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                                              LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA 
 

                         Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006 
 

 
 

     LSPA PADOME 
 

Rīgā          2023.gada 19.janvārī   
    

                       PROTOKOLS Nr. 22 

 

Piedalās Padomes locekļi: Sandra Rozenštoka, Dace Kārkle, Daina Krauksta, Kaspars 

Rožkalns, Andris Rudzītis.  

Sēdi vada:  Padomes priekšsēdētāja  Sandra Rozenštoka. 

Protokolē:  sekretāre Iveta Birziņa. 

Norises vieta:  attālināti – videokonferences formātā (Zoom platformā). 

Norises laiks: 13.30 – 14:30. 

 

DARBA   KĀRTĪBA 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (turpmāk LSPA) rektora prof. Jura Granta 

atbildības izvērtēšana  saistībā ar studiju virziena “Veselības aprūpe” (turpmāk studiju 

virziens) akreditācijas procesa virzību.  

DARBA GAITA 

Sēdi vada LSPA Padomes priekšsēdētāja Sandra Rozenštoka 

S.Rozenštoka, sākot sēdi, Padomei atgādina, ka LSPA ir nonākusi situācijā, kurā līdz 
31.12.2022. nav veikta akreditācija studiju virziena “Veselības aprūpe” īstenotajā 
profesionālā bakalaura studiju programmā "Fizioterapija" un profesionālā maģistra studiju 
programmā "Veselības aprūpes specialists sportā".  Un ņemot vērā Izglītības un zinātnes 
ministrijas (turpmāk IZM) 18.10.2022 vēstulē Nr. 4-6e/22/2946 “Par studiju virziena 
akreditāciju” Padomei uzlikto pienākumu “izvērtēt vēstulē sniegto informāciju, rast 
risinājumu studējošo tiesību un interešu aizsardzībai, tostarp arī izskatīt attiecīgu LSPA 
amatpersonu rīcību vai bezdarbību, kā rezultātā ir pieļauta likumdevēja noteikto 
uzdevumu un pienākumu neizpilde un attiecīgu seku iestāšanās, pieņemt nepieciešamos 
lēmumus un informēt par to Ministriju”, Padomei ir jāvērtē LSPA rektora Jura Granta 
atbildība. Padomes priekšsēdētāja S.Rozenštoka sazinoties ar IZM Augstākās izglītības, 
zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietnieci augstākās izglītības jomā Daci 
Jansoni, ir ieguvusi informāciju, ka LSPA Padomei ir jāsniedz atbildes vēstule ar iekļautu 
informāciju par situācijas izklāstu un rektora atbildības vērtējumu, esošo un plānoto 
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studējošo tiesību aizsardzību un LSPA vadības veiktajām darbībām situācijas risināšanai 
un gatavības pakāpi studiju programmu licencēšanai, līdz šīs nedēļas beigām, jo Saeimas 
izglītības, kultūras un zinātnes komisija (turpmāk – atbildīgā komisija) nākamnedēļ 
gatavojas izskatīt šo jautājumu un ministrijai ir nepieciešamas laiks lēmuma 
sagatavošanai.  

LSPA rektora Jura Granta atbildība tiks vērtēta, ievērojot Augstskolu likumu, Darba 

likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likumu, LSPA Satversmi, LSPA Stratēģiju un darba 

tiesību dokumentāciju (amata aprakstu). Augstskolu likuma 17. pantā rakstīts, ka: 

“Padomes priekšsēdētājs atceļ rektoru no amata, ja par to nobalso vismaz divas trešdaļas 

no visiem senāta locekļiem un divas trešdaļas no visiem padomes locekļiem”, sekojoši 

mūsu LSPA Padomes gadījumā tās ir 4 balsis. 

S.Rozenštoka informē, ka pēc iegūtās informācijas no LSPA vadības, 6 studējošiem 

studiju virzienā “Veselības aprūpe” ir studiju un/vai studējošo kredīti. LSPA pašlaik gatavo 

līguma grozījumus ar šiem studentiem, lai līdz 20.01.2023 noslēgtu studējošo līgumu 

grozījumus par pārcelšanu citā studiju programmā “Sporta zinātne”.  

Padomes priekšsēdētāja S.Rozenštoka aicina K.Rožkalnu iepazīstināt ar faktu un 

izvērtējuma izklāstu.  

