišķo
zinātni konkrētajā jomā, kur pedagogs strādās. Ņemšu piemēru ar bioloģiju - droši vien, ka mums
nepietiks ar Darvinu, Linneju un vēl dažiem, ja students savā studiju dzīvē nav bijis šīs zinātnes
atmosfērā un nav jutis līdzi, un dzīvojis tam, ar ko šodien bioloģija nodarbojas. Tad ir zināms risks,
ka mēs izskolosim amatnieku, kas lieliski zinās bioloģijas vēsturi, zinātnes attīstību līdz kaut
kādam posmam, zinās pedagoģiju, bet nebūs pagaršojis šo mūsdienu zinātni. Tāpēc mūsu koncepts
ir, ka pedagoģijai ir jābūt ļoti cieši integrētai ar atbilstošās nozares zinātni. Patiesību sakot, mēs
katrs lielā mērā savu dzīves ceļu, savu nākotnes karjeru skolā esam izvēlējušies tāpēc, ka mums ir
bijis kāds lielisks skolotājs tajā vai citā priekšmetā. Aizraut skolotājs var tad, ja viņš pats dzīvo
līdzi šai zinātnei, ja viņš ir tajā iekšā, ne Ilustrētās Zinātnes līmenī, bet, teiksim, žurnāla Nature
līmenī, ja ir runa par dabaszinātnēm. Runājot par publisko finansējumu AI, protams, ka tas
koncentrējas tajās zinātniskajās institūcijās, tajās augstskolās, kas atbilst mūsu zinātnes attīstības,
AI attīstības koncepcijai. Ja runājam par STEM jomām, tad Eiropas fondu līdzekļi tiek koncentrēti
tur, kur ir zinātne, un mēs gribam tur ielikt arī pedagoģiju.
Par publiskā finansējuma mērķtiecīgu izlietojumu - ja mēs sagatavojam daudz vairāk grāda
ieguvēju, nekā tie aiziet strādāt skolā, tad mēs nelietderīgi izmantojam mūsu potenciālu. 2 līdz 3
reizes vairāk ir grāda ieguvēju, nekā sāk praktiski strādāt pedagogi. Kā to var izdarīt? Ir jārada
pievilcība jaunietim nonākt skolā un to var izdarīt ļoti dažādi, to var izdarīt ar līgumattiecībām,
sperot tos soļus, kurus esam uzsākuši, ceļot pedagogu profesijas prestižu, tai skaitā finansiālo
nodrošinājumu, pedagogu algu reforma, līdz ar to ir skaidrs, ka mums ir jāiegulda nesalīdzināmi
lielāks finansējums pedagoģijas studiju nodrošināšanā, nekā tas ir šobrīd, bāzes finansējums reiz
koeficients. Mēs esam sprieduši par variantiem, kā to izdarīt, droši vien, ja esat lasījuši anotāciju,
jūs redzat, ka mūsu modelis iet caur 2.pīlāru, tātad novadīt papildus finansējumu, kurš apvienosies
programmu konsolidācijas rezultātā, novadīt pedagoģijas studiju programmā.
Ja mēs runājam par programmu konsolidāciju, tad, ja tās ir koncentrētas pamatā vienā augstskolā,
tad mums ir nesalīdzināmi vieglāk šos procesus jēgpilni koordinēt. Mazliet par praktisko pusi. Ir
izskanējis ļoti daudz jautājumu gan no studentu, gan citu interesentu puses par tīri praktiskiem
studiju jautājumiem, kādā veidā pēc RPIVA iekļaušanās LU, kā tas ietekmēs šobrīd studējošos un
akadēmisko personālu, turpmāk studējošos. Man liekas, ka ministrija ir diezgan daudz par to
runājusi, arī šajos dokumentos, bet galvenās lietas ir vērts akcentēt vēl vienu reizi. Lai kāda būtu
izvēlētā studiju programma, ja LU tieši šo programmu nerealizē, tad uz pašreiz studējošajiem
nekādas izmaiņas nav sagaidāmas, šī programma pāriet vienkārši tāda, kāda tā ir uz LU. Tātad
nekādu akadēmisko izziņu salīdzināšanas, nekādu papildeksāmenu, ja neatbilst kredītpunktu skaits
tajā vai citā priekšmetā, tātad precīzi tā pati programma. Ja studijas notiek par valsts budžeta
līdzekļiem, budžeta vieta aiziet uz LU, students nesajūt atšķirību. Ja students studē par saviem
līdzekļiem, patiesībā jebkuram studentam ir izvēles iespējas, vai iet uz LU, vai izvēlēties citu
augstskolu. Ja students aiziet uz LU un ir studējis par saviem līdzekļiem, tātad, neatkarīgi no tā,
kāda ir studiju maksas starpība, viņš turpina maksāt to pašu studiju maksu, kāda ir bijusi pirms
tam. Nekāds gads vai semestris netiek zaudēts, līdz ar to finansiāli izmaiņu nav. Ja students studē
filiālē, visu 8 filiāļu darbība tiek saglabāta, un arī tur ne studiju formā, ne kontaktstundu skaitā, ne
citos nosacījumos izmaiņas netiek paredzētas.
RPIVA akadēmiskais personāls viss ar saviem darba līgumiem pāriet uz LU vai, atbilstoši,
JVLMA. Viss, ko teicu par LU, attiecas arī uz JVLMA. Pasniedzēji turpina darbu un praktiski visi
studenti, kas šobrīd RPIVA ir pieraduši pie sava pasniedzēju sastāva, kas realizē programmu,
strādās ar tiem pašiem pasniedzējiem, kā filiālēs, tā arī Rīgā.
Pēc tam, kad 2019. gadā mums notiek lielā studiju programmu akreditācija, tad, protams, mēs
centīsimies, sadarbībā ar LU mazināt studiju programmu sadrumstalotību un veidot programmas
plašākas, bet tas attieksies tikai uz tiem studējošajiem, kas iestāsies pēc tam, ne šajā brīdī. Un tad,
protams, ka būs konkurss, teiksim, tas akadēmiskais personāls, kas nepieciešams programmas
realizācijai, notiks konkurss akadēmiskā personāla vidū, kur uz pilnīgi vienādiem nosacījumiem
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konkurēs par amata vietām kā LU pašreizējie, tā RPIVA pašreizējie pasniedzēji. Es domāju, ka, it
īpaši ņemot vērā RPIVA atzīstamos rezultātus un sasniegumus, nu droši vien, ka šajā konkursā
noteikti uzvarēs labākie - kuri tie būs? To mēs redzēsim. Studiju kvalitāte no tā viennozīmīgi iegūs.
Visas procedūras pašreizējā skatījumā ir aprakstītas rīkojuma projektā un anotācijā. Ja MK
pieņems lēmumu par reorganizāciju, tad visas šīs tehniskās procedūras sāksies.
I.Lapkovska: Mēs principā atbalstām šo lēmumu pieņemt studējošos 4 studiju programmās, bet
mums fiziski nebūtu telpu, kur visus studentus, kas nāk klāt, izmitināt. Ir runa par kopējām
lekcijām - mums nav lielu telpu, mums pat pašlaik ir mazliet problēmas, lai visus studējošos
kopējās lekcijās, piemēram, psiholoģijā, izvietotu 1 telpā. Kāds būtu risinājums?
K.Šadurskis: Kopējām lekcijām dažādu programmu studijām? (I.L. apstiprina) Es domāju, ka tas
jau ir procesu plānošanas jautājums un, manuprāt, tas, ka dažādu programmu studenti kopīgos
kredītpunktus, kas atbilst pēc skaita un formas, kopīgi klausās, manuprāt, tur nav problēmas.
Vienīgā problēma saistīta ar pasniedzēju individuālo darbu ar studentu, tam, protams, ir jābūt, it
īpaši viss, kas attiecas uz mūziku.
I.Lapkovska: Mums nav tik daudz telpu.
K.Šadurskis: Jā, visi tehniskie jautājumi, visi finanšu jautājumi, tos komisija, kas tiks izveidota
šo jautājumu risināšanai pēc MK lēmuma, risinās. Mēs šajā brīdī nevaram zināt absolūti visus
jautājumus, kas var rasties.
R.Freibergs: Kāpēc LU ir tikai 1 no piedāvājumiem, kurus jūs izskatāt un tik ātri virzāt uz priekšu,
apstiprinot arī MK, mums katrā studiju programmā māca par demokrātiskajām tiesībām, bet šajā
momentā izskatās, ka šīs demokrātiskās tiesības tiek pārkāptas, ir spontāni procesi. Kāpēc LU?
Iepazīstoties ar RPIVA informāciju, drīzāk izskatās, ka LU fakultāti vajadzētu pievienot RPIVA.
K.Šadurskis: Es negribētu teikt, ka šis process ir ļoti spontāns un straujš, jo par to tiek runāts jau
diezgan daudzus gadus, un, jebkurā gadījumā, lai MK demokrātiskā procedūrā varētu pieņemt
savu lēmumu, ir jāsagatavo lēmumprojekts. No IZM puses, ja mēs esam izanalizējuši situāciju,
iespējas tālākai studiju attīstībai, ja mēs esam fokusējušies uz to, kas, mūsuprāt, ir
visveiksmīgākais piedāvājums, un tā ir LU, tad es nezinu, vai demokrātijas vārdā mums ir jāvirza
vēl paralēli 2 vai 3 citi varianti, lai izvēlētos labāko, vienkārši tāpēc, la būtu vairāk. No mūsu puses
visu 'par' un 'pret' analīzē LU bija kvalitatīvi labākais risinājums. Savukārt par demokrātijas
procesu - šobrīd ir izsūtīti mūsu projekti visām ieinteresētajām pusēm, kur mums ir vajadzīgi
atzinumi, tai skaitā LSA. Ja no jūsu puses nāks atzinums bez iebildumiem vai ar iebildumiem, vai
ar jautājumiem, mēs, protams, tālākajā procesā uz visiem iebildumiem un jautājumiem centīsimies
rast atbildes un analizēt, kā tas notiek atbilstoši valsts pārvaldes iekārtas likumam.
N.Šilova: Ir saprotama IZM centība likvidēt programmu dublēšanos un attīstīt augstskolu
stratēģisko specializāciju. Vai tas nozīmē, ka nākamais solis būs LU Medicīnas fakultātes
pievienošana RSU?
K.Šadurskis: Viens, ko droši vien jūs esat lasījuši vai dzirdējuši, ka attiecībā uz institucionālo
reorganizāciju, tā kā tas ir RPIVA gadījumā, līdz 2020. gadam, līdz kuram zīmējam savas attīstības
koncepcijas, mēs negatavojamies rosināt nevienas citas valsts augstskolas pievienošanu,
apvienošanu. Kas attiecas uz programmu dublēšanos - šo jautājumu mēs, nenoliedzami, gribam
risināt. Ja jūs jautājat tā par 1 LU fakultātes pievienošanu RSU, tad es šobrīd nevaru atbildēt ne
'jā', ne 'nē', bet to, ko mēs noteikti rosināsim, novērst programmu dublēšanos abās augstskolās, kas
gatavo medicīnas speciālistus. Optometristus, kas pēc jaunā ārstniecības likuma ir ārstniecības
personas, droši vien turpinās gatavot LU, jo viņiem ir gan laba bāze, gan iestrādes. Par visām
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pārējām medicīnas programmām ir nepieciešama speciālistu diskusija, kura droši vien sāksies kā
parasti, kad mēs visi esam par efektīvu publiskā resursa izmantošanu, par konsolidāciju, par
optimizāciju, par augstu kvalitāti, un tad, kad nonāks līdz praktiskiem risinājumiem, tad teiks ''jā,
reformas jā, tika mūs neaiztieciet''. Tā mēs mūžam apskaudīsim igauņus un teiksim, ka arī mums
ir vajadzīgas reformas, bet vienmēr atdursies demokrātiskais process pie ''tikai mūs neaiztieciet''.
K.Karimovs: Vai jūs kopš 3. janvāra esat raduši vismaz 3 konkrētus un izmērāmus ieguvumus,
ko iegūs studenti?
K.Šadruskis: Jā. Pirmais, kas nav ieguvums - studenti neko nezaudēs (atskan smiekli). Man prieks
par jūsu humora izjūtu, bet es iepriekš teicu, ka tas nav ieguvums. Savas pedagoģijas programmas
ciešu integrāciju ar atbilstošās jomas zinātni. Turpmākie studenti iegūs pasniedzējus, kas būs
konkursa uzvarētāji, tātad labākie no abām augstskolām. Trešais - materiāltehnisko bāzi, kur LU
ir ļoti ievērojams beneficiārs, piemēram, Eiropas fondu apguvē, kur RPIVA ir palikusi ārpusē.
Tas gan nav īsti labi, bet, ja kāds no diploma ieguvējiem dosies darba gaitās uz kādu no citām
valstīm, tad viņš iegūs diplomu, ko daudz labāk pazīst ārzemēs, nekā RPIVA diplomu.
L.Dūmiņa: Jūs minējāt, ka mēs iegūsim zinātnisko. Vai pirmsskolas skolotājam jābūt ar maģistru
bioloģijā? Jo mums visvairāk ir pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Jūs minējāt, ka vajag
bioloģisko bāzi un tamlīdzīgi.
K.Šadurskis: Es neesmu dzirdējis, ka pirmskolā tiktu pasniegta bioloģija. Es domāju, ka, uzdodot
šo jautājumu, jūs ļoti labi zinājāt atbildi. Ja mēs daļu programmu vienkārši pārvietotu uz LU, jā,
varbūt šo programmu beidzēji būtu ieguvēji, bet ikvienai augstskolai ir, vairāk vai mazāk, sava
kritiskā masa, jeb zināšanu masa. No tā RPIVA neiegūtu. Konsolidējot visu vai gandrīz visu
pedagoģisko izglītību, ar pāris izņēmumiem, mēs tomēr iegūstam vadāmu, pārvaldāmu un
ietekmējamu procesu un augstāku kvalitāti.
L.Dūmiņa: Un kā tieši kvalitāte uzlabosies? Tā pēkšņi būs augšā.
K.Šadurskis: Pēkšņi nekad nenotiek labas pārmaiņas, bet tajā brīdī, kad konkursā uzvar labākie
pasniedzēji, es domāju, ka kvalitāte aug.
I.Lobanovs: Tā kā redzēju dokumentos, ka it viss ir plus mīnus izdevīgi, bet tagad mēs sākam rakt
un JVLMA nepietiek telpu, beigās iznāks kaut kādi finansiālie zaudējumi viņiem. LU varēs
‘pavilkt’ visas tās telpas un cilvēkus. Ja šobrīd RPIVA saņem finansējumu ~3 milj. un var to sadalīt,
ja mēs tos 3 milj. sadalām uz tām 4 augstskolām vai universitātēm...
K.Šadurskis: Man sanāk 2 (atskan komentāri no zāles).
I.Lobanovs: Vai LU pietiks tā mazā izdalītā finansējuma, lai pavilktu visu cilvēku skaitu?
K.Šadurskis: Druvietes kundze, kā LU prorektore varēs labāk atbildēt, bet mūsu sarunās, kas ir
notikušas, atbilde ir pozitīva.
L.Rubene: Jūs minējāt, ka šī brīža studentus tas neietekmēs nekādā veidā, taču kas notiks pēc 3,
4 gadiem, kad šie studenti būs beiguši mācības? Visticamāk studiju maksa tiks palielināta,
