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Pozīcijas ziĦojums Nr. 4.  

2009. gada 22. maijā  

ZiĦojums par Rīgas Ekonomikas augstskolu  

  
1. Kopsavilkums  
ĀIPL uzskata, ka Rīgas Ekonomikas augstskola (REA) ir vērtīga Latvijas augstākās izglītības 
sistēmas sastāvdaĜa un ka tā veicina ilgtspējīgas zināšanu bāzes izveidi Latvijā. 
  
2. Rekomendācijas/Ierosinājumi  
Lai nodrošinātu turpmāku REA pastāvēšanu, ĀIPL iesaka Latvijas valdībai pēc iespējas ātri 
uzsākt sarunas ar Stokholmas Ekonomikas augstskolu (Stockholm School of Economics; SSE) 
Zviedrijā, lai panāktu, ka REA var turpināt darbību, nemainot īpašniekus, nosaukumu un REA 
atbildību par vadību, kā arī akadēmisko kvalitāti atbilstīgi likumam „Par Rīgas Ekonomikas 
augstskolu”; piešėirt minimālo finansējumu, kas nepieciešams darbības turpināšanai; Ħemot vērā 
REA ciešo sadarbību ar Latvijas uzĦēmumiem, apsvērt iespēju nodot Izglītības un zinātnes 
ministrijas atbildību par REA Ekonomikas ministrijai. 
  
3. Pamatojums  
REA ir dibināta 1994. gadā. SaskaĦā ar likumu „Par Rīgas Ekonomikas augstskolu” tā ir 
bezpeĜĦas sabiedrība ar ierobežotu atbildību. 51% SIA pieder Stokholmas Ekonomikas 
augstskolai Zviedrijā, kas ir atbildīga par vadību un akadēmiskajiem standartiem, un 49% pieder 
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai. REA piedāvā trīs gadus ilgu bakalaura studiju 
programmu (BSc) un divus gadus ilgu profesionālo maăistra studiju programmu (abas 
programmas ir akreditētas gan Latvijā, gan ārvalstīs). Ik gadu BSc programmā REA uzĦem 
120 studentus no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, bet EMBA programmā – no 20 līdz 
25 studentiem no visas pasaules. REA nu jau ir gandrīz 1500 BSc programmas absolventu un 
vairāk nekā 100 EMBA absolventu. Aptuveni 1000 BSc absolventu ir nolēmuši turpināt darbu 
Latvijā un veicina Latvijas ekonomisko attīstību. 
 
REA un Latvijas valdības, ko pārstāv Izglītības un zinātnes ministrija, līgumā ir paredzēta 
iespējama īpašnieka maiĦa 2010. gada 1. jūlij ā. Šajā laikā arī Latvijas un Zviedrijas valdību 
piešėirtais finansējums būs gandrīz izlietots. Pašreizējais līgums paredz iespēju, ka no tā brīža 
REA var pārĦemt neatkarīga iestāde, kas izveidota augstākās izglītības nodrošināšanai. Šāda 
iestāde ir izveidota – „SSE RIGA Fonds”–, un tā ir likumīgi reăistrēta Latvijas Republikas 
UzĦēmumu reăistrā. Taču šai organizācijai vēl nav izdevies sākt paredzēto finansējuma vākšanu, 
lai padarītu paredzēto pārĦemšanu iespējamu, jo Latvija vēl nav uzsākusi īpašnieku sarunas par 
iestādes nākotni. 
 
REA Latvijā ir izdevies kĜūt par Ĝoti iekārojamu augstākās izglītības iestādi, to apstiprina fakts, ka 
ik gadu uz katru pieejamo studiju vietu piesakās no 8 līdz 10 cilvēkiem. Laikraksts Financial 
Times REA kopā ar SSE Zviedrijā ir novērtējis kā 12. un 13. kvalitatīvāko uzĦēmējdarbības 
izglītības iestādi Eiropā – tas ir visaugstākais novērtējums, kādu saĦēmusi izglītības iestāde no 
Centrālās un Austrumeiropas. Mācības REA notiek angĜu valodā, tādējādi padarot REA pievilcīgu 
ārvalstu apmaiĦas studentu acīs. 
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Jau no savas darbības sākuma REA ir aktīvi iesaistījusies pētījumos par ekonomikas jautājumiem 
Latvijā un citās Baltijas valstīs, un tās fakultātes pārstāvji ir aktīvi piedalījušies debatēs par 
ekonomiku. REA ir arī organizējusi konferences un lekcijas, lai palielinātu Latvijas sabiedrības 
informētību par ekonomikas jautājumiem. 
 
REA ir arī aktīvi nodarbojusies ar izglītības eksportu, piemēram, eksportējot profesionālo izglītību 
uz Baltkrieviju. 
 
Līdz šim REA darbību ir finansējušas Zviedrijas un Latvijas valdības, Latvijas piešėirtais 
finansējums uz vienu studentu bija mazāks nekā jebkurai citai augstākās izglītības iestādei 
piešėirtie līdzekĜi. Pēc 2010. gada 1. jūlija Zviedrija valdība vairs nevarēs finansēt REA darbību. 
Lai to kompensētu, REA ir noteikusi mācību maksu, kas ir līdzīga studiju maksai Latvijas 
Universitātē. Lēmums par turpmāku Latvijas valdības finansējumu nav pieĦemts.  

 