Pirms tam K. Rožkalns precizē atbildīgās Saeimas komisijas doto uzdevumu: vērtēt kādēļ 

šāda situācija ir iestājusies un kurš par to ir atbildīgs, kā arī piedāvāt risinājumu šai 

situācijai.  

S.Rozenštoka atkārtoti uzsver nepieciešamību rūpēties par studējošo tiesisko 

aizsardzību. 

K.Rožkalns ierosina pirms diskusijas sākšanās, iepazīties ar sagatavoto ziņojumu:  

LSPA amatpersonu atbildības izvērtējums saistībā ar LSPA studiju virziena 

„Veselības aprūpe” akreditāciju 

1. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk – LSPA) akreditētā studiju 

virziena “Veselības aprūpe” ietvaros īsteno profesionālā bakalaura studiju 

programmu "Fizioterapija" un profesionālā maģistra studiju programmu "Veselības 

aprūpes specialists sportā". Studiju virziens ir akreditēts 2017. gada 16. jūnijā uz 

2 gadiem, tas ir, līdz 2019. gada 16. jūnijam. Saskaņā ar Augstskolu likuma pārejas 

noteikumu 48. punkta 2. apakšpunktu Studiju virziena akreditācija ir pagarināta, 

nosakot akreditācijas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim. 

2. Balstoties uz Akadēmiskās informācijas centra sniegto informāciju, LSPA ir 

iesniegusi iesniegumu par Studiju virziena novērtēšanu un ar to saistīto 

dokumentāciju 2022. gada 9. septembrī. Saskaņā ar Augstskolu likuma 55.2 panta 

ceturto daļu un MK noteikumu nr. 793 18. punktu studiju virziena novērtēšanai un 

akreditācijai ir nepieciešami vismaz 10 mēneši.  Attiecīgi 2022. gada 19. oktobra 

LSPA sēdē (prot. # 14) tika  secināts, ka Studiju virziena akreditācija līdz 2022. 

gada 31. decembrim ir apdraudēta un ar 2023. gada 1. janvāri var iestāties 

nozīmīgas sekas LSPA darbībai, studentiem un LSPA reputācijai. 2022. gada 22. 

oktobrī LSPA padome nosūtīja vēstuli LSPA vadībai ar lūgumu sniegt 

skaidrojumus par radušos situāciju un iesniegt rīcības plānu, kā tiks novērstas 

LSPA Padomes sēdē konstatētie riski kā arī iespējamās negatīvās sekas. 
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3. 2022. gada 27. oktobrī tika saņemta LSPA rektora prof. Jura Granta vēstule nr. 3.-

12/270e „Par studiju virziena akreditāciju”, kurā kā galvenie iemesli novēlotai 

studiju virziena „Veselības aprūpe” akreditācijas procesa uzsākšanai minēti 

atbildīgo personu slimība kā arī Covid-19. Vienlaikus vēstulē tika norādīts, ka 

notiek aktīva tālākās rīcības plāna izstrādāšana un rīcības plāns tiks precizēts un 

iesniegts līdz 4.11.2022. 

4. 2022. gada 8. novembrī LSPA padome saņēma LSPA vadības izstrādātu Rīcības 

plānu LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas nepārtrauktības 

nodrošināšanai, kurš balstījās uz akreditācijas procesā iesaistīto pušu sadarbību, 

lai līdz 2022. gada 31. decembrim saņemtu Augstskolu likuma pārejas noteikumu 

48. punkta 2. apakšpunktā noteikto studiju virziena „Veselības aprūpe” termiņa 

pagarinājumu no šobrīd spēkā esošā (31.12.2022. ) līdz 30.06.2023. 

5. Atbilstoši LSPA padomes 2022. gada 14. novembra sēdē konstatētajam (prot. 

#17), LSPA vadība ir izstrādājusi Rezerves plānu gadījumam, ja studiju virziena 

„Veselības aprūpe) akreditācijas termiņa pagarinājums netiks saņemts - 

Gadījumā, ja studiju programmas īstenošana tiks pārtraukta, akadēmija ir gatava 

studējošajiem studiju virzienā “Veselības aprūpe” nodrošināt iespējas turpināt 

izglītības ieguvi LSPA studiju virzienā “Sporta zinātne”, un, ja studiju programma 

LSPA rīcības dēļ netiks akreditēta vai tiks atņemta studiju programmas licence un 

studējošais nevēlēsies turpināt studijas citā studiju programmā, akadēmija 

studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju.  