pielīdzināta LU līmenim, kas notiks ar programmām, vai tās tiks saglabātas, vai nākamajiem
studentiem būs iespējas gūt priekšrocības, kas pašreiz ir RPIVA?
K.Šadurskis: Ja mums šobrīd ir apmēram 1000 grāda ieguvēju un 300-400 strādā specialitātē, tad
acīmredzot mums ir vislielākās iespējas ļoti būtiski samazināt maksas studentu īpatsvaru, iepretī
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valsts budžeta vietās studējošajiem. Neviens zīlnieks jums šodien nepateiks, kā attīstīsies
ekonomika, cik maksās studijas, kāda būs vidējā darba alga valstī un tā joprojām. Protams, ka
studiju maksas augs, visā pasaulē tās aug, vēlams, ja tās aug racionāli, ne tā, kā Apvienotajā
Karalistē pirms kāda laika, sprādzienveidīgi pieaugot. To, ka mēs varēsim efektīvāk izmantot
publisko finansējumu, ja mēs gatavosim skolotājus visās izglītības pakāpēs, salīdzināmākā skaitā
ar to, kāds ir pieprasījums.
I.Lapkovska: Cik paredzētas budžeta vietas mūzikas programmās, jo ir labi zināms, ka cilvēki,
kuri piesakās un netiek uz mūzikas pedagoģiju JVLMA, viņi aiziet uz RPIVA studēt, un tur viņi
ir spicākie studenti? Šādā gadījumā tas būtu apdraudējums RPIVA studentiem, ka viņi dēļ
augstajām prasībām JVLMA varētu neizturēt eksāmenus un tiktu eksmatrikulēti.
K.Šadurskis: Es saprotu, ka es runāju studentu auditorijā, bet es tomēr mēģināšu atbildēt,
abstrahējoties no studentu interesēm, bet no sabiedrības interesēm, kas grib skolā redzēt labākos
pedagogus. Visa mūsu dzīve ir pastāvīga konkurence un, es domāju, ka konkurences trūkums
varbūt ir tas, kas vienam otram ļauj tos studiju gadus padzīvot vieglāk.
M.Mamedovs: Kāds ir pašvaldību vadītāju, kurās ir filiāles, viedoklis par šo reorganizāciju?
K.Šadurskis: Visticamāk, ka tas ir dažāds. Es esmu runājis ar 1 pašvaldības vadītāju, kur
personīgā sarunā man bija pilns akcepts, bet tad tomēr bija zvans ''bet tomēr es parakstīšu kopējo
protesta vēstuli, jo tāda ir mūsu partijas prasība''. Precīzi viedokli noskaidrot nav iespējams, bet ar
visiem, ar ko esam runājuši, tad, kad atbildējām uz visiem jautājumiem, tad jēgpilnas problēmas
nepalika. Visā šajā procesā ir padaudz emociju, kā sākumā mēs dzirdējām argumentu, ka ''RPIVA
ir tikai pirmais ziediņš, pēc tam jūs visus aiztaisīs ciet''. Es nezinu, cik reizes man ir jāatkārtojas,
lai man noticētu. Droši vien ka, ja netic tam, kas tur ir rakstīts, tad es varu prasīt, lai mani krustā
piesit, tāpat neticēs. Tad varbūt noticēs.
N.Šilova: Mēs visi zinām, ka ministrija uztraucas par reģionu attīstību. Filiālēs arī paaugstināsies
maksa un LU vienā brīdī pateiks, ka nav pieprasījuma, mēs filiāles slēdzam. Kā tad notiks reģionu
attīstība?
Kur tiks izmantota nauda no RPIVA uzkrājumiem?
K.Šadurskis: Droši vien visi zina par tirgus cenu veidošanās mehānismu. Reālā tirgus cena
svārstās kaut kur ap piedāvājuma un pieprasījuma līkņu krustpunktu. Protams, ka studiju maksa ir
lielā mērā atkarīga no pieprasījuma un piedāvājuma - jo lielāka cena, jo lielāka vēlme piedāvāt, jo
mazāks pieprasījums. Līdz ar to arī LU, strādājot šajā tirgus situācijā, protams, ka cena nevar būt
zemāka par pašizmaksu (vai kādu laiku mārketinaga nolūkos var būt), bet reālās studiju
programmas izmaksas nosaka cenu. Protams, ka jebkura augstskola, tai skaitā LU, ir ieinteresēta,
kā iegūt vairāk budžeta vietu, tā iegūt vairāk maksas studentus, līdz ar to es lielu risku tur neredzu.
Droši vien, ka kopējās tehniskās sarunās, kurās piedalīsies LU, JVLMA un RPIVA pārstāvji,
kopējās sarunās visi šie finanšu jautājumi tiks atrisināti, jo apvienošanās procesam kaut kādas
pārejošās izmaksas ir, tad visa šī bilance tiks iekļauta kopējā tāmē.
L.Dūmiņa: Kāds būs mīnus RPIVA studentiem?
K.Šadurskis: Bailes. No visām tām putām, kas ir publiskajā telpā sakultas, es domāju, ka šodien
RPIVA studenti jūtas ļoti nedroši, tāpēc, ka cilvēks vairāk baidās no slikta. Katrā pārmaiņas
procesā ir iespējams, ka kādas nianses nav ievērotas, kaut kas nav ņemts vērā pietiekami, tāpēc
mums priekšā ir laiks, lai mēs to izanalizētu. Ja es būtu RPIVA students šobrīd un man visi teiktu
''būs slikti, būs slikti, būs slikti'', tad, pirmkārt, es tagad justos ļoti slikti, un, otrkārt, ja es aizietu
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uz tām pašām mācību telpām ar citu izkārtni, man būtu iekšēji nepieņemšanas sajūta, kura, es ceru,
ar laiku uzsūksies un noregulēsies, bet, protams, ka šobrīd ļoti daudzi jūtas slikti.
O.Jasjuļaņeca: Kas notiks ar akadēmisko personālu?
K.Šadurskis: Es teicu, ka visi pāriet uz LU.
G.Everte: Jūs tikko teicāt, ka tikai medijos ir pateikts, ka arī citas augstskolas ir nākamās. Bet kā
ir ar lēmumprojektu, kur 24. lpp ir minēts, ka finansējums tiks konsolidēts jeb apvienots mazāka
skaita institūcijās?
K.Šadurskis: Ja jūs lasāt arī iepriekšējās rindkopas, un parēķiniet 1. klases aritmētiku, tad, ja no
mūsu kopējā augstskolu skaita atņem 1, RPIVA, tad institūciju skaits kļūst mazāks. Lūdzu,
neinterpretējiet sausus juridiskus tekstus. Ja šeit nav nosaukta institūcija vārdā, tad viņa nav
nosaukta, un es vēlreiz varu apliecināt, ka mūsu AI attīstības koncepcijā nav nevienas no pārējām
valsts augstskolām apvienošana, pievienošana vai likvidācija. Šī koncepcija rakstīta līdz 2020.
gadam, par to, ko lems nākamās valdības un kas notiks tālāk, es nezinu.
I.Degtjarjova: Vai pirmdien RPIVA varētu iegūt šo diskusiju rezultātu, kur tika saprasts, ka LU?
K.Šadurskis: Kad jūs spriežat par RPIVA attīstību, jūs jebkuru prāta vētru dokumentējat? Visus
protokolus, kuri mums ir, droši vien, ka varam piegādāt.
L.Treimane: Es arī reflektēju par to, kas šeit tika pausts. Pirmkārt, gribu uzsvērt, ka tie jautājumi,
kas šobrīd ir uz galda, mēs par tiem ar jums esam gatavi runāt, piemēram, jautājumus par studentu
skaitu studiju programmās, kas tika minēts par JVLMA, šīs programmas ies līdzi ar akadēmijas
studentiem, līdz ar to mēs runājam par konkrētiem programmu datiem, ko mēs izvērtēsim, ņemot
vērā, cik studentu mācās. Tāpat arī jautājums par pirmsskolas izglītības skolotāju - šo programmu
pārņems LU un attiecīgi īstenos. Visi šie jautājumi ir mums darba procesā izvērtējami, bet, ja
runājam par analīzi, tad tas, ko mēs šobrīd esam izvērtējuši, ir atspoguļots šajā anotācijā, kas ietver
salīdzinājumu, kā Latvijas augstskolām kopumā veicas ar pētniecību, zinātnisko darbību
pedagoģijā. Mēs salīdzinājām datus Scopus datubāzē, Web of Science, šādus tīri objektīvus datus.
Tāpat mēs raudzījāmies, kāda ir situācija ar studiju programmās uzņemtajiem un kas notiek ar tiem,
kas iet strādāt skolās. Šobrīd maksimālais darbs ir izdarīts, nākamais darbs ir jau mums visiem
kopā iet runāt par detaļām, mēs arī rīkojumā esam paredzējuši, ka mēs veidosim šo komisiju, kurā
mēs strādāsim, iekļaujot arī RPIVA.
Es tomēr gribu uzsvērt, ka mūsu virsmērķis šai reformai, ņemot vērā, ka tik tiešām ir bijis ļoti
daudz diskusiju par pedagogu sagatavošanas kvalitāti Latvijā, ir bijis ļoti daudz runu, ministrija
šobrīd ir izšķīrusies uz šādu soli, lai tiešām sasniegtu šo mērķi - kvalitatīvu pedagogu sagatavošanu
Latvijā. Jūs ar šo kļūsiet par daļu no stiprākas komandas, mēs veidojam stiprāku komandu, kas
strādās ar jaunajiem pedagogiem, mēs savus resursus koncentrēsim mērķtiecīgāk un jūs būsiet daļa
no šīs stiprās komandas. Tas jūsu spēku ļaus tikai efektīvāk izmantot, jūsu labos mācībspēkus tas
pacels jaunā kvalitātē, studentiem tas dos jaunas iespējas, tāpēc es aicinu saglabāt šo virsmērķi un
domāt par pozitīvajiem ieguvumiem. Esmu pārliecināta, ka jūs arī saskatāt šos pozitīvos
ieguvumus par to, ka akadēmija vairs nebūs atrauta no kopējās zinātnes attīstības, akadēmija nebūs
atrauta no fondu plānošanas iespējām, jūs būsiet daļa no lielas un spēcīgas komandas
(murmināšana no RPIVA vadības puses), mēs aicinām uz kopīgu darbu.
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3.3. RPIVA pārstāvja/Studentu parlamenta viedokļa uzklausīšana.
_____________________________________________________________________________
Prezentācija pielikumā.
D.Voita: Jūsos klausoties, es lepojos ar jums, jo jūsu jautājumi bija ļoti loģiski un precīzi, savukārt
ministra atbildes bija slīdošas, frāžainas, bez konkrētas atbildes. Ja mēs paskatāmies uz sagatavoto
dokumentu, tad mēs neredzam prasības, kādas tiek izvirzītas Eiropā, kā šis process tiek virzīts. Es
vispār neredzu šeit SVID analīzi. Vienīgais, ko es šajā dokumentā redzu, es redzu, kas notiks
likvidācijas procesā - jā, tas ir aprēķināts. Bet nav aprēķins, likvidācijas procesā cieš gan
pasniedzēji, gan studenti, gan pārējais personāls, un stāstīt, ka tas būs saulaini un skaisti, ka būs
sapņu zeme, [nav saklausāms]. Mums nav pirmsvēlēšanu laiks, mums jādomā ir racionāli, un
racionalitāti parāda skaitļi, nevis lirika. Šobrīd ir lirika, SVID analīzes nav, jo noteikti ir riski, kur
ir parādīti studentiem? Kur ir parādīti zaudējumi, iespējas, filiālēm? Kur ir parādīts, ka Eiropas
Komisija prasa rekomendācijās vairāku modeļu salīdzinājumu, sakot, ka likvidācija ir vissliktākais
no iespējamajiem modeļiem? Mēs esam studentu auditorijā, tāpēc būsim kopā ar mūsu studentiem,
jo mēs pie prezentācijas strādājām kopā.
Šeit ir tie 2 dokumenti, ko nosaka Eiropas Komisija un Eiropas Universitāšu asociācija, es tikai
divus punktus esmu paņēmusi, jo dokuments jums ir zināms, ka pirms jebkura procesa ir
jākonsultējas arī ar studentiem, un mūsu studenti var atbildēt, ka tādas konsultācijas nav bijušas.
Pie tam jāņem vērā arī potenciālo studentu intereses - šeit vispār tādi jautājumi nav risināti. Tā ir
IZM izpratne Eiropas Komisijas rekomendāciju ievērošanai. Slepeni, nesaprotami, pusgada
garumā it kā bija šīs sarunas - es nezināju, ka šādas sarunas notiek. Bija tenkas, jā, kaut gan mēs
kā saliņa Eiropā dzīvojam savā sulā. Paziņojums pēkšņi presē, studentiem priekšā sesija, ''pieņemts
lēmums'', kaut gan IZM nav tiesības pieņemt tādu lēmumu par RPIVA reorganizāciju, un nākamajā
dienā ir vēstule, kur aicina arī Studentu parlamentu nodot mantas. Mēs dzīvojam tiesiskā valstī vai
mēs dzīvojam mežoņu barā? Es domāju, ka mežoņu barā, pēc šī spriežot.
Ja mēs runājam par to, ka studentu skaits samazinās, tad skaidri redzam, ka studenti paši nosaka,
uz kuru augstskolu iet. Studenti nav tādi, kā paziņo viens otrs cilvēks, es atvainojos, students nav
vēl tik gudrs, iet, kur vieglāk. Nē, studenti ir ļoti prasīgi, studenti ir gudri, ar katru gadu studentu
kapacitāte aug. Mēs redzam, ka ir studentu skaita pieaugums, salīdzot 2015., 2016. gadu, mēs esam
līderi. Tad kāpēc neskatās, ka nāk pie mums studēt. Tas, ka pasaka, ka attālums starp jums ir 600
m - students izdara izvēli, uz kuru pusi iet, mēs viņu nevelkam aiz kājas iekšā. Tas taisni parāda,
uz kuru pusi viņš aiziet. Ja mēs paskatāmies uz to, ka Pasaules bankas pētījums nosaka, ka mums
nevajag fragmentēt, bet konsolidēt spēkus konkrētās nozares attīstībā, kurai ir, kā RPIVAI, 73
gadu pieredze, un mēs esam pirmie, kas uz kompetencēm balstīto modeli esam iesākoši, pirms
ministrija vispār kaut ko tādu darīja. Te mēs redzam sadalījumu pedagoģijas programmās Latvijā.
Ja skaidri pārsvītrojam RPIVA, tad paliek tādas mazas saliņas. Tad tā mēs attīstām nozari,
stiprinām tādā veidā, sadalot pa fragmentiem un izšķīdinot? Es neredzu stiprināšanu, es redzu
fragmentēšanu un izšķaidīšanu.
Mēs esam jautājuši studentiem, kad viņi nāk pie mums studēt, kāpēc izvēlas RPIVA. Pa gadiem
redzam, tad jo vairāk pieaug nevis reklāma kaut kur presē, bet tieši šī mutiskā reklāma, kas ir
visprecīzākais rādītājs, ka nāk studēt tāpēc, ka te ir laba kvalitāte, spēcīgas prakses un spēcīga
metodiskā bāze.
Mēs runājam par reģionālo attīstību un reģionu attīstībā ļoti būtiska elastīga spēja saskatīt reģionu
