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Iesaka «šoka terapiju» 
Piedāvā veikt radikālas izmaiņas augstākās izglītības sistēmā 

Vita Dreijere 

RAINERS ZAĶJS, kurš Dāni · 
jā studē multimediju dizainu, 
var nosaukt virkni iemeslu, 
kāpēc labāk izglītoties citā 
valstī, nevis Latvijā. Studijās 
Dānijā roku rokā iet gan teo
rētiskās, gan praktiskās no- • 

darbības, savukārt Latvijas 
augstskolās balstoties teorijas 
mācīšanā. Dānijā viņš atrada 
studiju programmu, kas viņu 
tiešām interesē. Ārzemēs ie
gūta izglītība kotējoties aug
stāk nekā Latvijā iegūtā. Puiša 
izteikumi liecina, ka augstu 
atzimi Larvijas augstākās iz
glītibas sistēmai viņš nedotu. 
Kaut arī ir liels studentu 
skaits, augstākās izglītības re
zultāti nav pietiekami labi, at
klātā vēstulē nupat norādīja 
ari eksprezidenti un izglītības 
un zinātnes speciālisti. Ik ga
du sagatavoto zinātņu dokto
ru skaits Latvijā ir salidzinoši 
mazs, neiepriecina arī dati 
par publikācijām starptautis
ki recenzējamos izdevumos 
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c�t----------�--un reģistrēto patentu skaits 
Latvijas augstskolas nav ari 
labāko pasaules universitāšu 
reitingos. Speciālisti norāda 

.&. RIGAS Tehnlskās universitātes studentiem, ari materlālzinātnes doktorante( Krlstinei Salma( (attēlā),lr lespēja veikt 

- ir istais laiks reformām 
augstākās izglītības sistēmā, 
kas nākšot par labu ari aug
stākās izglītības k:valitātei. 

Piedāvā plānu 

Viens no biežāk pieminēta
jiem iemesliem, kas ne!auj 
sasniegt pietiekami augstus 
rezultātus augstākajā izgliti· 
bā, ir tās sistēmas sadrumsta
lotiba. Kopumā Latvijā ir 60 
augstskolu un koledžu, savu
kārt nav pietiekami daudz 
k:vaJificētu mācibspēku, lai 
nodrošinātu k:vaJitatīvu izglī
tibu visās mācibu iestādēs. 
''Latvijas augstākās izglītības 
sistēma ir neatbilstoši saskal
dīta pret pieejamajiem resur
siem,» atzist Augstākās izglīti· 
bas padomes vadītājs ļānis 
Vētra. 

Arī citi izglītības speciālisti 
gaJvenokārt piekrit, ka augst· 
skolu Latvijā ir par daudz, bet 
atšķiras uzskats, cik radikālas 
reformas nepieciešamas. Lat· 

praktiskos darbus moderni Biomaterlālu inoviclju un attīstības centri. Daudzim augstskolim pārmet tiell par praktisko 
darbu trŪkUmU. FOTO-KRISTIANS PUTNIŅS, DIENA 

«Konkurence 
ir laba, kamēr 
nenopUcina 
resursus)) 
Mārcis 
Auziņi,LU 
rektors 

vijas Universitātes (LU) re
ktors Mārcis Auziņš uzskata, 
ka bez 11šoka terapijas'' neko 
nopietnu nevar panākt. 1ā
pēc viņš piedāvā plānu ar 
trim variantiem, kas nazimē 
dzi!as strukturālas reformas 
augstākajā izglitibā. Pirmais 
paredz Latvijā izveidot tikai 
vienu valsts augstskolu arvai
rākām tās filiālēm. Otrais va
riants nozīmētu strukturēt 
augstākās izglītības sistēmu 

pēc reģioniem, izveidojot pa 
vienai augstskolai Rīgā, Kur
zemē, Vidzemē, Latgalē un 
Zemgalē. Trešais variants pa
redz augstskolu koncentrēša
nu pa nozarēm, piemēram, 
izveidojot humanitāro un in
ženierzinātņu augstskolas. 
M.Auziņš uzskata, ka jebkuru 
no šiem variantiem iespē
jams ieviest viena mācibu ga
da laikā. Viņš nevēlas publis
ki paust atbalstu kādam no 
piedāvātajiem variantiem, iz
vairīgs ir ļ.Vētra, kurš gan arī 
apliecina, ka nepieciešamas 
dziļas reformas. 

Citi izglītības speciālisti 
domā, ka nepieciešamas mē
renākas izmaiņas, vai ari at
balsta otro no M.Auziņa pie
dāvātajiem variantiem. Tam 
piekrit Daugavpils Universi
tātes rektors Arvids Barševs
kis, kurš norāda, ka augst
skolu koncentrācijai būtu jā
notiek ap universitātēm. lā-