6. 2022. gada 1. decembra LSPA sēdē (prot. #19) tika saņemta informācija no LSPA 

vadības, ka saskaņā ar Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas                                                                     

„FIZIOTERAPIJA” aprakstu un studiju plāna grafiku nepilna laika klātiene ilgst 4,5 

gadus (9 semestrus) un bakalaura grāda aizstāvēšanai jānoslēdzas 2023. gada 

janvāra trešajā nedēļā. Sēdes laikā LSPA vadība informēja, ka februāra beigās 

maģistrantūras (kļūda protokolā – bakalaura) studenti varēs saņemt diplomus. Šī 

informācija ir pretrunā ar iepriekšējās LSPA padomes sēdēs pārrunāto un 

pieņēmumu, uz kuru balstījās rezerves plāns. Proti, ka diplomi ir jāizsniedz 2023. 

gada jūnijā, līdz kuram var reālistiski paspēt iziet normatīvajos aktos paredzēto 10 

mēnešu akreditācijas procesu studiju virzienam „Veselības aprūpe”, tikmēr 

studentus pārceļot uz LSPA studiju virzienā “Sporta zinātne” akreditētajām 

programmām. Attiecīgi šī informācija pilnībā diskreditē rezerves plānu un jāsecina, 

ka LSPA padome ir maldināta par patiesajām sekām, kas iestātos, ja akreditācijas 

termiņa pagarinājums netiktu saņemts. 

7. 2023. gada 12. janvāra LSPA padomes sēdē (prot. # 20) tika konstatēts, ka studiju 

virziena „Veselības aprūpe” akreditācijas termiņa pagarinājums nav saņemts 

atbilstoši 2022. gada 8. novembrī LSPA padomei iesniegtajam Rīcības  plānam.  

8. Atbilstoši noslēgtajiem studiju līgumiem, Profesionālā bakalaura augstākās 

izglītības programmas „FIZIOTERAPIJA” nepilna laika klātienes studentiem 

diplomi jāizsniedz 2023. gada februārī. Saskaņā ar LSPA vadības sniegto 

informāciju, šādi studenti ir 37. Tā ir maksas programma, kur piem. 2021./2022. 

akadēmiskajā gadā studiju gada maksa sastādīja 2460.00 EUR.  2023. gada 

februārī ir plānots saņemt Komisijas atzinumu par studiju virziena novērtēšanu, 

kas pievienojams iesniegumam par studiju virziena akreditāciju. 



 

4 
 

9. Ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, konstatējam, ka 01.01.2023. izbeidzoties 

studiju virziena „Veselības aprūpe” akreditācijas termiņam, ir iestājušās sekojošas 

sekas: 

a. Atbilstoši Augstskolu likuma 1. panta 14. punktam studiju virziena 

akreditācija ir pārbaude nolūkā noteikt augstskolas resursu kvalitāti un 

spēju atbilstoši normatīvo aktu prasībām īstenot noteiktam studiju 

virzienam atbilstošu studiju programmu. Augstskolas studiju virziena 

akreditācija dod tiesības augstskolai izsniegt valsts atzītu augstākās 

izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju 

programmas sekmīgu apguvi. Attiecīgi LSPA nebūs tiesību 2023. gada 

februārī izsniegt LSPA absolventiem valsts atzītus diplomus par 

studija virziena „Veselības aprūpe” ietvaros esošo studiju programmu 

veiksmīgu pabeigšanu.  

b. Ir iestājies risks zaudēt studiju virziena „Veselības aprūpe” esošo divu 

studiju programmu licences, jo Studiju kvalitātes komisija atbilstoši 

Augstskolu likuma 55.² panta astotās daļas 4. punktam var pieņemt 

lēmumu par studiju programmas licencēšanas atcelšanu, ja  nav iesniegts 

iesniegums par studiju virziena akreditāciju atbilstoši šā likuma 55.3 panta 

prasībām un beidzies studiju programmas akreditācijas termiņš. 

Iesniegumu par studiju virziena akreditāciju LSPA varēs iesniegt tikai pēc 

Komisijas atzinuma par studiju virziena novērtēšanu saņemšanas 2023. 

gada februārī. 