vajadzības, lai cilvēki, kas tur dzīvo, varētu piemēroties darba tirgum. Reģionos mēs esam apakšā,
lielākā daļa, salīdzinājumā ar LU, ir reģionālās attīstības nodrošinājums cilvēkiem, kuri maina
profesiju - cilvēkiem 50+, kuri ir gatavi studēt, kuri šajā brīdī jūtas ļoti apdraudēti. Mēs varam
parādīt vēstules, kuras cilvēki raksta. Mēs patiesībā vismaz 3 reizes gadā esam tikušies ar katru
pašvaldību. Mēs varētu pajautāt LU, vai LU ir vismaz aizbraukusi uz kādu pašvaldību, parunājusi
par šiem jautājumiem, Druvietes kundze, ir bijušas tādas sarunas?
I.Druviete: Protams.
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D.Voita: Šodien sanākušie teica, ka neesat bijusi. Ja mēs runājam par kvalitāti, mēs varam,
protams, apšaubīt starptautiskos ekspertus - ja viņi bija slikti, tad kāpēc ministrija viņiem maksāja
naudu? Par ko tad ministrija pasūta pasūtīju, tad pieņem darbu, pēc tam sūdzas, ka slikti eksperti?
Zinātni nevar izvērtēt 1 gada publikāciju līmenī, tas ir absurds. Zinātni izvērtē 5 gadu griezumā.
Šeit mēs redzam izvērtējumu, varam teikt, ka vidējais ir 3, bet ne velti starptautiskie eksperti ir
izdalījuši apakšsadaļas, kur skaidri redzams, ka metodiskajā bāzē mēs esam starptautiskajā līmenī
spēlētājs, un LU ir 2 attiecīgajā nozarē, kas nozīmē vājš vietējais spēlētājs. Metodiskā bāze katrai
specializācijai ir unikāla un vajadzīga, tieši tas, kas šai specialitātei ir vajadzīgs. Es nedomāju, ka,
piemēram, mūsu studentiem vajag asins analīzes mērītāju. Mūsu studentiem vajag
psihofizioloģiskos testus, motorikas testus, un to ļoti augstu novērtē starptautiskie eksperti. Ja mēs
šādi ar saviem pašu līdzekļiem nopelnīto naudu varam attīstīt, bez Eiropas naudas, mēs varam tikai
lepoties, jo viens otrs ar Eiropas naudu nevar panākt tādus līdzekļus, tādu pacēlumu. Es domāju,
ka katram ir jāprot saprast, ka tā ir tā unikalitāte, ka mūsu studenti, sāk laboratorijās strādāt jau no
1. mācību gada. To jūs varat paprasīt jebkuram studentam pie mums, ka viņi lepojas ar to, ka viņi
tiek laboratorijās un piedalās starptautiskajos projektos.
Mēs esam gājuši un runājuši ar studentiem, redzot to, kādi ir jautājumi, kas ir daudz vairāk, nekā
iepriekš. Anotācijā ir tikai skaistas frāzes - attīstīsim, uzlabosim, palielināsim. Vai tiešām mūsu
valstī vienreiz nebūs konkrētu risinājumu?
L.Dūmiņa iesniedz parakstus pret reorganizāciju.
K.Karimovs: Pieaugs plaisa starp Rīgu un reģioniem, arī vispār starp sagatavoto pedagogu
kompetenci, jo tieši RPIVA mērķtiecīgi notiek darbs 20 gadu periodā pie mūsu konkrētā skolotāju
sagatavošanas procesa, balstoties kompetencēs. Studenti filiālēs netic, ka LU pusgada laikā bez
iepriekšējas pieredzes var nodrošināt tikpat kvalificētu administrēšanu. Reģioniem tiks piedāvātas
e-studijas, šādi risinājumi tika dzirdēti sanāksmēs - tas nozīmē, ka filiāles kā būtisks reģionālās
attīstības faktors tiek likvidēts.
L.Dūmiņa: Man ir jautājums LU. Jūs nodrošināsiet mūsu studentiem sestdienās lekcijas filiālēs?
I.Druviete: Tas neradīs nekādas problēmas, it īpaši, ja mēs esam apņēmušies saglabāt esošos
mācībspēkus un turpināt tradīcijas, kas filiālēs ir.
L.Dūmiņa: Tad jūs apsolāt?
I.Druviete: Tas var tikt ierakstīts MK rīkojumā, anotācijā, tādā gadījumā uz to nebūs iemesla lietot
tādus vārdus kā ''mēs neticam''.
K.Karimovs: Filiālēs vairumam studentu ir neizpratne, kāpēc ir jāmaina, ja pašvaldībās un pati
ministrija atzīst, ka filiālēs ir laba darba kvalitāte. Kāpēc jāmaina šiltīte? Vidzemes reģionā netiks
piedāvāta mūzikas skolotāju sagatavošana, bija sarunas ar pašvaldībām, ka tiks vērta vaļā dienas
grupa mūzikas skolotājiem Vidzemē, līdz ar to šī ideja tiek atcirsta pašā pamatā un mēs
neapmierināsim pašvaldību vajadzības pēc mūzikas skolotājiem, jo tādas grupas nebūs.
Kardināli mainīsies mācību metodes, vērtēšana, darba organizācija, kultūra, attieksme, netiks
nodrošinātas pedagogu sagatavošanai nepieciešamās pētniecības metodes, jo tām nepieciešams
sertificēts personāls. Kā LU pasniedzēji, kā citas iestādes pasniedzēji, kuri nav speciāli apmācīti
rīkoties, piemēram, ar Vīnes testu sistēmu, varēs nodrošināt šo studentu apmācību?
Netiks nodrošināta piekļuve vienai no visbiežāk izmantotajām datubāzēm APA PsycNET, ko
pedagoģijas studenti ļoti bieži izmanto. Vēlētos izteikt savu viedokli, ka jūs minējāt, ka tiek
salīdzināts ar Scopus datubāzi, bet kā var salīdzināt, ja Scopus vispār sociālo zinātņu grupas rakstu
nav? Protams, ka mums Scopus datubāzē nebūs [rakstu].
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Tiks traucēts, jau tagad tiek traucēts noslēguma darbu izstrādes process, jo studenti ir ļoti lielā
psiholoģiskā stresā, viņi nezina, kas ar viņiem būs. Var būt grūtības izmantot Erasmus mobilitātes
iespējas, jo tās tiek piešķirtas atbilstoši piešķirtajam finansējumam. Vairs nebūs ziemas
uzņemšanas.
Studenti zaudēs budžeta vietas, jo visi studenti pēc 1. semestra tiks pakļauti vispārējai rotācijai,
šādas frāzes ir dzirdētas. Studenti turpinās zaudēt budžeta vietas arī turpmākajos gados, jo
paredzēts samazināt studiju programmu, tātad arī budžeta vietu skaitu. Studiju kursu
pielīdzināšana notiks par maksu, izņēmums varētu būt LU un JVLMA. Šeit ir ļoti strīdīgs
jautājums, jo studentiem netiek dota izvēles brīvība, jo viņiem piedāvāts pāriet tikai uz LU. Šeit ir
cilvēktiesības. Kāpēc man kā studentam, ja manu skolu slēdz, kāpēc man ir tikai viena iespēja, kur
pāriet?
L.Dūmiņa: Vispār Kiopas kundze vienā no tikšanās minēja, ka vienīgie zaudētāji būs tie, kas
nepāries uz LU, ka tie, kas pāries uz citām, būs zaudētāji.
L.Treimane: Manuprāt, vai nu jūs neesat iepazinušies līdz galam ar to informāciju, ko esam
snieguši, vai nevēlaties to lasīt, jo mēs esam skaidrojuši gan kas notiks ar studiju finanšu pusi tiks ievērots princips ''nauda seko studentam'' -, gan attiecībā uz programmu pārņemšanu - nekādas
maksas par kursu pielīdzināšanu nav plānotas. Kāpēc šiltīte? Mēs esam skaidri pauduši, ka, ja jūs
būsiet LU struktūrā, jums būs piekļuve visiem LU resursiem, jums būs piekļuve zinātniskās
pētniecības projektiem. Šeit nav runa par šiltīti. Protams, ka filiālēs, praktiski, ņemot vērā, ka mēs
saglabājam filiāles, darbs turpināsies, un to mēs esam solījuši un nodrošinājuši rīkojumā, bet jūs,
kļūstot par daļu no LU struktūras, no starptautiski atzītās universitātes, jūs kļūsiet par visu resursu
lietotājiem.
M.Belova aptur diskusiju.
K.Karimovs: Eksāmenu kārtošana notiks par maksu, nebūs iespējas otro reizi izmantot valsts
galvotu kredītu.
Netiks kompensēti studiju maksas izdevumi studentiem, kuri izlems pārtraukt studijas, radot
finansējuma un laika zaudējumu. šeit ir jautājums par to, ja es, piemēram, negribu iet studēt uz LU.
Man ir personīgi, subjektīvi iemesli, kāpēc es to negribu darīt.
L.Dūmiņa: Tas ir piemērs no tā, ka neklātienes students izvēlējās RPIVA ne tikai mūsu metodes
ziņā utml., bet arī tāpēc, ka mums neklātienes studentiem ir sestdienās lekcijas, bet LU ir
piektdienās un sestdienās. Viņi man minēja tā, ka viņi negrib pāriet uz nevienu citu, un kurš
apmaksās to studiju gadu, ko viņi zaudēja?
K.Karimovs: Par studiju maksu jau tika izteikts, ka tā būs augstāka, dažiem studentiem nāksies
mērot tālāku ceļu līdz studiju vietai, 2018. gadā maģistru programmai "Psiholoģija un organizāciju
vadība" tiks pārtraukts budžeta vietu finansējums. Ja šīs programmas netiek īstenotas, tad kas
notiek ar pasniedzējiem šajās programmās? Nav skaidrības par studentiem, kas atrodas
akadēmiskajā atvaļinājumā. Nebūs pieejamas RPIVA īpašās stipendijas par aktīvu dalību,
grūtniecēm. Transporta kompensācijas - pašlaik tiek maksātas transporta kompensācijas, it īpaši
STEM programmās, mēs diezgan aktīvi sagatavojam arī dabaszinātņu skolotājus. Nebūs pieejamas
studiju maksas atlaides daudzbērnu ģimenēm utt.
L.Dūmiņa: Filiālēs ir 10% studiju maksas atlaide.
K.Karimovs: Pedagogu sagatavošana netiks koncentrēta universitātēs, kā tas tiek teikts, jo jau
šogad ministrija pieļauj dubulto standartu, sadalot 5 studiju programmas JVLMA, kā arī akceptējot
studiju programmas LSPA, RTA, BA, ViA un VeA. Resursu pieejamība nekļūs lielāka, jo mācību
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literatūra, informācijas datubāzes un pētījumi jau šobrīd mums ir pieejami uz vietas. Studentu
dalība projektos neuzlabosies, jo dalība projektos jau šobrīd netiek nodrošināta visiem LU
studentiem. JVLMA studentiem nebūs pieejamas modernas pētniecības iespējas un moderna
infrastruktūra tieši pedagoģijai, jo akadēmija tagad ir orientēta vairāk uz mūziku, nevis tieši
cilvēkiem. Savukārt RPIVA, piešķirot naudu zinātniskajiem pētījumiem no pašu ienākumiem, jau
tagad obligāts noteikums ir pētniecībā iesaistīt studentus.
RPIVA studenti netic IZM solījumiem, mēs jūtamies droši, studējot RPIVA, mums ir labi, mūs
viss apmierina un RPIVA studenti neatbalsta studiju iespēju samazināšanu topošajiem studentiem,
it īpaši reģionos.
L.Dūmiņa: Mums arī katru gadu aug kvalitāte, to var ļoti labi novērot pēdējo gadu laikā.
K.Karimovs: Medijos redzējām bildi, gājiena laikā 25. janvārī mēs iesniedzām 4000 [3902]
parakstu, paužot savu protestu un nostāju par to, kas notiek. Mēs jūtamies droši savā vietā un mēs
neredzam tos labumus, ko sola.
M.Mamedovs: Tā kā mēs visi esam iepazinušies ar IZM iesūtītajiem dokumentiem, lūgšu jums
pateikt 3 būtiskākos ieguvumus, pievienojoties LU?
K.Karimovs: Mēs, godīgi sakot, nesaprotam, kādi ir šie ieguvumi.
M.Mamedovs: Jūs esat lasījuši dokumentus?
K.Karimovs: Protams, mēs jau no galvas viņus zinām. Protams, mēs varam runāt par studiju
kvalitātes uzlabošanos un visas šīs vispārīgās frāzes, kas skan visur apkārt, bet racionālus
ieguvumus, teiksim, kaut kādus pamatojumus. Es, personīgi, tādus neesmu saskatījis.
D.Voita: Mums ar LU līgumā ir noteikts tuvināšanās process, kas vienmēr ir bijis un ir bijusi ļoti
laba sadarbība. Piemēram, C bloki nāk pie mums, pie viņiem, šīs apmaiņas iespējas izmantot arī
laboratorijas. Tas mums ir, piemēram, valsts pētījumu programmā kopā. Mēs varam strādāt
koleģiāli, draudzīgi, kā tas notiek civilizēti, ne tā, kā tas ir plānots ministrijas plānos, tāpēc es
pilnīgi piekrītu - racionālu ieguvumu šeit nav. Šeit ir kaut kas tāds, kā izsaka neatkarīgi eksperti,
kā Roberts Ķīlis un Vjačeslavs Dombrovskis, kuri pasaka, ka šeit racionāla kodola nav. Jautājums
nav izdiskutēts ar nozari. Ja mēs ņemam šos skaistos piemērus no Igaunijas, no Lielbritānijas, no
Somijas, šeit ir diskusijas 5 gadu garumā, un runāšana kuluāros nav darba grupa, nav diskusija.
Tas nav nopietni.
L.Dinbire: Ja par pamatu tiek ņemta mūsu augstskolas metodika, mācību pamats, un tiek
pielīdzināts LU darbs mūsu darbam, vai arī tad netiek saskatīti nekādi labumi?
D.Voita: Jūs domājat LU pedagoģija pievienojas mums?
L.Dinbire: Nevis pievienojas, bet par pamatu tiek ņemts mūsu modelis.
D.Voita: Saprotiet, šeit ir tie jautājumi, ko es gribētu uzdot IZM, jo es uzskatu, ka diskusijās rodas
patiesība, nevis slepenos lēmumos, tāpēc es nevaru atbildēt. Es uzskatu, ka programmas ir par
daudz, jā, augstskolas arī par daudz, jā, bet tad ņemam, kā nosaka Eiropas regulas, visu AI telpu,
diskutējam ar nozari, izrēķinām visus 'par', 'pret', riskus, ieguvumus, kā tas būtu normāli. Tas ir
nopietns darbs, 5 gadu darbs. Tāpēc mēs prasām šos protokolus - protokolu ta' nav!
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3.4. LU pārstāvja viedokļa uzklausīšana.
_____________________________________________________________________________
I.Druviete: Kolēģi, šī ir jau kāda 5. diskusija, kas, pirmkārt, mani vedina sākt ar domu, ka mums
būtu ļoti jāuzmanās, izsakot postpatiesības un alternatīvos faktus, jo tas neveicina konstruktīvo
