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Rīgas Tehnlskās unl
versltātes rektors akadē
mlķls Ivars Knēts: 

Latvijas izglītības sistē
mu nosacīti ir iespējams 
sadaiTt divās dalās: viena ir 
tā, ko, piešķirot budžeta 
dotāciju un nosakot akre
ditācijas procedūras nian
ses, var kontrolēt valsts, un 
otra ir privātās augstskolas 
vai arī tās valsts augstsko
lu programmas, kuru dar
bība tiek nodrošināta no 
studentu personiskajiem IT
dzekliem. Šī augstākās iz
grrtības dala nav tik lielā 
mērā paklauta kontrolei, 
tāpēc tajā, iespējams, pa
stāv nepilnības. Piemēram, 
Latvijā iespējams atrast se
šas septiņas privātās kole
džas, kas piedāvā 1. līme
ņa augstāko profesionālo 
izglītību, bet dēvē sevi par 
augstskolām, lai gan kole
džās iegūstamās izglītības 
līmenis pirms gadiem 
20-30 atbilstu tikai tehniku
ma līmenim. Šajā gadījumā 
es varētu piekrist Sudra
bas kundzes viedoklirņ. 

Taču, runājot par valsts 
dibinātajām un kontrolēta
jām augstskolām, uzskatu, 
ka bažas par izglītības kva
litātes līmeni un augstsko
las statusu ir liekas. Ministri
jas, kas valsts dibinātām 
augstskolām piešķir valsts 

budžeta dotāciju, regulāri 
veic kontroli un studiju pro
grammu kvalitātes monito
ringu. Lai arī Valsts kontrole 
paudusi viedokli, ka Latvi
jas augstskolu akreditācijas 
sistēma ir nepilnīga, tomēr 
es uzskatu, ka augstskolu 
akreditācijas sistēma Latvi
jā, salīdzinot ar citām Eiro
pas valstīm, ir sakārtota loti 
labi. Daudzas valstis tikai 
tagad ievieš tā sauktajā Bo
loņas sistēmā paredzēto 
augstākās izgrrtības kvalitā
tes vērtēšanu, bet, piemē
ram, Rīgas Tehniskā univer
sitāte darbu pie šīs sistē
mas ieviešanas sāka 1996. 

gadā. lāpēc jau 2000. gadā 
mēs varējām sākt visu stu
diju programmu akreditāci
ju, kuras laikā studiju pro
grammas vērtēja ne vien 
Latvijas, bet arī neatkarīgi 
ārvalstu eksperti. 

Šobrīd augstskolu lielākā 
problēma ir nepietiekamais 
finansējums. Ja mēs pienā
cīgi nevaram samaksā! par 
augstas kvalifikācijas mā
cībspēku darbu, mēs neva
ram arī cerē!, ka Latvijas 
augstākajai izgrrtībai tiks no
drošināts loti augsts līme
nis. Otra lielākā problēma ir 
tā, ka loti daudzi studenti 
paralēli pilna laika dienas 
nodalas studijām strādā. 
nek traucēts normāls mācī
bu process. üdzīgi ir arī ga
dījumā, ja students vienlai
kus studē vairākās mācību 
iestādēs. Ja valsts finansē 
izgrrtību un vienam bakalau
ra studentam inženierzināt
nēs gadā paredz aptuveni 
3000 latu, tad studenta pie
nākums ir pilnvērtīgi apgūt 
studiju programmu un ne
nodarboties ar blakuslie
tām, lai tuvākajā nākotnē 

valstij varētu nosacīti atdot 
atpaka! šos līdzeklus, iz
mantojot augstskolā gūtās 
zināšanas un prasmes un 
sniedzot ieguldījumu taut
saimniecības attīstībā. 