 

10. Vienlaikus secinām, ka 2022. gada 27. oktobrī LSPA rektora prof. Jura Granta 

vēstulē nr. 3.-12/270e „Par studiju virziena akreditāciju” minētie iemesli novēlotai 

studiju virziena „Veselības aprūpe” akreditācijas procesa uzsākšanai - atbildīgo 

personu slimība kā arī Covid-19, nav attaisnojoši, jo atbildīgo darbinieku slimošana 

ir sistemātisks risks, ar kuru jārēķinās jebkuras iestādes vadītājam. Savukārt,  

Covid-19 2022. gada sākumā (kad bija jāuzsāk studiju virziena „Veselības aprūpe” 

akreditācijas process, lai to varētu savlaicīgi noslēgt), vairs nevarēja tikt uzskatīts 

par nepārvaramas varas apstākļiem, ņemot vērā, ka bija pietiekams 2 gadu 

adaptācijas periods. 

11. Saskaņā ar Augstskolu likuma 17.1 panta  1. daļu augstskolas rektors atbild par 

augstskolas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.  

12. Atbilstoši Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Attīstības stratēģijas 2015.-

2020. gadam 5. daļas  “LSPA attīstības stratēģiskais virziena Augstskolas 

struktūras un infrastruktūras optimizācija attīstības plāns” sadaļai “Studiju 

programmu un virzienu organizācijas ekonomiskā efektivitāte”, LSPA īsteno 

studiju virzienu “Veselības aprūpe”, kura ietvaros tiek īstenotas 2 akreditētas 

studiju programmas fizioterapijā un veselības aprūpē. Attiecīgi secināms, ka  

LSPA rektors nav izpildījis  Augstskolu likumā uzlikto pienākumu nodrošināt LSPA 

stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu. 

13. Saskaņā ar 2019. gada 10. janvāra LSPA rektora amata apraksta 2.6. punktu 

rektora pienākums ir nodrošināt LSPA stratēģijas īstenošanu, tādējādi secināms, 

ka  LSPA rektors nav izpildījis amata aprakstā un darba līgumā noteiktos 

pienākumus. 
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14. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 17. panta  1. daļu  iestādes vadītājs 

organizē iestādes funkcijas pildīšanu un atbild par to, vada iestādes administratīvo 

darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu. LSPA Satversmes  

21.2. apakšpunkts nosaka, ka LSPA viens no uzdevumiem ir nodrošināt tādas 

studiju programmas un pārbaudījumu prasības, lai piešķirtos grādus un 

nosaukumus, iegūtos diplomus un profesionālo kvalifikāciju, kā arī studiju 

programmu daļu apgūšanu savstarpēji atzītu Latvijas un ārvalstu augstskolās. 

Tādējādi attiecībā uz studiju virzienu „Veselības aprūpe” LSPA rektors kā iestādes 

vadītājs nav nodrošinājis Satversmē minētā LSPA uzdevuma un funkcijas izpildi. 

15. Saskaņā ar Darba likuma 101. panta 1. daļu, darba devējam ir tiesības uzteikt 

darba līgumu, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba 

līgumu. 

16. Saskaņā ar Augstskolu likuma 17. panta 9.daļu, ja rektors nenodrošina 

augstskolas attīstības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu vai arī ir zaudējis 

augstskolas padomes vai senāta uzticību, rektora atcelšanu no amata var rosināt 

augstskolas padome. 

17. 2022. gada 20. oktobrī LSPA Padome ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministres 

Anitas Muižnieces parakstītu vēstuli nr. 4-6e/22/2946 “Par studija virziena 

akreditāciju” ar lūgumu izvērtēt šajā vēstulē sniegto informāciju, rast risinājumu 

studējošo tiesību un interešu aizsardzībai, tostarp arī izskatīt attiecīgu Akadēmijas 

amatpersonu rīcību vai bezdarbību, kā rezultātā ir pieļauta likumdevēja noteikto 

uzdevumu un pienākumu neizpilde un attiecīgu seku iestāšanās, pieņemt 

nepieciešamos lēmumus un informēt par to Ministriju. 

K.Rožkalns norāda, ka ņemot vērā augstāk minētos apstākļus, IZM prasību izvērtēt LSPA 

vadības atbildību attiecībā uz studiju virziena akreditāciju, kā arī to, ka, Padomes locekļu 

ieskatā, ir iestājušies Darba likuma 101. panta 1. daļā un Augstskolu likuma 17. panta 9. 

daļā minētie apstākļi,  LSPA padomes locekļi tiek aicināti lemt par augstskolas rektora 

prof. Jura Granta atcelšanu no amata. 