diskusiju un tieši tādēļ es ļoti uzmanīšos, lai nepateiktu kaut ko tādu, kas nākotnē varētu apgrūtināt
sadarbību vienalga kāda modeļa ietvaros.
Nebūtu godīgi, ja es nepateiktu, ka es jau vairāk nekā 12 gadus esmu augstskolu konsolidācijas
aizstāve. To apliecina gan daudzās konferences, kas notikušas Latvijā par labāko augstskolu
modeli, arī par pedagoģisko programmu attīstību. Voitas kundze jau mums demonstrēja 2014.
gadā notikušo konferenci un arī Eiropas Universitāšu asociācijas pētījumu, kas, protams, ir bijis
ministrijas darbības pamatā neatkarīgi no politiskās amatpersonas. Es tiešām uzskatu, ka šāds
process ir valstisks, un es piekrītu mūsu rektoram, ka ir mazāk svarīgi, ko domā RPIVA un LU,
mums ir jādomā valstiski un jādomā par mūsu nākamo studentu un, pats galvenais, par skolēnu
interesēm. Nevar noliegt, es uzskatu, ka mēs ejam pareizu ceļu, bet es tomēr norobežojos no
apgalvojuma, ka process ir tapis, it kā kuluāru sarunās starp ministriju un LU vadību, vadība ir
rektors un 3 prorektori, kuri var apliecināt, ka šādu sarunu nav bijis, bet mēs pieņemam IZM
vadības sanāksmē pieņemto lēmumu kā darbības programmu. Tādēļ jau no 4. janvāra mēs bijām
gatavi koleģiālām sarunām un esam gatavi joprojām. Uz sarunu gan ministrijā, gan arī uz apaļo
galdu RPIVA bija ieradušies vairāk nekā 10 LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes
(PPMF) pārstāvji, kas jau nāca ar konkrētiem piedāvājumiem, kā uzlabot darbu, jo tik tiešām
sadarbība taču notiek. Mēs, atšķirībā no mūsu kolēģiem, neteiksim nevienu sliktu vārdu par
RPIVA, tas ir nekonstruktīvi. Mēs, gluži otrādi, uzsveram to labo, kas ir katram un kā ir iespējama
šī sinerģija. Joprojām esam gatavi sarunai ļoti konkrēti, pa programmām, ar noteiktu nozaru
speciālistiem, kas sadarbojas. Ir arī daudz tādu, kas strādā gan vienā, gan otrā vietā, tādēļ esam
gatavi atbildēt uz konkrētiem jautājumiem, bet, runājot par beidzamo prezentāciju, patiesību sakot,
gandrīz jebkurā tēzē, kur bija vārds ''ne'', mēs to varētu pavērst apgalvojuma teikumā un, atkal
gluži otrādi, kur ir apgalvojums, to varētu teikt kā noliegumu. Kaut vai pavisam ātri, ko es
pierakstīju. Arī LU ir ziemas uzņemšana un mēs to pastiprināsim - atcerieties lielo plakātu, kas
bija LU priekšā? Par rotāciju - ir pilnīgi skaidrs, ka RPIVA studenti rotācijai nepakļausies, arī tas
ir verbalizēts nevienu reizi vien. Pielīdzināšana nenotiks par maksu, ir vairākas iespējas, uz ko
pāriet. Nevaru iedomāties, kā apdraudētas maģistra, doktora programmu īstenošana. LU stipendiju
iespējas ir ārkārtīgi bagātīgas, ir mecenātu stipendijas. Šeit es uzreiz skaidri gribu pateikt - LU
finanšu situācija ir stabila, mēs ņemam lielu aizdevumu mūsu lielās mājas celtniecībai, jau pēc
gadiem 2 blakus akadēmiskajam centram pacelsies zinātņu māja, un pēc tam studiju māja, un ir
kārtībā arī jautājumi par studiju maksas atlaidi. Jau iepriekšējās sarunās es ļoti precīzi pierakstīju
jautājumus, kas radās gan studentiem, gan mācībspēkiem - uz to mēs arī ļoti precīzi varam atbildēt,
bet atbildēm ir jābūt fiksētām uz papīra, visticamāk, tas būs MK rīkojuma anotācijā. Mēs esam
bezspēcīgi, ja galvenais arguments ir ''es jums neticu''. Kāpēc lai jūs mums neticētu? Mēs taču
neesam ienaidnieki paši sev un savai valstij, un LU, kā precīzi teica mūsu rektors, būtība ir ieguvusi
vai iegūs tikai smagas problēmas un, piedodiet, arī diezgan lielu negāciju straumi. Ko gan es varu
apsolīt un esmu teikusi ne vienu reizi vien - studentiem tiks nodrošinātas tās priekšrocības, kas
tiem ir gan filiālēs, gan Rīgā, mācībspēkiem tiek saglabātas viņu darba vietas līdz nākamajai
programmu akreditācijai, tam būsim pakļauti mēs visi, un pēc tam starta līnija būs viena - vai
cilvēks būs strādājis RPIVA vai LU, ja mums, piemēram, ir 1 profesora vieta klīniskajā psiholoģijā,
1 starta līnija un stāv visi. Es neredzu pamatu šim negatīvismam un uz konkrētiem jautājumiem
mēs varam atbildēt, kompromisi ir iespējami no visām pusēm. Kopā ar studentiem mēs varam
domāt, kā šo procesu padarīt vēl labāku, nekā tas ir tagad. Tagad ir īstais laiks. Mēs piedāvājam
diskusiju platformu - LU notiek forumi par humanitārām zinātnēm, par eksaktām, rīkosim par
pedagoģijas attīstību, kur pie apaļā galda sēdēs gan mācībspēki, gan studenti, gan darba devēji,
gan, iespējams, arī skolēni, un meklēsim labāko modeli. Tātad, rezumējot, uzskatu, ka process ir
pareizs, uzskatu, ka mums ir jārunā nevis par nedemokrātiju, bet aktīvi jāsēžas pie sarunu galda
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un tālākais process tiešām jāveido no visām pusēm, un no savas puses mēs tiešām garantējam
maksimālu caurspīdīgumu, interešu ievērošanu. Neredzu pamatu apšaubīt to, ko mēs arī
apliecināsim uz papīra ar saviem parakstiem un ko pieņems ministru kabinets.
S.Skutele: Es šodien gribētu runāt, akcentējot 2 lietas. Pirmā ir par reformām un otrā ir par studiju
kvalitāti. Mēs esam jau ļoti daudz runājuši par to, ka reformas ir nepieciešamas, par to, ka
pārmaiņas nesīs kaut ko labu, par to, ka mēs bīdamies uz valsts dotētu AI, to visu esam
nostiprinājuši arī LSA nostājās, kaut vai 2015. gadā. Šobrīd esam pārmaiņu ceļā un varam kaut ko
darīt, mēs varam veidot programmas tādas, kādas mēs viņas redzam, kādas redz gan RPIVA, gan
LU, kopīgiem spēkiem arī JVLMA. Arī Pasaules banka visos pētījumos ir pateikusi, ka
konsolidēšana ir 1 no veidiem, kā celt studiju kvalitāti. Principā šobrīd mēs varētu virzīties uz
Eiropas līmeņa augstskolām un skatīties kaut kur tālāk, veicināt studiju kvalitāti, bet mēs kaut kā
apstājamies pie tā, kādā veidā notiek komunikācija ar IZM. Jā, es piekritīšu, komunikācija netika
pasniegta tā, kā to vajadzētu darīt, bet, manuprāt, ir vairāk jāvēršas uz studijām, uz studiju kvalitāti,
uz studentu interesēm. Arī LU vadība ir nākusi pie manis runāt par to, kas ir labs, kas ir slikts, ko
vajadzētu uzlabot, līdz ar to mēs esam diezgan pretī nākoši, mēs redzam iespēju veidot studiju
programmas pedagoģijā, kas varētu būt augsta līmeņa programmas, kas varētu darboties ne tikai
tagad, bet arī nākotnē, līdz ar to mēs no 2 ļoti labām augstskolām izveidotu 1, koncentrētu spēkus
tur, kā jau minēja gan ministra kungs, gan Druvietes kundze, ka paliek tie paši pasniedzēji, tā pati
sistēma, tās pašas programmas vienkārši tiek uzlabotas. Kāpēc gan mums būtu jāsastājas pret
uzlabošanu? Tās ir studentu intereses. Gan ministra kungs, gan Druvietes kundze minēja to, ka
viņi gaida studentu pārstāvju, studentu viedokļus, un mums ir iespēja šobrīd kaut ko labot. Mums
ir iespēja cīnīties ar tām problēmām, kas mums šobrīd ir, pārstāvēt studentu viedokļus, pārstāvēt
studentu vēlmes un intereses.
Runājot par sociālajiem jautājumiem, infrastruktūru, maksām, budžetiem. Es uzskatu, ka mēs
varētu izveidot patiešām labas programmas, kopīgiem spēkiem apvienojot gan RPIVA, gan LU.
Ja tā nebūtu, es noteikti stāvētu blakus Laumai gājiena laikā un teiktu visu, ko es domāju tieši tajā
pašā brīdī. Tāpat mums nav arī interese 2000 studentus ielikt nekvalitatīvās programmās vai
programmās, kuras varētu būt labas, bet uzlabojamas tāpat vien. Mēs redzam mērķi, kuru var
sasniegt, mērķi, kuru gribam sasniegt. Uz to arī bīdāmies kopīgiem spēkiem. Es aicinātu
sadarboties RPIVA, sadarboties LU, lai veicinātu izglītību Latvijā, sadarboties visu LSA, nevis
runāt par augstskolu nosaukumiem, kas principā mums ir pilnīgi vienaldzīgi kā studentiem, par
personālu, kas uz mums īsti neattiecas, tiktāl kamēr tie ir kvalitatīvi pasniedzēji, kuri mums ir
vajadzīgi. Mums interesē studentu intereses, studentu tiesības, studiju programmas. Mums
vajadzētu sadarboties un nerunāt tik daudz par komunikāciju ar IZM, nerunāt tik daudz par īstenībā
nepatiesu informāciju medijos un neatspoguļot to, izlasīt noteikti visus dokumentus, kas tiek
piedāvāti, lai varētu tagad diskutēt un argumentēt, jo tie dokumenti ir svarīgi un tajos atrodamā
informācija ir mums nepieciešama. Es aicinu varbūt labāk iesniegt jautājumus par lietām, kas
mums ir svarīgas, maksas, budžeti, filiāles. Saņemot negatīvu atbildi, ko es šodien nedzirdēju un
nedzirdēju arī pirms tam, es ļoti labprāt nāktu ar RPIVA un teiktu, ka mēs esam pret reorganizāciju,
tomēr pozitīva rezultāta gadījumā es uzskatu, ka mēs pazaudējam iespēju veidot kaut ko lielisku
AI Latvijā.
L.Krolis: Noteiktā brīdī konkursa kārtībā izvēlētos labākos no abu augstskolu pasniedzējiem. Kā
LU parūpētos, lai lielākās un prestižākās Latvijas universitātes pasniedzējiem netiktu dotas
nekādas priekšrocības?
I.Druviete: Kā mēs zināt, profesorus un asociētos profesorus vēl profesoru padomes, kas šajā
apvienotajā augstskolā, katrā nozarē, tiks vēlētas no jauna. Tātad profesoru padomē ir noteikti
kritēriji, noteikta vēlēšanu kārtība, to mēs visi labi zināt, savukārt zemāko akadēmisko personālu
vēlēs fakultāšu domes, kas arī tiks veidotas no jauna. Es nešaubos, ka šis process tiks ārkārtīgi
rūpīgi uzraudzīts gan no studentu puses, gan no IZM puses, varam iesaistīt arī neatkarīgus
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auditorus, jo tik tiešām tur mēs pēc dzīves un darba gaitu apraksta varam izvēlēties kandidātus,
kas būtu cienīgi ieņemt šādas vietas. To mēs varam arī iepriekš fiksēt noteiktā dokumentā. Šeit es
gan neredzu nekādu pamatu bažām.
Mēs esam padomājuši arī par tādu situāciju, kad nozarēs ir pilnīgs paralēlisms gan RPIVA, gan
LU, strādā pasniedzēji, kuri varētu neizturēt šo konkursu, bet mums ir svarīgs katrs cilvēks, katra
cilvēka intelektuālais potenciāls, un jau tagad liela daļa no mūsu mācībspēkiem daļu slodzes
aizpilda ar zinātnisko darbu. Ir iespējams nodrošināt zinātnisko darbu, mums ir dažas domas, ko
es labprāt ar RPIVA kolēģiem apspriestu, veidotu noteiktus pētnieciskos centrus, kur atrastos darbs
visiem. Šis tiešām ir jautājums, par ko esam domājuši, kur ir arī risinājumi, kurus varam piedāvāt.
S.Skutele: Šis jautājums ir ļoti lielā mērā studentu jautājums - cik daudzi studenti gribēs
nekvalitatīvus pasniedzējus, vienalga, vai viņi ir no RPIVA vai LU, vai no kādas citas augstskolas?
Mums ir svarīgi labākie un mums ir pilnīgi vienalga, kādu augstskolu viņi pārstāv.
L.Treimane: Šis process jau būtībā ir pārbaudījums LU. Ir skaidrs, ka jauni, spēcīgi papildinājumi
mācībspēkos radīs izaicinājumu arī esošajiem, līdz ar to arī liks arī LU un pedagoģijas fakultātei
transformēties, radīt konkurētspējīgāku piedāvājumu. Pieņemsim, ka šis ir izaicinājums un darbs
abām pusēm.
I.Druviete: Ja runājam par satraukumu mācībspēkiem, to es nevaru noliegt, tāds ir arī LU, es
viņiem stāstu tieši to pašu, ko jums - konkurss būs uz vienlīdzīgiem pamatiem, visiem, iespējams,
pedagoģiskās slodzes nepietiks, bet mēs rūpēsimies par to, lai jums būtu iespēja strādāt pētniecisku
darbu. Piebildīšu, ka pēc iepriekšējiem aprēķiniem šādi pasniedzēji pat varētu nebūt daudz, tāpēc
ir diezgan daudz to pasniedzēju, kam ir saistības ar kādu citu izglītības iestādi, ir daudzi, kas strādā
abās vietās, tā kā šeit neredzu problēmu. Vēlreiz atkārtoju - tur būs iespējas stingrai studentu
kontrolei un izvēlei vislabākajiem mācībspēkiem.
K.Šadurskis: Tā kā ministrijā ir man papilddarbs, mans pamatdarbs ir profesora darba RTU
Datorikas fakultātē. Es darbojos arī profesoru padomē. Patiesību sakot, visskumjākais konkurss uz
profesora vai asociētā profesora vietu ir, kad uz vietu ir 1 pretendents. Un tā parasti ir. Es domāju,
šī būs unikāla iespēja, kur mums būs 2 vai vairāki pretendenti uz 1 vietu. Paldies dievam, ka
akadēmiskais personāls tiek ievēlēts uz 6 gadiem, nevis kā tiesneši uz mūžu, jo droši vien, ja būtu
uz mūžu, tad publikāciju vispār nebūtu. Es ņemšu no mūsu fakultātes piemēru. Pietiekami liela