S.Rozenštoka aicina LSPA Padomes locekļus sākt diskusiju: 

D.Krauksta norāda uz LSPA darbībām studija virziena akreditācijas procesa veicināšanai, 

tostarp, kā tikām informēti 2023. gada 12. janvāra sēdē,  par vēstuļu nosūtīšanu Izglītības 

un zinātnes ministrijai (IZM) un Veselības ministrijai (VM), bet mēneša laikā uz šo vēstuli 

atbildēja tikai VM. Tikai pēc telefoniskas  saziņas ar IZM  tika veiktas tālākās darbības un 

viņa atbalstīja rektora darbību akreditācijas procesa virzīšanai. Viņa uzskata, ka rektora 

rīcība ir bijusi pietiekami aktīva un aicina piemērot cita veida sankciju, piemēram, 

aizrādījumu. Viņa atkārtoti uzsver, ka studiju virziena akreditācijas process tiek virzīts. 

D.Krauksta aicina  sadarboties ar tām augstskolām, kurām ir līdzīgas problēmas 

S.Rozenštoka iesaistās diskusijā par sankcijas piemērošanas veidu un procedūru, kas ir 

noteikta likumā.  

K.Rožkalns uzsver, ka Padomes rīcībā nav parastie administratīvie soda mēri (rājiens, 

piezīme u.c.) un šajā ziņā Padomes rīcība ir “limitēta”.  Viņš precizēja, ka Padomes 

uzdevums ir vērtēt rektora atbildību šajā procesā – “vai ir bijusi problēma, vai to varēja 

novērst un vai bijuši attaisnojoši iemesli”. K.Rožkalns skaidro likumā noteikto Padomes 

kompetenci un procedūru. 
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D.Kārkle norāda, ka LSPA padomes sēdē klātesošajiem ir jāizskata vai ir iestājušies 

Augstskolu likumā minētie apstākļi, lai rosinātu rektora atcelšanu no amata.  Līdz ar to 

rājienam, ko vienmēr var izteikt, nebūs juridiska spēka. Viņa aicina vērtēt Darba likumā, 

Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos kritērijus par to kāda funkcionalitāte iestādes 

vadītājam ir jānodrošina un [to] vai šo funkcionalitāti, nenodrošinot, un šajā gadījumā runa 

ir par LSPA stratēģijā noteikto pamatfunkciju un pamatuzdevumu (ne)izpildi …ir iespējams 

piemērot kādu no šiem likumā paredzētajiem soda mēriem.” Saskaņā ar Augstskolu 

likumu – par stratēģijā noteikto uzdevumu neizpildi, ir iestājies pamats LSPA Padomei 

rosināt rektora atcelšanu no amata. Šeit ir jānodala situācijas, kad nav izpildīts kāds no 

stratēģijā noteiktajiem uzdevumiem, bet nav iestājušās būtiskas sekas, kas “nav mūsu 

gadījums”. LSPA situācijā - ir 37 neklātienes studenti, kuri rēķinās ar diplomu saņemšanu 

februārī, plāno uzsākt darba tiesiskās attiecības un uzsākt savas profesionālās gaitas, bet 

tas nebūs iespējams LSPA neizdarības dēļ. Viņa norāda, ka studējošie ir samaksājuši 

līdzekļus, jo tā ir maksas programma. Turklāt visiem tiem, kuriem šīs maksas ir segtas no 

kredītlīdzekļiem,  saskaņā ar  [2020. gada 21. aprīļa MK noteikumiem Nr. 231 “Noteikumi 

par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, 

kas garantēti no valsts budžeta un starptautisko finanšu institūciju līdzekļiem”] 

kredītlīdzekļu izmaksa tiks apturēta. D.Kārkle norāda “ja izdosies pamatot, ka pāreja uz 

citu [studiju] programmu izpilda MK noteikumu prasības, tad iespējams, ka izdosies šos 

kredītlīdzekļus “atsaldēt”, bet pagaidām šādas 100 % pārliecības, ka tā notiks, nav. MK 

noteikumi nepārprotami nosaka, ka šie kredītlīdzekļi tiek piešķirti par konkrētu [studiju] 

programmu, kurā students ir iestājies….. par to, ka ir pamats šos līdzekļus iesaldēt, liecina 

AIKA mājas lapā ievietotā informācija, ka ir beidzies akreditācijas termiņš gan studiju 

virzienam, gan tajā ietilpstošajām abām studiju programmām. Šī informācija varētu liecināt 

par atbildīgās institūcijas apņemšanos apturēt licenci abām studiju programmām. 