pasniedzēju saime un droši vien ne visiem tur ir vieta strādāt, bet ja formālie MK noteikumi, tas
minimums ir izpildīts, publikāciju skaits, konferences, 1 pretendents uz 1 vietu - no ko darīt, strādā
mīļais! Kas būtu par unikālu iespēju, ja mūsu fakultāte varētu saplūst ar apmēram tāda paša izmēra
un kvalitātes, un mēs varētu paņemt labāko pusi no viena un no otra, tas būtu ekselences centrs.
Es šeit redzu ārkārtīgi lielu ieguvumu. Vai ir absolūti izslēgta subjektivitāte? Nē, nav un nekad
nebūs, jo cilvēciskais faktors vienmēr paliks. Šie MK noteikumi maksimāli cenšas šo subjektivitāti
mazināt, jo ir formālie kritēriji, un šos formālos kritērijus katrs padomes loceklis aizpilda anketu,
kur viņš pēc CV un visiem iesniegtajiem dokumentiem saskaita kvantitatīvi, kas ir izmērāms. Ja
atšķirība ir šāda (rāda), tad varbūt subjektīvisms nostrādā, es ceru, ka nē, bet, ja atšķirība ir tāda
(rāda), tur nav iespējas subjektīvas. Protams, ka IZM uzraudzīs šo procesu. Viens no ļoti būtiskiem
momentiem šajās vēlēšanas ir arī studentu aptauja. Tur ir visas iespējas ietekmēt šos procesus.
L.Dūmiņa: Es gribēju aktualizēt to jautājumu, kas mums tika uzdots iepriekš. Vai labais RPIVA
piemērs tiks pārņemts arī LU turpmākajā darbībā?
I.Druviete: Piemēru mums ir daudz. Pašlaik ir grūti pateikt, kādas būs proporcijas, es pieļauju, ka
pat varētu būt 50 pret 50, jo ir studiju kursi, kas līdzīgās vai identiskās studiju programmās pašlaik
ir labāki LU, ir, kas ir labāki RPIVA, to pašu var teikt arī par pasniedzējiem, mācību metodēm,
tāpēc pasniedzējs nav tikai darbonis auditorijā, viņš strādā arī sadarbībā ar kolēģiem. Tas mums
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būs grūts uzdevums, sanākt kopā uz vienoties par to, kas būtu tā labākā metode, labākā pieeja - tas
ir tieši tas, uz ko mēs jau tagad gribētu aicināt RPIVA kolēģus, cik es zinu, mūsu izglītības vadības
speciālisti, gan psihologi jau sen bija gatavi sēsties pie sarunu galda un runāt tieši par to, ko jūs
sakāt.
L.Dūmiņa: Tad tiks atstātas arī tās programmas, kuras ir unikālas?
I.Druviete: Tas jau gan ir ietverts rīkojumā. Ja programma ir tikai RPIVA, tā tiek pārņemta tāda,
kā tā stāv līdz jaunajai akreditācijai, pēc kuras, protams, būs pārmaiņas, bet pārmaiņas būs visiem.
K.Karimovs: Universitāte pēc savas būtības ir akadēmiska virziena iestāde, vai jums nešķiet, ka
pedagogiem jābūt dziļi profesionālas ievirzes, protams, ka vajadzīga zinātne arī, bet vai galvenās
nav profesionālās kompetences?
I.Druviete: Jūs jau pats atbildējāt uz šo jautājumu - ir vajadzīgs gan tas, gan tas. Tieši tādēļ es
gribētu rīkot diskusijas, kā labāk sabalansēt šo. Es jau uzreiz pateikšu, ka būs 1 jautājums, kurā es
pilnīgi noteikti paudīšu savu viedokli - tieši pirmsskolas pedagogam, tieši sākumskolas pedagogam
šis zinātniskais pamats ir ļoti svarīgs. Es nepiekrītu profesores Špunes apgalvojumam, ka tur
galvenais ir tā cilvēciskā attieksme. Tā ir svarīga visur, arī fizikā, arī, mācot pieaugušus cilvēkus,
bet tieši agrīnajā bērnībā ir svarīgākais balstīties uz zinātnes atzinumiem un tādēļ es neironizēju
par piedāvājumu daudz plašāk iesaistīt LU intelektuālo potenciālu un ne tikai PPMF, pilnīgi visās
fakultātēs, lai varētu stiprināt šo pamatu, uz kura pedagogs veido savu profesionalitāti, apgūstot
metodiku, didaktiku utt.
P.Cukura: Jūs saņēmāt vēstuli, kur ir 4000 parakstu, lielākoties studentu, pret RPIVA
reorganizāciju. Vai LU ir veikts kas tamlīdzīgs, apsekots studentu viedoklis, vai tie vēlas, lai
vairāki simti RPIVA studentu pārnāk pie viņiem, tāpat JVLMA, LSPA, BA un pārējās augstākās
izglītības iestādēs (AII)?
I.Druviete: Paraksti nerodas nejauši un mēs neuzskatījām par vajadzīgu organizēt pretēju procesu,
jo, kā es vēlreiz apliecinu, mēs izvairāmies no jebkā, ko varētu nosaukt par nekonstruktīvu pieeju.
S.Skutele: Paraksti netika vākti un netiks vākti. LU SP ir izskatījusi šo jautājumu kopsapulcē šajā
nedēļā, protokols būs pieejams mūsu informācijas sistēmā drīzumā. Kopsapulce pauda nostāju, ko
es jau teicu šeit. Par labām, kvalitatīvām studijām mēs vienmēr iestājamies, un, ja tā ir iespēja
veidot šādas studijas kopā RPIVA, tad tas ir ļoti labi un, mūsuprāt, atbalstāma ideja. Mēs esam
runājuši tieši ar PPMF, arī viņi atbalsta šādas idejas.
P.Cukura: Kāds ir viņu viedoklis? Vai viņi skatās pozitīvi uz apvienošanos ar RPIVA?
S.Skutele: Jā, viņi skatās pozitīvi tieši to iemeslu dēļ, kurus es teicu. Viņi redz perspektīvu šajā
visā, viņi redz iespēju celt kvalitāti, iegūt labākos pasniedzējus, iesaistīties studiju programmu
veidošanā kopā, aizņemoties kaut ko RPIVA, kaut ko atstājot mums, kopā veidojot vienu ļoti labu
programmu katrā virzienā.
I.Druviete: To pašu var teikt par mācībspēkiem, kas ļoti labi apzinās, ka viņiem pastāv zināms
risks. Es neslēpju, ka pārmaiņas skars LU un ļoti nopietni, bet arī LU mācībspēkiem pat nav radies
jautājums, vai tas ir vajadzīgs vai nē, tiešām viņi uzskata, ka tas nāk par labu zināšanām, nāk par
labu zinātnei, Latvijas valstij, ja gribam skaļi runāt, tāpēc mēs nenodarbojamies ar parakstu
vākšanu.
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I.Lobanovs: RPIVA administratīvie izdevumi 2015. gadā sastādīja 142 000 eiro, pakalpojumi
sastādīja 537 000 eiro. LU, pārņemot RPIVA, jāoptimizē administratīvie izdevumi un
pakalpojumu izdevumi, novirzot finansējumu studiju programmu nodrošināšanai, tai skaitā
akadēmiskā personāla atalgojumam. Es gribu dzirdēt jūsu komentārus par šo. Tā ir diezgan liela
nauda, un tā kā jūs tiekat pie telpām un liela daudzuma cilvēku, vai tik tiešām jūs varat visu
nofinansēt, nekur nezaudējot ne kvalitāti, ne laiku, ne ielienot parādos?
I.Druviete: Salīdzinot ar LU kopējo budžetu, protams, to nevarētu nosaukt par lielu naudu. Liela
nauda tā ir ikvienam no mums, bet ne LU ar tās vairāk nekā 80 milj. budžetu. LU pašreiz optimizē
savas telpu uzturēšanas izmaksas, mēs esam samazinājuši administratīvo personālu. Jaunā
akadēmiskā centra uzturēšana maksā daudz mazāk, nekā iepriekš uzturot Ģeogrāfijas, Bioloģijas
un Ķīmijas fakultātes atsevišķi. Tad, kad mums būs jaunā māja, un mēs ceram, ka tas būs drīz, ir
aprēķināts, ka izmaksas būs daudz mazākas. Tas ir fakts, ko ir apstiprinājusi ministrija.
Administratīvais personāls šajā gadījumā varētu nonākt cietēju lomā, bet ne akadēmiskais. No
esošajiem 2 dekāniem varbūt šo administratīvo amatu saglabās 1.
I.Lobanovs: Ja no sākuma bija minēts, ka principā neviens neko neiegūst, pat visi zaudē, tikai
valsts iegūst, jo palielinās izglītības kvalitāte, tad sanāk, ka jūs arī neko nezaudējat? ja RPIVA
zaudē visu, tad jums finansējums atļauj darīt gandrīz visu un valsts iegūst.
I.Druviete: Tā gan mēs to nevaram nostādīt. Šeit ir jautājums, ko mēs saprotam ar ieguvumiem
un zaudējumiem. Viens ir šis naudā neizsakāmais ieguvums, bet par to, kas varētu būt materiālie
ietaupījumi valstij, tas gan ir aprēķināts, 5 milj., ja nemaldos, tas nav sīkums, bet šajā gadījumā
galvenie ir kvalitātes ieguvumi.
K.Šadruskis: Piebilstot par 5 milj. - apsvērām visādus risinājumu variantus, palikām pie tā, kas
caur 2. pīlāru aiziet tieši pedagoģiskajā izglītībā. To, cik veiksmīgi LU mācēs pārvērst naudu
kvalitātē, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams.
I.Degtjarjova: Jūs teicāt, ka LU Studentu padomē izskatījāt un izvērtējāt, kas būs labāk, bet vai
jums tika izskatīta iespēja, rodas iespaids, ka LU un IZM pārstāvjus trenē vienā kabinetā, tāpēc,
ka šie izteikumi ir tik ļoti līdzīgi (atskan smiekli). Piemēram, tas, ka no 2 labām augstskolām
izveidos vienu izcilu. Vai, ņemot vērā studentu skaitu, kas mums ir lielāks nekā visai Latvijai
kopumā, sagatavojot pedagogus, vai jūs padomē izskatījāt vismaz provizoriski iespēju, ka
koncentrējam pedagogu sagatavošanu RPIVA?
S.Skutele: Es domāju, ka pirmkārt gribētu uzsvērt to, ka mēs nekad neatļautos teikt, ka kāda cita
augstskola būtu sliktāka par mums, bet kvalitāte var būt sliktāka par mums, tas par to trenēšanu.
Saistībā ar kopsapulci - jā, mēs par to bijām runājuši, mēs apspriedām visus 'par' un 'pret', un
nonācām pie argumenta, ka mums labāk būtu tā viena programma, apvienojot visus plusus LU un
RPIVA.
D.Voita: Vai variet minēt 5 argumentus 'pret'? (D.Voita uzdod jautājumu bez iepriekšējās
pieteikšanās, atskan aicinājums pieturēties pie Kārtības ruļļa)
S.Skutele: Mēs izskatījām šo jautājumu vairāk tādā spektrā, ja studenti nespēj runāt, nespēj darīt,
nespēj vienoties, respektīvi, sliktākais variants, kas var būt, kad kāda AII pārņem vadību un
nenodrošina kvalitāti. tas pats attiecas uz sociālajiem jautājumiem, kad nespējam noturēt filiāles,
tiktu pazaudēti pasniedzēji, nebūtu pietiekoši kvalitatīvi tur. Jautājums par e-studijām arī tika
minēts no RPIVA puses. Studentu integrēšana, lai studenti netiktu atbīdīti prom no LU un dalīti
kaut kādās grupās, bet, tā kā pēc tam bija IZM lēmumprojekts un anotācija, tad šīs šaubas pazuda.
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M.Belova dod iespēju sēdes viesiem izteikties pēdējoreiz.
D.Voita: Tie jautājumi, par ko mēs šodien runājām, ir skaidri redzami. Šeit ir 2 daļas. Pirmā daļa
- protams, mēs nevaram noliegt, liekas pilnīgi nesaprotami, ka nerunāsim par demokrātiju, runāsim
par demokrātiju. Otrkārt, ja mēs runājam par procesiem, bija raidījums "Točki nad i", kur
Laipnieces kundze skaidri un gaiši pateica, ka pusgadu jau notiek sarunas ar LU. Pretēji tam
Druvietes kundze šobrīd saka, ka tā nav. Tad rodas jautājums - kurš melo? Laipnieces kundze, kas
ir ministrija, vai Druviete? Manuprāt, normāli, kā tas notiek, ir vispirms izanalizēti visi faktori un
tikai tad tiek veikta reforma. Šobrīd mēs redzam, ka ir bezgala daudz neskaidru jautājumu, ko
darba procesā mēs risināsim. Tā tas process nenotiek. Treškārt, likvidācija ir pēdējais, vissliktākais
variants, ko vispār var darīt pēc tam, kad ir izanalizēti visi iespējamie modeļi - alianses, konsorcijs
un visi pārējie modeļi. Tad ir pēdējais, ja vispār neko nevar, tad likvidēt. Tad ir jautājums, kāpēc
ministrija sāk ar tik drastisku soli kā likvidācija, ko pasaulē atzīst kā 1 no vissliktākajiem
variantiem? Un kur ir izanalizēti visi pārējie modeļi? Es zinu, ka studenti ir tā paaudze, kas nāks
vietā, un es ļoti gribētu, lai mūsu nākotne tomēr ieraudzītu to, ka katrā procesā ir jābūt analīzei,
nevis skaistām frāzēm. Es esmu nogurusi pēdējo mēnešu laikā dzirdēt vienas un tās pašas frāzes
bez reāla seguma, pamatojuma. Un arī anotācijā, ja rūpīgi lasāt, ir tikai cipari par likvidāciju. No
kurienes nāk šie 5 milj., nav parādīts, nav formula, nav analīze. Es ļoti lūdzu, kā prasa Eiropas
regulas, un vēlreiz uzsveru, mēs arī šobrīd runājam par studentu tiesībām un par to, ka mūsu
studenti nav piedalījušies šajā, nav aicināti. Es nerunāju par sevi, es runāju par to, ka pat studenti
nav aicināti. Par ko tad mēs varam runāt, par kādu demokrātisku valsti? Slepeni notiek sarunas,
izrādās, ka kāds jau ir zināji vai nav zinājis, vēl šobrīd nezinām. Es lūdzu jūsu atbalstu demokrātijas
principiem, jo, ja nav demokrātijas, tad vienkārši pateikt, ka likvidācija ir 2 labu augstskolu
savienošana, bez analīzes. Mēs ļoti labi zinām, ka 1+1 nekad nav 2, vienmēr ir kumulatīvais efekts,
kas dod papildus efektu. Šis kumulatīvais efekts, plusi vai mīnusi, vispār nav analizēti. Es arī ļoti
cienu profesoru Muižnieku, bet es nevaru viņam piekrist, ka galvenais ir bērns, viņš teica
televīzijas raidījumā. Nē, galvenais ir, kā bērns tiek radīts. Šajā laikā ko dara vecāki, kā viņi
uzvedās, es ļoti atvainojos - smēķē, dzer, lieto narkotikas vai ievēro kaut kādas normas. Radīšanas
process ļoti nopietni ietekmē bērna kvalitāti. Domāsim par bērna kvalitāti kopā un domāsim par