D.Kārkles ieskatā ir iestājušās nopietnas sekas, studējošo intereses ir nopietni skartas un 

ir ļoti pamatoti uzskatīt, ka tie cilvēki, kas bija nolēmuši uzsākt savas profesionālās gaitas 

februārī, to vairs nevarēs izdarīt un tās ir tiešas sekas tam, ka nav izpildīts LSPA stratēģijā 

noteiktais uzdevums - nodrošināt studija virziena akreditāciju un attiecīgi tajā ietilpstošās 

abas studiju programmas, un ir iestājušies Darba likumā un Augstskolu likumā minētie 

apstākļi, lai LSPA Padome rosinātu rektora atcelšanu no amata ”. 

A.Rudzītis, runājot par akreditācijas procesu, norādīja, ka savlaicīgu dokumentu izstrādi 

un  iesniegšanu kavēja, tas, ka nebija attiecīgā profesijas standarta – pirmkārt, tas nebija 

izstrādāts, otrkārt -tas piedzīvoja būtiskas izmaiņas. Viņš arī norādīja, ka saistībā 

dokumentācijas izstrādes aizkavēšanos, rektors izteica aizrādījumu divām  darbiniecēm, 

kuras vēlāk izbeidza darba attiecības ar LSPA. Lemjot par rektora atbildību un iespējamo 

amatpersonas atsaukšanu no amata, A.Rudzītis aicināja vērtēt LSPA Padomes lomu –

“vai padome ir cilvēki, kas nāk no malas un “tur pātagu”, vai padome [kaut kādā veidā] ir 

palīgs augstskolai funkcionēt radušajos apstākļos. Pēc viņa teiktā, ar rektora atcelšanu 

Padome var padziļināt krīzi. Viņaprāt, Padomes misija ir palīdzēt augstskolai nevis radīt 

papildu problēmas. Viņš prognozēja sarežģījumus arī ar jauna rektora amata kandidāta 

meklēšanu, kas neveicinās akreditācijas un studiju procesu virzību. 

A.Rudzīts uzrunājot D.Kārkli norādīja, ka neklātienes studenti pārsvarā ir tādi,  kuriem jau 

ir darbs un kuri jau strādā profesijā. Studējošie nepilna laika klātienes studijās praktiski 

neņem kredītus studijām. Turklāt ar studējošiem ir panākta vienošanās par citu diploma 

saņemšanas laiku. Iepriekš minētais neliecina par bezdarbību no augstskolas puses un 
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nereaģēšanu. A.Rudzīts piekrīt  D. Kraukstai, ka jāmeklē vieglāks sankciju veids un nav 

jāvirza jautājums par rektora atstādināšanu no amata. Viņš kā piemērus minēja reģionālās 

augstskolas - Liepājas Universitāti (tā pieminēta citā kontekstā) un Ventspils augstskolu 

un privātās augstskolas, kurās ir līdzīga situācija ar akreditācijas procesu, bet kurās netiek 

risināts jautājums par rektora atstādināšanu no amata. 

S.Rozenštoka  precizēja jautājumu par Studiju kredītiem, norādot, ka [savlaicīgi neveikts 

akreditācijas process] ietekmē ne tikai tos studējošos, kas tagad pabeidz studijas, bet tas  

attiecas uz visu virzienu. Visi studējošie, kas studē studiju virzienā “Veselības aprūpe” 

nevar saņemt studiju kredītus. Tādi ir 6 studenti, kuri tiek pārcelti uz citām studiju 

programmām un šis jautājums tiek risināts. 

S.Rozenštoka precizē situāciju Ventspils augstskolā. Sazinoties ar IZM Augstākās 

izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktoru Dmitriju Stepanovu, pēc kura 

sacītā, augstskolas padome ir vērtējusi rektora [Kārļa Krēsliņa] atbilstību amatam,  bet 

sakarā ar viņa pilnvaru termiņa beigām, viņa kandidatūra netika virzīta tālāk jaunajam 

amata konkursam. S.Rozenštoka norāda, ka Ventspils augstskolas padome “ir veikusi 

rektora darbības izvērtējumu”, ļaujot viņam nostrādāt līdz savu pilnvaru termiņa beigām, 

līdz jūnijam.” S.Rozenštoka uzskata šī ir būtiska atšķirība no akadēmijas, kādēļ LSPA 

Padomei ir jālemj par augstskolas rektora  atbildību.  