to ceļu, ko mēs ejam!
I.Druviete: Mēs pildīsim solījumu par šo apaļo galdu, forumu, kur vienkārši apspriež rīkošanu, to
mēs sākam darīt jau tuvākajā laikā, un tur mēs vienosimies tieši par tiem jautājumiem, kas skar
koncepciju, ko mēs īsti gribam no pedagoģijas izglītības. Šajās nu jau 4 nedēļās mēs tomēr esam
pavirzījušies uz priekšu ļoti lielā mērā un daudziem jautājumiem jau ir atbildes, daudzas bažas jau
ir noraidītas, šis tuvināšanās process notiek. Ja mēs neapstājamies, ja mēs turpinām saskaņot
programmas, runāt par tehniskiem jautājumiem, runāt arī par naudu, es tiešām neredzu pamatu šīm
bažām un vēlreiz apliecinu, ka mēs koleģiāli, uz absolūti vienlīdzīgiem pamatiem esam gatavi
runāt par to, kā mums strādāt kopā un kā mums visiem veidot kopīgo labumu, Es tiešām
neironizēju par šo valstisko labumu. Tas ir svarīgi, jo mēs ļoti zinām, cik ārkārtīgi liela konkurence
ir mums, nevis mums savā starpā ir jākonkurē, bet diemžēl visiem ar citu valstu augstskolām.
K.Šadurskis: Kolēģi, es gribētu aicināt uz racionālu, labu, argumentētu diskusiju, es gribētu
neierakties šīs diskusijas gaitā tik dziļi ierakumos, ka pēc tam vairs kopīgs darbs nav iespējams,
vai ir nenormāli grūts. Es aicinātu arī diskusijā nenolaisties līdz frāzēm, kas jau nepazemo to, kuru
uzrunā, pazemo to, kurš runā. Cilvēku netrenē. Jā, dažas lietas, viena tīri tehniska lieta - lai mēs
būtu pilnīgi droši, ka anotācijā ir atbildes uz visiem jautājumiem, kas bija RPIVA studentu
prezentācijā, es būtu ļoti pateicīgs, ja šo prezentāciju atsūtītu uz ministriju kā čeklisti, lai mums
būtu visas atbildes. Druvietes kundze uz dažiem atbildēja šeit mutiski, bet es gribu, lai viss ir
apskatīts. Es nezinu, kā es runāju, tā ir vispārējas frāzes - nu muļķis laikam (atskan smiekli). Redzat,
ja mēs runājam par kumulatīvo efektu 1+1, man liekas, ja mēs runājam, ka programmu
konsolidācija ļauj taupīt resursus, ja mēs runājam par to, ka no 2 augstskolu programmām sietu
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iziet labākās, ja mēs runājam par to, ka no 2 augstskolu pasniedzējiem sietu iziet labākie, ja mēs
runājam par to, ka visi studenti tiek pie lielākas studiju bāzes, man liekas, ka tas ir drusciņ
kumulatīvs efekts! Nu nezinu, varbūt, ka vispārējas frāzes. Protams, ka šie studentu paraksti, tiem
ir svars. Loģiski. Kaut gan, no otras puses ņemot, demokrātiskā sabiedrībā vienīgais līdz galam
demokrātiskais paraksts ir balss referendumā. Viens, ko es gribētu lūgt RPIVA vadību nenoskaņojiet studentus. Viņiem vienkārši būs grūtāk pēc tam kopā strādāt. Viens, ko es Druvietes
kundzei - tā līdz galam, līdz sirds dziļumiem, tā nevar noticēt. Es domāju, ka arī LU pasniedzēji,
ne visi ir sajūsmā. Tie, kas jūtas diezgan labi un droši savās pozīcijās, tie jā, bet viens otrs ar lielām
bažām gaida šo apvienošanu, jo jā, protams, ka kāds paliks bez darba. Bet vai mēs gribam, lai
mums AI ir tāpēc, lai katram, kas grib tajā strādāt, būtu darbs? Nu nē taču. Jūs taču noteikti savā
dzīvē esat sastapušies ar lieliskiem pasniedzējiem un ar tādiem, uz kuru lekcijām nav vērts iet.
Izdzīt viņus vajag. Gan jau kāds tāds ir RPIVA un gan jau kādi pāris ir LU. Mēs to atrisināsim.
L.Treimane: Es esmu politikas plānošanas daļas atbildīgā par šo procesu un es jums varu pateikt
- jā, mums ir maza valsts, ir spekulācijas, baumas, nezinu, no kurienes tās nāk, bet es jums varu
apgalvot, ka tajā brīdī, kad ministrijā bija konceptuāls lēmums, tad tas tūlīt pat tika tālāk
komunicēts, līdz ar to mēs šobrīd ejam pēc tā plāna, tiem komunikācijas mērķiem, ko mēs esam
nolikuši. Tas jautājums, kas šeit izskanēja, kāpēc to vajag. Ļoti koncentrēti to pasakot - šobrīd visa
tautsaimniecības attīstība mums prasa pedagoģijas izglītības iegrimi zinātnē, iegrimi tajās zinātņu
nozarēs, kurās ir vislielākais attīstības potenciāls tautsaimniecībai. Tas mums ir vajadzīgs, lai mēs
savus jaunos skolēnus, savus jauniešus varētu audzināt par spēcīgiem inženieriem, spēcīgiem
matemātiķiem, spēcīgiem ķīmiķiem utt. Tā ir sabiedrības tautsaimniecības attīstības vajadzība,
tāpēc ir šī reforma, un es ceru, ka jūs saskatīsiet šīs reformas nozīmi visu mūsu tālāko, valstisko
mērķu sasniegšanai. Mēs tiešām aicinām nedomāt par kaut kādām spekulācijām vai to kā, kas, ko
ir teicis, mēs aicinām pieturēties pie šī dokumenta un iet tālāk soli pa solim ar mums kopā, atklāt
tās iespējas, ko šis process jums dod.
Tiek izsludināta 15 minūšu pauze. RPIVA vadības, IZM un LU vadības pārstāvji dodas prom.
3.5. Domnieku jautājumi par RPIVA reorganizāciju.
_____________________________________________________________________________
Sēde atsākas 20:44. Darba kārtības punkts netiek īstenots, jo jautājumu sadaļa tikusi integrēta
iepriekšējos punktos. Pauzes laikā vai līdz balsojumiem prom dodas domnieki no TSI (2), RTA,
LiepU un LJA.
3.6. Diskusija par augstskolu konsolidācijas jautājumiem.
_____________________________________________________________________________
M.Belova: No Valdes ir piedāvājums 20 minūtes izteikties tiem, kas vēlas, pēc tam tiek izsludināts
balsojums par IZM sagatavotajiem dokumentiem un no šī balsojuma saprotam, kā tiks veidots
mūsu atzinums.
O.Jasjuļaņeca: Vai balsojums būs atvērts vai slēgts?
M.Belova: Domnieki var ierosināt, ka balsojums ir slēgts. Vai Dome piekrīt laika ierobežojumam?
(nav iebildumu) Procedūras piedāvājums - izteikšanās maksimāli 1 minūte, varēs pieteikties
atkārtoti izteikties, ja pietiks laiks. (nav iebildumu)
A.Beitane: Klausoties situāciju, es ieklausījos visās pusē, pie tam ne visās, jo ir skartas vairākas
augstskolas, bet šobrīd mēs runājam par LU un RPIVA. Kopumā RTU atbalsta konsolidācijas
jēdzienu, procesu un principu, bet ne šajā gadījumā, jo šeit mēs runājam par 2 dažādām problēmām.
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Viena ir pedagoģijas studiju kvalitāte, kuru visas augstskolas veido, un otra ir apvienošana. Es
uzskatu, ja nākotnes apvienošanās ir tik ļoti balstīta uz pedagogu sadarbību, uz akadēmiskā
personāla un studentu sadarbību, tad ir ļoti svarīgi, lai šis apvienošanās process [būtu] nevis
augstskolu apvienošanās process, bet programmu apvienošanās process, saglabājot 2 neatkarīgas
institūcijas. Pēc tam būs saprotams, ka pietiek ar vienu institūciju.
I.Lapkovska: Pēc visa dzirdētā un arī klausoties RPIVA viedokļus, es izsecināju, ka būtībā
JVLMA studējošie mūzikas pedagoģijā ir pilnīgi citādi orientēti izglītībā kā RPIVA mūzikas
pedagogi, līdz ar to mēs vairāk specializējamies kā mūziķi, jūs vairāk balstāt uzsvaru uz
pedagoģiju. Mums pedagoģija mūzikas akadēmijā ir krietni vājākā līmenī, bet RPIVA ir augstākā.
Tad ir jautājums, kā šī 2 sfēras mēs apvienosim, jo katram ir savas prioritātes un vai vispār tas ir
iespējams? Mums ir katrā kursā 4 budžeta vietas, piemēram, 2. kursā ir 2 mūzikas pedagogi, kuri
studē profesionālo mūzikas pedagoģiju, un, līdz ar to, jums klāt nāks aptuveni 70 cilvēki.
Jautājums bija par piešķirtajām budžeta vietām un kas vispār notiks ar šiem 2 cilvēkiem, kuriem
intereses ir krietni atšķirīgākas no pārējiem 70 cilvēkiem?
E.Puzo: Iepriekš, skatoties iesaistītās puses, mēs redzējām, kur ir kaut kādi argumenti, kas ir LU
un IZM vairāk vai mazāk kopīgi, un ir kaut kādi vairāk emocionāli argumenti no RPIVA puses.
Kā jau tika minēts, LU ir gatava uz apvienošanos un kā arī mēs vēlamies izmantot šo iespēju pacelt
izglītības kvalitāti abu augstskolu studentiem. Tas nozīmē to, ka mēs esam par šo konsolidāciju un
arī tajā vēstulē, par ko būs balsojums, tas neatspoguļojas, jo mēs esam it kā par AII skaita
samazināšanu, bet, ja mēs šoreiz izdomājam, ka nē, varbūt bija kaut kādas procesu problēmas, tad
vai tā nebūs zīme, ka arī nākotnē nevajadzētu samazināt AII skaitu tāpēc, ka visi prasīs "kāpēc mēs
un ne citi". Tā mēs īsti nekur nenokļūsim beigās.
D.Celmiņš: Ir tā, ka jebkuras reformas nāk ar kaut kādām izmaiņām, un vienmēr būs kaut kas, kas
cilvēkiem nepatiks. Galvenais neaizmirst, kāpēc mēs vispār esam šeit, ka 1 no mūsu mērķiem ir
valsts dotēta izglītība. Nedomāt īslaicīgi, nedomāt par to, kas zaudēs vai iegūs, bet domāt, kā Signe
minēja, ka mēs esam par studentiem, mēs esam par kvalitāti. Mēs visu laiku runājam, bet nav
konkrētas darbības, ko mēs varētu darīt. Es piekrītu, varbūt tas process nav tāds, kādu mēs to
vēlētos, tas nav konstruktīvs, tas nav ar iesaistītajām pusēm, taču jāsaprot, ka mums pašiem ir
jāņem sava darbība un jāpalīdz, lai virzītos tas uz priekšu.
L.Dūmiņa: Protams, ka mēs esam par to, lai izglītība pedagogiem augtu kvalitātē, bet tas veids un
tas ātrums - mēs esam ar mieru konstruktīvām sarunām par šo likvidāciju, mēs esam gatavi
pārmaiņām, bet, ja tas notiek tik strauji un, neapdomājot visus plusus un mīnusus, tad tas nav
atbilstoši patlaban. Es jums lūgtu drīzāk statīties uz to tā, ka izveidot konstruktīvu plānu nevis uz
nākamo semestri visus tur pārmest, bet nākamo gadu kaut vai. Izdomāt precīzi, kas un kad, jo
tagad ir vairāk jautājumu, nekā atbildes, un viena un otra puses strīdas. Gan RPIVA, gan LU, gan
IZM, bet nav nekas skaidrs. Jā, viņi tur saka, būs tas un tas. Paies gads, varbūt mūs aizmirsīs, kas
tad? Paaugstināsies arī šī maksa topošajiem skolotājiem, varbūt reģionālajiem nebūs izdevīgi vairs.
Ir daudz dažādu lietu, kas pārāk ātri tiek sasteigtas. Varbūt būtu mēs būtu spējīgi šo procesu
nedaudz palēnināt, lai būtu iespējas redzēt pilnīgi visus aspektus.
A.Vilcāne: Mēs skatāmies kopumā uz nākotni, kāda būs nākotnes izglītība, vai mums nākotnē būs
valsts dotētā izglītība, kas varētu veidoties pēc daudziem gadiem, kad būs mazāk AII. Mums ir
jāskatās šobrīd uz studentiem, kas būtu labāk studentiem, vai mēs varam izveidot 1 ļoti labu
programmu, vai mums būs tā iespēja un vai mums ir mērķis uz priekšu? To mēs varam ļoti
veiksmīgi izstrādāt, sadarbojoties visi kopā un strādājot. Ierosinu neatbalstīt izveidoto melnrakstu,
veidot to pa jaunam. Par procesa piebremzēšanu - ja mēs šobrīd to visu apstādinām un bremzējam,
piemēram, vai nākamajā gadā studenti vēlēsies iet uz RPIVA, zinot to, ka kaut kad drīzumā viņa
tiks reorganizēta un pievienota LU? Vai tas nebremzēs RPIVA darbību, ja mēs to pavilksim
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garumā? Tāpēc es ierosinu domāt par nākotni, konstruktīvi veidot diskusiju un aktīvi strādāt pie
plāna.
K.Karimovs: Neviens no LU un arī mums nav pret pārmaiņām. Visi ir par pārmaiņām, pret mēs
esam, kā tas process tiek virzīts. Tā, kā tas tagad notiek, ka studenti, mēs, uzzinām visu no
medijiem vai kaut kādām sarunām, tas demokrātiskā valstī ir kaut kas neiedomājams, ka 2, 3
nedēļu laikā tiek uzcepts kaut kāds ministru kabineta rīkojumprojekts un tā anotācija, kas, pēc
mūsu ieskatiem, ir diskutējama daudzās jomās. Es arī ierosinātu, ka vajadzīgs ļoti konstruktīvs un
ilgs dialogs, ka tam ir jābūt izdiskutētam, mēs noteikti nedrīkstam šādu procesu pieļaut, tik strauji.
Dzirdēju ļoti daudz, ka mēs veltām ļoti kritiskus vārdus LU, tā noteikti nav. Mēs nevienā brīdī
neesam teikuši neko sliktu par LU kvalitāti, mēs vienkārši runājam par skaitļiem. Ir kaut kādas
jomas, kur mēs esam labākie, ir kaut kādas joma, kur LU ir labākie.
L.Dinbire: Man radās jautājums, kāpēc tiek kūdīti studenti un vākti paraksti pret likvidāciju, un
tiek organizēti mītiņi par to, ka jūs iebilstat pret likvidāciju? Kāpēc jūs ar vēsu prātu nedaudz
nepadomājat, ka tiešām tas varētu būt pozitīvi, tās pārmaiņas? Jo, es kā neklātienes studente, es
neesmu pašpārvaldē (SP), es izskaidroju situāciju, lai saprastu, kāpēc es esmu tādā neizpratnē. Es
redzu no malas to, ka vadība dreb par savām vietām vairāk, nekā domā par to, kādi varētu būt šie
plusi apvienojot nevis likvidējot, bet apvienojot šīs programmas. Piekritīšu LU meitenei, kas