A.Rudzītis un D.Krauksta pauda uzskatu, ka LSPA ir analogā situācijā, jo nākamgad 

beigsies esošā rektora pilnvaru termiņš amatā.     

K.Rožkalns atgriezās pie jautājuma par iestādes vadītāja pienākumu nodrošināt tādu 

darba organizāciju, lai personālsastāva izmaiņu gadījumā tiktu nodrošināta iestādes 

darbības pēctecība. Viņš arī piekrita A.Rudzīša teiktajam, ka LSPA Padomei ir jāpalīdz 

augstskolas vadībai, bet pieļāva, ka pusēm ir atšķirīga izpratne par to “kā palīdzēt’. 

Viņaprāt, palīdzēt ir norādīt uz neprecizitātēm un nākt ar piedāvājumu par to “ko darīt”. 

D.Krauksta ierosina vēstulē Saeimas komisijai parādīt, ka atbildība ir augstskolas 

rektoram prof.Jurim Grantam, nenorādot, ka Padome ierosina viņa atstādināšanu no 

amata.  

Diskusijā iesaistās D.Kārkle norādot, ka Augstskolu likums viennozīmīgi pasaka, ka 

Stratēģijas neizpilde ir pazīme rektora atcelšanai no amata, līdz ar to Padomei ir deleģētas 

noteiktas funkcijas. “Tādā gadījumā, ja mēs uzskatām, ka vienas no augstskolai deleģēto 

pamatfunkciju nenodrošināšana, kas nav izpildīta šajā gadījumā, neiedarbina šo pantu, 

tad Padomei ir jābūt pamatotam argumentam, kāpēc LSPA Padome tā uzskata un kā 

piemēru min nepārvarmas varas apstākļus (force majeure). Ja LSPA var atsaukties, ka 

tās pamatfunkciju neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, Padome 

varētu atsaukties D.Kraukstas risinājumam – norādot, ka tā ir rektora atbildība un šajā 

gadījumā Padome uzskata, ka soda mērs, kas ir paredzēts Augstskolu likumā, proti, 

atcelšana no amata, nav samērīgs, jo ir bijuši šie nepārvaramas varas apstākļi. Viņa 

atsaucās uz K.Rožkalna teikto, ka ne Covid-19, ne personālsastāva pārvaldība, nav force 

majeure apstākļi. Tie visi ir sistēmiskie [iestādes pārvaldības] riski.”  

K.Rožkalns norāda, ka nezina kā īstenot D.Kraukstas priekšlikumu – pateikt, ka tā ir 

rektora atbildība, bet LSPA Padome nerīkojas. D.Krauksta ierosina kā pamatojumu teikt, 

ka rektors aktīvi risina šo [akreditācijas procesa virzības] jautājumu, tāpēc LSPA Padome 
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šobrīd nesaredz iespēju atlaist rektoru no amata. Viņa uzskata, ka [rektoram ir atbildība] 

par Rīcības plāna [LSPA studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas nepārtrauktības 

nodrošināšanai” ] un attīstības stratēģijas neievērošanu, taču situācija tiek aktīvi risināta. 

K.Rožkalns norāda, ka šādā gadījumā būtu jāvērtē riski, piemēram, ja rektora atcelšanas 

no amata gadījumā iestātos lielāki riski nekā amata saglabāšana līdz vēlēšanām.  Viņš 

nevarēja nosaukt šādus riskus. 

A.Rudzītis uzsver, ka vislielākais risks ir tas, ka rektora atcelšanas gadījumā, augstskola 

paliktu bez vadītāja, kas veicinātu jaunu problēmu rašanos.  

D.Krauksta atgriežas pie jautājuma par to vai nevajadzētu rektora atbildības izskatīšanu 

saistīt ar nepārvaramas varas apstākļa iestāšanos. K.Rožkalns norāda, ka šo kritēriju 

nevarēs izmantot.  

D.Krauksta aicina izmantot saudzīgāku formulējumu nevis rosināt  [rektora] atlaišanu.  

Klātesošie apspriež normatīvajos aktos paredzēto rektora atcelšanu no amata procedūru. 

A.Rudzīts prognozēja, ja pat virzītu jautājumu par rektora atlaišanu, LSPA Senātā 

[Augstskolu] likumā prasīto balsu vairākumu -2/3 neizdosies iegūt. 