izteicās, ka ir vienkārši jādomā pozitīvi un to nesaku es viena pati, to saka arī mans kurss.
R.Freibergs: Pietrūkst informācijas, lai saprastu, lai šajā lēmumā balsotu par. RPIVA bija kaut
kādi punkti, kas nebija skaidri, pēc tam LU. Pietrūkst konkrētības. Jā, reformas ir nepieciešamas,
bet, manuprāt, šī problēma ir meklējama nevis augstskolu skaitā, bet vienlīdzīgajā studiju
programmu klāstā. ļoti labi saprotu LU nostāju, esmu pirms tam visu šo atskatījies, plus
profesionālāks mācībspēks, plus vairāk naudas un budžeta vietas. Nostāja šeit pavisam skaidra,
tāpat ka IZM. Atvainojiet, bet šī brīža RPIVA studējošie, var teikt, ir procesa rezultāts, kas ir
pieejams viņu prezentācijās, viņš ir kvalitatīvāks un es uzskatu, ka šajā brīdī nevajadzētu balsot
par. Vēlētos arī akcentēt to, ka šobrīd nav nekādi konkrēti plusi, ko varētu LU dot, kā tika saglabāt
RPIVA ieviestās tradīcijas. Šajā gadījumā vairāk vēlētos akcentēt, kādēļ kādam vajag iet uz kaut
kurieni, uz konkrēto piedāvājumu, ja nav nekādi baigie plusi? Par kādu nākotni mēs varam runāt,
ja mēs uzreiz reformējam visu izglītības sfēru, kas mācīs mūsu bērnus, un vai šie cilvēki būs
kompetenti?
N.Šilova: Es aicinātu jūs paskatīties plašāk uz visu situāciju no Latvijas izglītības sistēmas kopumā.
Mēs šobrīd dzirdējām ''jā, apvienosim, kaut ko likvidēsim, programmas pārvietosim citā
augstskolā, samazināsim programmu dublēšanos, uzlabosim docētāju kvalitāti, jo būs konkurss uz
vietu'', bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst, ka, iespējams, palielināsies arī slogs uz
pasniedzējiem. Arī šodien jūs dzirdējāt, ka it kā ir izskatīti visi iespējamie varianti, kas notiks, kādi
būs secinājumi un darbības, lai studentiem nekas nekaitētu, bet vai tā ir jābūt, ka tas viss notiek
tikai sarunās un visu tiek piedāvāts ierakstīt MK anotācijā? Nevis vispirms mums ir izstrādāts
plāns un tad tiek viss iesniegts tālāk.
I.Lapkovska: Es vēlētos precizēt. Vispārīgi mēs esam par to, ka mums pievieno studējošos no
RPIVA, bet, tā kā es pati esmu no SP, studenti ir diezgan neapmierināti par šo situāciju, kā arī
iepriekš minēju konkrētus skaitļus 2 pret 7. Šeit es mazliet kļūdījos, bet katrā gadījumā studējošo
skaits RPIVA mūziķu nodaļā ir daudz liekāks, nekā JVLMA. Runājot par vispārējo situāciju, es
pašlaik no sava viedokļa atturos, jo ir savi plusi LU un RPIVA, kā arī abām šīm augstskolām
mīnusi, tādēļ par vai pret es konkrēti nevaru teikt.
L.Kalniņa: Vēlos jūs uzsvērt uz dažām pārdomām. Ļoti daudzi RPIVA studenti vēlas turpināt
savas mācības RPIVA, tajā pašā laikā, aizejot uz LU, viņiem, iespējams, tiek samazinātas budžeta
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vietas vai arī, ja netiek samazinātas, tad pārsvarā ir lēmums par neklātieni. Vēlos LU vērst uz
pārdomām, kā risināsiet šo situāciju, jo lielākā daļa studenti izvēlēsies studēt neklātienē? Kā tika
minēts, RPIVA pasniedzēju apmācība balstās uz to, ka pasniedzējiem jābūt vērstiem pret cilvēku,
turpretī LU programmām jābūt vērstām uz teorētiskajiem un akadēmiskajiem aspektiem. Uz
kādiem pamatojumiem norisināsies pasniedzēju konkurss?
S.Skutele: Vēlreiz atgādināšu, ka reformas ir nepieciešamas un nevaram mēs pateikt, ka ''nē,
varbūt ne šoreiz mēs'', vai arī paildzināt procesu tad, kad mēs to spējam paņemt savās rokās un
izdarīt kaut ko labu, un mainīt. Protams ir ļoti labi izdiskutēt un tad nolemt, bet ir jautājums, kāda
veidā mēs to darām. Ja mēs vispirms pasakām, ka mums vispirms vajag lēmumu un tad mēs
veidosim diskusiju, savukārt pēc tam pasakām, ka lēmums var būt tikai pēc diskusijas, tad
jautājums, kurā brīdī būs diskusija un kurā brīdī būs lēmums? Papildus tam es gribētu minēt, ka
LU argumenti ir diezgan skaidri, ja vien nelasām Delfus, respektīvi, filiāles būs, pasniedzēji būs,
programmas būs, e-studiju nebūs. Tāpat arī atbildot LKA par neklātieni, kā dokumentos ir minēts,
LU pārņem visas saistības un tiesības, kas nozīmē, ka neklātiene arī būs, viss tiks realizēts. Jā,
IZM slikti komunicē, tomēr es ļoti gribētu runāt par to, ka tās ir studijas, ko mēs ietekmējam, nevis
augstskolas un augstskolu nosaukumus, un mēs varam to padarīt daudz labāku un efektīvāku.
Mums trūkst iemeslu, kāpēc tiešām būtu slikti reorganizēt RPIVA, jo visi tie argumenti praktiski
tika apgāzti, tie nebija līdz galam patiesi, piemēram, ar e-studijām. Šeit mums ir students, kas nav
studentu pārstāvniecībā un vērš RPIVA pašas uzmanību LSA Domes sēdē uz to, ka padomājiet,
varbūt tomēr varam veicināt diskusiju, apvienot programmas un padarīt kaut ko ļoti labu.
I.Lobanovs: Kamēr mēs šeit domājam, šeit dokumentā ir minēts, ka mums ir pārāk daudz
pedagogu, darba vietu viņiem nav un mums nav visas 500 pedagogu vietas vispārēji. Valsts arī
grozīs budžeta vietas pedagogos vai izglītībā, kā būs pieprasījums. Vai tā nebūtu liela daļa, par ko
mums šobrīd būtu jāparunā, ka tomēr mēs dodam viņiem par daudz varas? Cilvēki grib mācīties,
bet viņi ierobežo.
3.7. Balsojums par LSA vēstuli, kurā atspoguļots organizācijas viedoklis par augstskolu
konsolidāciju.
_____________________________________________________________________________
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par LSA atbalsta izteikšanu Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajam Ministru
kabineta rīkojuma projektam “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
likvidāciju” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (VSS-77)".
PAR
PRET
ATTURAS
11
11
3
M.Belova balsojumā nepiedalās. Saistībā ar domnieku un Valdes locekļu neskaidrībām balsojums
tiek anulēts, jo nav vienotas izpratnes par apstiprināto rezultātu.
Lēmums: nav.
M.Belova: Izsludinu balsojumu:
"Par LSA atbalsta izteikšanu Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajam Ministru
kabineta rīkojuma projektam “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas
likvidāciju” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) (VSS-77)".
PAR
PRET
ATTURAS
11
12
4
Lēmums: nav.
Tiek nolasīts Kārtības ruļļa 44. punkts. Diskusija par punkta interpretējumu.
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I.Lobanovs: Piedāvāju, ka mēs atturamies līdz tam laikam, kamēr RPIVA un LU nesatiekas un
neaprunājas. (Dome izsaka neapmierinātību ar ierosinājumu)
Tiek izsludināta 3 minūšu pauze.
M.Belova: Valde pakonsultējās, saprotot, ka iepriekšējā lēmumprojektā, par kuru tika izsludināts
balsojums, neesam nonākuši pie kompromisa, tad pastāv varbūtība, ka mēs varam balsot par
balsojumu, kāds redzams uz ekrāna. Ja netiek pieņemts lēmums, tad atveram diskusiju, līdz
nonākam pie rezultāta, jo rezultātu vajag tālākajām diskusijām un atzinumam. (nav iebildumu)
Izsludinu balsojumu:
"LSA neatbalsta Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības akadēmijas likvidāciju” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju)
(VSS-77)".
12 nobalso PAR, balsojums netiek turpināts, uzsākas diskusijas.
K.Solovjovs: Iepriekšējais balsojums netika pieņemts, kas manā laikā nozīmēja, ka tas ir noraidīts,
bet ir vēlme nonākt līdz lēmumam, kas ir ar vairākumu pieņemts, nevis vienkārši nepieņemt
lēmumu. Tāpēc loģiskais variants ir stādīt priekšā šādu piedāvājumu balsojumam, ka LSA
neatbalsta likvidāciju. Ja jūs uzskatās, ka LSA nevajadzētu atbalstīt likvidāciju, tad jūs balsojat
PAR. Ja jūs nepiekrītat, tad balsojat PRET.
M.Belova: Attiecīgi vēlme no Valdes puses ir, ka mēs pieņemam konkrētu lēmumu. Ja mēs
neturpinām izsludināt balsojumus, tad LSA nav nekāda viedokļa.
G.Everte: Mēs jau iepriekš balsojām par vai pret par to pašu, tagad tas ir vienkārši citādāk
noformulēts. Balsu skaits taču paliks tāds pats.
M.Belova: Iespējams, kāds mainīs viedokli. Situācijā, ja nav pieņemts, atveram diskusiju.
A.K.Kūtre: Mēs pašlaik balsojam par dokumentiem, ko IZM mums bija iesūtījusi. Ko šis dod?
nav tā, ka mēs pasakām ''nu, nu, u, tā nedariet''? Jo tie dokumenti ir jau gatavi.
M.Belova: AL nosaka, ka IZM var rosināt kādas valsts dibinātas augstskolas vai koledžas
reorganizāciju vai likvidāciju. Pēc IZM ierosinājuma, ir iesākts process, kur ir sagatavots MK
noteikumu projekts un anotācija. AL nosaka, ka noteikumu projektam nepieciešams klāt
pievienots AIP atzinums. AIP ir LSA pārstāvis, attiecīgi mums AIP būs jābalso. Skatoties no
politiskā skatupunkta, būtu labi, ja LSA būtu kāds vienots viedoklis par attiecīgajiem jautājumiem,
ko mēs varam tālāk paust medijiem un arī tajā procesā, ja MK noteikumu projekts no vairākām
pusēm saņem negatīvus atzinumus un tiek rīkota MK komitejas sēde, ka tajā mēs varam būt klāt,
jo mēs esam bijuši starp atzinuma iesniedzējiem. Ja LSA vispār nav nekāda veida atzinums, tas
nozīmē, ka esam pateikuši, ka tālākajā spēlē nepiedalāmies un arī situācijā, ja lēmumprojekts
tālākajās diskusijās tiek saskaņots, iespējams, tas process pagarinās uz 2 vai 3 gadiem, kas nozīmē,
ka LSA tīri juridiski nebūs klāt šajā procesā. Būtu jāseko līdzi, lai studentu intereses un tiesības
būtu ievērotas.
A.Beitane: Es domāju, ka mēs varētu nobalsot, ja papildinātu formulējumu ar to, ka mēs esam
pret projektu tādā veidā, kāds tas ir, bet mēs esam par vienotas programmas izveidi. Man liekas,
ka LU saprot, ka šajā vidē viņi ir spēcīgāks spēlētājs, un ja viņi ir morāli tam gatavi. Ja viņi atradīs
kopīgu veidu ar RPIVA, tad būs daudz labāk.
L.Krolis: Varbūt varam veikto slēgto balsojumu?
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M.Belova: Vai Tu to ierosini?
L.Krolis: Nē.
A.Vilcāne: Es ierosinu, ka mēs nevienojamies un AIP veido savu atzinumu neitrālu. Lēmums,
manuprāt, netiks pieņemts.
I.Lobanovs: No vienas puses gribētos balsot nē un pieturēt studentus, no otras puses balsot jā, jo
mēs esam par izglītību un kvalitāti. Kam mums laba izglītība, ja mums nav studentu? Mēs
cīnījāmies par studentu tiesībām nesen. Atturēties arī nevar.
K.Solovjovs: LSA viedoklis ir vajadzīgs ne tikai tāpēc, ka RPIVA ir svarīga LSA daļa un svarīga
Latvijas izglītības sistēmas daļa. LSA viedoklis ir vajadzīgs arī LSA dēļ, lai LSA tiktu uztverta
nopietni no pārējo partneru puses un lai būtu vienotais viedoklis, vienalga, kurā virzienā tas aiziet.
Jāsaprot, kas ir tas mehānisms, kā ir iespējams panākt pārstāvju, kas atturas nosliekšanos uz vienu
pusi, vai tas ir aizklāts balsojums, formas maiņa vai formulējuma maiņa. Es domāju, ka šis ir
priekšlikums, kas sniedzas diezgan dziļi ārpus esošās diskusijas rāmja, bet, kā kompromisu,
manuprāt, būtu saprātīgi pievienot vārdus "šajā redakcijā", ja tas palīdz atrisināt situāciju ar tiem,
kas atturas.
L.Rubene: Man patika Alīnas no RTU ierosinājums. Par to runājām arī iepriekš diskusijās, ka
process ir pārāk sasteigts un esam pret procesu, tāpēc tas varētu būt mans priekšlikums.
A.K.Kūtre: Piekrītu L.Rubenei. Varbūt tiešām pārcelt Domes sēdi uz nākamo nedēļu vai lai SP
iesūta viedokļus, kas būtu jāuzlabo?
M.Belova: Pirmais ierosinājums bija veikt slēgtu balsojumu, otrais bija papildināt balsojuma
formulējumu, trešais bija pārtraukt Domes sēdi un nākamajā nedēļā sasaukt atkārtotu.
R.Freibergs: Vai, ja pārceļam Domes sēdi, varbūt panākam, ka RPIVA un LU izveido konkrētāku
informāciju?
L.Krolis: Aicinu veikt atkārtotu balsošanu par šo redakciju, ja nenobalsojam, tad pārcelt uz
nākamo nedēļu.
K.Karimovs: Tajā nostājā, kas tiek gatavota, tas jau arī ir minēts - pret konkrēto gadījumu, bet
par reformām.
M.Belova: Šobrīd runājam par konceptuālu balsojumu un pēc tam ieejam detaļās par atzinumu.
Izsludinu balsojumu:
"Par sēdes pārtraukšanu un atkārtotas Domes sēdes sasaukšanu nākamajā nedēļā".
PAR
PRET
ATTURAS
14
12
1
Lēmums: Sēde tiek pārtraukta un sasaukta atkārtota Domes sēde nākamajā nedēļā
Sēde tiek slēgta 21:50
Sēdi vadīja

M.Belova

Sēdi protokolēja

B.Puisīte
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IZM rīkojas pretēji Eiropas Komisijas un Eiropas Universitāšu
asociācijas rekomendācijām

• Jāizanalizē visu ieinteresēto pušu vajadzības un
bažas, tai skaitā studentu, personāla, ārējo partneru
pozīcijas, kuri iegūst vai zaudē no piedāvātās
reformas.
• Apvienošanas procesā ieinteresētās puses
nepieciešams identificēt procesa sākuma stadijā; tai
skaitā studentus un darbiniekus no attiecīgajām
iestādēm, kā arī citas grupas ar kurām nepieciešams
konsultēties, saskaņā ar apvienošanās profilu (valsts
iestādes; potenciālie studenti; reģionu/ārvalstu
sadarbības partneri u.c.).
1

Bez iesaistīto pušu dialoga
IZM ierēdņi un LU vadība
izlēmuši likvidēt RPIVA un
virza šo lēmumu, izmantojot
administratīvās metodes

2

RPIVA – augstskola, kurā vēlas studēt
Studentu skaita pieaugums RPIVA
Studentu skaita kritums Latvijā

3441 studentu
>22 000 absolventu

3

RPIVA – līderis pedagoģijā
49; 3% 20; 1%
5; 0%
145; 8%
136; 7%

RPIVA, 955,
51%

179; 9%
LU; 390; 21%

RPIVA

LU

DU

LiepU

RTA

LLU

JVLMA

RSU

4

Cik bieži izvēlas studēt RPIVA, balstoties uz savu vai cita cilvēka
iepriekšējo pozitīvo studiju pieredzi?
Datu iegūšanas periods

Īpatsvars no kopējā

2012./2013. st.g. vasara

57%

2013./2014. st.g. vasara

54%

2014./2015. st.g. vasara

53%

2015./2016. st.g. vasara

63%

2016./2017. st.g. vasara

67%

Studentu skaits, kuri iepriekšējos 4 gados ir pārnākuši uz RPIVA no
citām augstskolām
RPIVA

DU

LiepU

LLU

LU

RTA

LSPA

14

38

21

60

3

3

5

RPIVA dod iespēju reģionu iedzīvotājiem iegūt izglītību un papildu
darba iespējas (vecuma diapazons sasniedz 50+)
Studējošo skaits, kas imatrikulēti nepilna laika
studijās 2016.g.
LSPA

LU

RPIVA

58 74

221

277

276

795

Rīgā

reģionos

6

KVALITĀTE STUDIJĀS
Pedagoģijas studiju programmu starptautiskā izvērtējuma rezultāti, 2013

42%

42%

43%

36%

21%

16%

Studiju programmas ar augstāko
novērtējumu

Studiju programmas ar vidējo
novērtējumu
RPIVA

Studiju programmas ar zemāko
novērtējumu

LU

Avots: Pārskats par augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšanas rezultātiem un priekšlikumi [..]
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KVALITĀTE ZINĀTNĒ
Starptautiskā zinātnisko institūciju izvērtējuma rezultāti, 2013

8

Studiju kvalitātes un procesa zaudējumi
• No 3. janvāra studenti ir pakļauti psiholoģiskam stresam, nodarbībās tiek apspriests
RPIVA liktenis, valda neizpratne, dusmas. Ir sesijas laiks, kas vēl vairāk pastiprina
negatīvo ietekmi.
• Cēlonis tam – IZM ignorance pret EK un EAU rekomendācijām, jo RPIVA studenti netika
iesaistīti sarunās, diskusijās un darba grupās, šādi RPIVA studentu intereses netika un
netiek ievērotas un uzklausītas.
• Studenti zaudēs padziļinātu orientāciju uz darbu ar bērnu, jo IZM mērķis ir palielināt
«solīdas akadēmiskas zināšanas», LU studijas ir vairāk akadēmiskas, savukārt, JVLMA
orientēta uz mūzikas procesiem un pētījumiem (atskaņotājmāksla, vēsture, muzikoloģija,
horeogrāfija).

9

Studiju kvalitātes un procesa zaudējumi
• Pieaugs plaisa starp Rīgas un reģionālo augstskolu sagatavoto pedagogu kompetenci, jo
tieši RPIVA mērķtiecīgs darbs 20 gadu periodā nodrošina augsti kvalificētu studiju
procesu gan Rīgā, gan reģionos. Studenti filiālēs netic, ka LU pusgada laikā, bez
iepriekšējās pieredzes var nodrošināt filiālēs tikpat kvalificētu administrēšanu.
• Reģionos tiks piedāvātas e-studijas/ tālmācība, faktiski tas nozīmē filiāļu – kā būtisku
reģionālās attīstības faktoru, likvidāciju. Tam nepiekrīt studenti. Tiks mainītas studiju
dienas.
• E-studijām nav sagatavota infrastruktūra, mācību saturs, sagatavošanai vajadzīgs vismaz
gads. Tā ir neizpratne par filiāļu darba organizāciju. Pedagogu masveida sagatavošana evidē nav pieļaujama no kvalitātes nodrošināšanas viedokļa.
• Filiālēs vairums studentu ir neizpratnē, kāpēc jāmaina «šiltīte» (pat pieļaujot pāreju uz estudijām!), ja gan pašvaldības, gan IZM atzīst, ka filiālēs ir laba darba kvalitāte.
• Vidzemes reģionā netiks piedāvāta mūzikas skolotāju sagatavošana.
10

Studiju kvalitātes un procesa zaudējumi
• Kardināli mainīsies mācību metodes, vērtēšana, darba organizācija, kultūra, attieksme
u.tml. Netiks nodrošinātas pedagogu sagatavošanai nepieciešamās pētniecības metodes,
jo tam nepieciešams sertificēts personāls, kā arī studentu viena no biežāk izmantotajām
datu bāzēm APA PsycNET ir tikai RPIVA.
• Tiks traucēts bakalaura, maģistra un doktora darbu izstrādes process.
• Var būt grūtības izmantot Erasmus+ mobilitātes iespējas. Erasmus+ mobilitātes iespējas
neuzlabosies, jo tās tiek piešķirtas atbilstoši piešķirtajam finansējumam.
• Vairs nebūs ziemas uzņemšanas.
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Finanšu zaudējumi
• Studenti zaudēs budžeta vietas, jo “visi studenti pēc 1.semestra tiks pakļauti vispārējai
rotācijai”.

• Studenti turpinās zaudēt budžeta vietas arī turpmākajos gados, jo paredzēts samazināt
studiju programmu, tātad arī budžeta vietu, skaitu.
• Studiju kursu pielīdzināšana notiks par maksu (izņēmums var būt LU un JVLMA).

• Eksāmenu kārtošana notiks par maksu (pielīdzināšanas un kredītpunktu neizpildes
gadījumā).
• Pastāv varbūtība nonākt zemākajos studiju kursos, šajā gadījumā nebūs iespējams otro
reizi izmantot valsts galvoto kredītu.
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Finanšu zaudējumi
• Netiks kompensēti studiju maksas izdevumi studentiem, kuri izlems pārtraukt studijas,
radīsies finanšu un laika zaudējumi, vēršoties Satversmes tiesā vai citās instancēs
(tiešie zaudējumi, morālās kompensācijas).
• Topošajiem studentiem samazināsies izglītības pieejamība reģionos, jo studiju maksas
būs augstākas par 200-500 eiro.
• Dažiem studentiem nāksies mērot tālāku ceļu līdz studiju vietai.
• 2018.studiju gadā maģistra studiju programmās «Psiholoģija» un «Organizācijas
vadība» tiks pārtraukts budžeta finansējums.
• Nav skaidrības par studentiem, kuri šobrīd atrodas akadēmiskajā atvaļinājumā.
• Nebūs pieejamas RPIVA īpašas stipendijas, transporta kompensācijas, studiju maksas
atlaides.
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Kādi solījumi nepiepildīsies?
• Pedagogu sagatavošana netiks koncentrēta universitātēs, kā tas tiek pastudināts, jo jau
šobrīd IZM pieļauj dubultos standartus, atdodot 5 studiju programmas JVLMA, kā arī
akceptējot studijas LSPA, RTA, BA, ViA, VeA.
• Resursu pieejamība, īpaši filiālēs, nekļūs lielāka, jo mācību literatūra, IT, datu bāzes,
pētījumu infrastruktūra jau šobrīd ir pieejama RPIVA.
• Studentu dalība projektos neuzlabosies, jo dalība projektos arī šobrīd netiek
nodrošināta visiem LU studentiem. JVLMA studentiem nebūs pieejamas modernas
pētniecības iespējas un moderna infrastruktūra pedagoģijā, jo šī akadēmija ir orientēta
uz mūziku, nevis darbu ar cilvēku. Savukārt RPIVA, piešķirot naudu zinātniskiem
pētījumiem no pašu ieņēmumiem, jau tagad obligāts noteikums ir pētījumā iesaistīt
studentus.
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RPIVA nav vienīgā augstskola, kuru likvidēs, «Finansējums tiks konsolidēts mazāka skaita institūcijās»
(MK rīkojuma projekts, 24.lpp.).

RPIVA studenti netic
IZM solījumiem.

25.01.2017. RPIVA gājiena laikā tika iesniegti ap 4000
paraksti Saeimas frakcijām, IZM, AIP un MK, paužot arī
studentu protestu pret RPIVA likvidāciju.

RPIVA studenti jūtas
droši, studējot RPIVA.
RPIVA studenti
neatbalsta studiju
iespēju samazināšanu
topošajiem studentiem,
īpaši – reģionos.
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PALDIES PAR UZMANĪBU!
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