Izvērtējot rektora atbildību par studiju virziena “Veselības aprūpe” akreditācijas procesa 

gaitu, K.Rožkalns aicina balsot  par LSPA rektora prof. Jura Granta atcelšanu no amata:  

Balsojuma dalībnieki: 

S.Rozenštoka - Par 

D.Kārkle - Par 

K.Rožkalns - Par 

D.Krauksta - Pret 

A.Rudzītis - Pret 

Balsošanas rezultāts ir 3:2 par rektora atcelšanu no amata saistībā ar studiju virziena 

“Veselības aprūpe” akreditācijas procesu. Tā kā šajā gadījumā nav sasniegts Augstskolu 

likuma 17. panta 9. daļā minētais balsu vairākums – divas trešdaļas no visiem padomes 

locekļiem, jautājums uz LSPA senātu tālāk virzīts netiek. 

K.Rožkalns vēlas precizēt vai plānots apspriest vēstules, kas adresēta IZM, saturu.  

S.Rozenštoka norāda, ka vēstulē tiks minēti [LSPA Padomes sēdē minētie] apstākļi, 

pieminēta studējošo tiesiskās aizsardzības pasākumi un augstskolas īstenotie pasākumi 

[akreditācijas procesa tālākai virzībai]. 

D.Krauksta sēdē ierosina akreditācijas procesa termiņu pagarināt līdz 2023. gada 

31.decembrim nevis līdz 2023.gada 30.jūnijam kā izskanējis iepriekš. 

S.Rozenštoka jautā, ja akreditācijas process norit sekmīgi,  kāpēc termiņa pagarinājums ir 

vajadzīgs uz gadu.  

D.Krauksta norāda uz papildu drošības garantijām. 
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A.Rudzītis piemin nepieciešamību augstskolai rīkot jaunu studējošo uzņemšanu.  

D.Kārkle pārjautā vai atbildīgajā Saeimas komisijā netika prasīts īsāks termiņš – 2023. gada 

30.jūnijs.  

S.Rozenštoka atsaucās uz to, ka grozījumi [Augstskolas likumā] Saeimas Izglītības komisijā 

jau ir skatīti 1.lasījumā, tāpēc tos nedrīkst mainīt.  

D.Kārkle piekrīt, ka šādā gadījumā nebūtu vēlams mainīt akreditācijas procesa 

pagarinājuma termiņu. 

A.Rudzītis precizē vai 30. jūnijs ir noteikts ar grozījumiem likumā, kas pieņemti 1.lasījumā.  

S.Rozenštoka sniedz apstiprinošu atbildi.  

K.Rožkalns precizē, ka priekšlikums ir izteikts Saeimas atbildīgajā komisijā, kas attiecīgi 

deva uzdevumu [IZM 2 nedēļu laikā sagatavot priekšlikumu likuma grozījumiem]. 

D.Kārkle atgriežas pie jautājuma par informāciju, kas LSPA Padomei ir jāsniedz IZM. Tā 

ietver LSPA 19.janvāra sēdes protokolu ar izvērtējumu un rezultātu, kā arī Padomes 

viedokli par to, ka tā kā piemērotāko risinājumu uzskata – akreditācijas procesa termiņa 

pagarinājumu un izsaka lūgumu ministrijai darīt visu nepieciešamo, lai īstenotu  studējošo 

interešu aizsardzību. 

Padomes priekšsēdētāja S.Rozenštoka pateicas Padomei par darbu sēdē un min, ka 

sazināsies ar LSPA rektoru un IZM, lai precizētu nepieciešamo pagarinājuma termiņu 

studiju programmu akreditācijai. 

 

PADOMES SĒDĒ NOLĒMA: 

 

1. Balsojumā ar rezultātu 3:2 Padome atbalstīja LSPA rektora prof. Jura Granta 

atcelšanu no amata. 

Ievērojot Augstskolas likuma 17. panta 9. daļā noteikto balsu vairākumu, kāds 

nepieciešams šādam balsojumam, LSPA Padome nevirza šī jautājuma tālāku 

izskatīšanu LSPA Senātā; 

2. Sagatavot vēstuli IZM ar lūgumu veikt nepieciešamās darbības studējošo 

interešu aizsardzībai; 

3. Nākamo LSPA Padomes sēdi rīkot 2023.gada 3. februārī plkst. 13:00. 

 

 

 

LSPA Padomes priekšsēdētāja                       Sandra Rozenštoka 

 

Padomes sekretāre               Iveta Birziņa 

 