das šobrīd Latvijā ir sešas -
trīs Rīgā un pa vienai Liepājā, 
Jelgavā un Daugavpili. Savu
kārt Ventspils augstskolas 
rektors ļānis Vucāns un Rīgas 
Tehniskās universitātes rek
tors Ivars Knēts uzskata, ka 
vispirms jāsāk ar studiju 
programmu izvērtēšanu. Lat
vijā pašlaik ir 919 studiju 
programmu. Jāvērtē to kvali
tāte un vai programmas vai
rākās augstskolās nedublē
jas. J.Knēts uzsver, ka mazāk 
kā divām līdzīgām studiju 
programmām nevajadzētu 
būt, jo konkurencei jāpastāv. 
Ari izglitības un zinātnes mi
nistre Tatjana Koķe (ZZS) ap
galvo, ka jāvērtē program
mas, jo augstskolu skaits ne
esot 11jaunuma sakne11. T.Ko
ķes un M.Auziņa viedoklis 
sakrīt jautājumā par augstā
kā līmeņa studiju program
mu koncentrēšanu universi
tātēs. 1Najadzētu būt t.līme
ņa profesionālās izglītības 
programmām reģionālajās 
augstskolās, maģistrantūrai 
un doktorantūraī - tikai 
mūsu vadošajās universitā
tēs," Dienai norāda T.Koķe. 

Speciālisti uzsver, ka reģio
nu augstskolas ir jāsaglabā, jo 
tās dod lielu ieguldījumu re
ģionu attīstībā. J.Knēts gan 
piebilst, ka reģionālo augst
skolu problēma irtā, ka reģio
nos nav pietiekami daudz 
speciālistu ar zinātnisko grā
du un tās nereti kopē lielās 
augstskolas, piedāvājot loti 
daudz programmu. J.Vucāns 
piekrit, ka reģionu augstsko-

lām jāspecializējas tikai no
teiktos studiju virzienos. 

lzolēta no pasaules 

Latvijas Zinātņu akadēmijas 
prezidents Juris Ekmanis at
zist, ka Latvijas augstākās iz
glītības sistēmas problēma ir 
izolācija 11no pasaules kontek
sta», jo Latvijā jau piecus ga
dus nevar pieņemt Augstākās 
izglitības likumu, kurā vairs 
nebūtu normas, kas noteic, 
ka valsts budžeta finansētās 
programmas var būt tikai lat
viešu valodā. Nepieciešam ība 
pasniegt latviski kavējot ār
zemju vieslektoru piesaisti. 

Gadiem nenovērstas ir ne
pilnības augstākās izglītības 
finansēšanā. 2007.gadā Pa
saules Banka norādija, ka 
augstskolas jāfinansē pēc stu
dentu un absolventu skaita. 
Tas nav ieviests, bet T.Koķes 
teiktais liecina, ka uzlaboju
mus augstskolu finansēšanā 
IZM cenšoties veikt, !īgumos 
ar tām paredzot, kādi speciā
listi jāsagatavo. ļ.Ekmanis uz
sver, ka problēmas rada ari 
valsts finansējuma pārklāša
nās ar privāto. Sevišķī jūtami 
tas ir sociālajās zinātnēs, kur 
ir maz budžeta vietu un mak
sas studenti ir galvenais pej
ņas avots. Tas noved pie Jekci
jām milzīgās auditorijās, kur 
11par kvalitāti grūti runābl. 
M.Auziņš akcentē, ka augstā
kajai izglītībai Latvijā piešķirts 
procentuāli trīsreiz mazāk 
naudas nekā vidēji Eiropā, tā
pēc valstij vajadzētu garantēt 
studiju kredītus.+ 

Pietiktu ar piecām 
augstskolām 

ROBERTS ĶĪLIS 
STRAT�ĢISKAS ANALIZES 
KOMISIJAS VADĪTĀJS 
Viena lieta, uz ka būtu 
jāvirzās, ir [augstskolu! kon
centrācija. Mums ir se�desmit 
augstākās izglītības mācību 
iestādes, bet Lielbritānijā ir 
186. Tur ir trīsdesmit reižu 
vairāk iedzivotāju, bet tikai 
trlsreiz vairāk augstāko 
izglītības iestāžu. Tas ir par 
traku. Es uzskatu, ka Latvijai 
pietiktu ar piecām augstsko
tam, kas sniedz universālu 
izglītību, neizslēdzot kādas 
specializētas augstskolas 
prioritāros studiju virzienos, 
piemēram, medicinā. 

Lai beidzas 
masveidība 

TATJANA KOKE 
I ZGLITĪBAS UN ZINATNES 
MINISTRE 
Vai pati būtiskākā problēma 
mums ir augstskolu skaits? Vai 
tā ir visa !aunuma sakne? 
Domāju, ka ne. Tāpēc tas ir 
jāskatās kopumā. Jāskatās 
programmu piedāvājums. 
Studentu skaits ir samazinā· 
jies, bet es domāju, ka tā ir loti 
laba iespi!ja likt akcentu uz 
kvalitāti. Lai beidzas masveidī
ba un darām to kvalitativi
pārskatām programmas un 
pārskatām to isteno�anu. 
Mums ir nepilnvērtīga pilna 
laika studentu noslodze. Ieejiet 
jebkurā augstskolā, paskat ie
ties !studiju! plā nu, jūs redzē· 
siet, cik dienas ir naslogotas. 
Es noteikti atbalsti�u reģionā
lās augstskolas. Tas Latvijai 
dotu kaut kādu attistibas 
iespēju. 

Nav skaidrs, 
ko vajag 

JURIS EKMANIS 
LATVIJAS ZINĀTŅU 
AKADEMIJAS PREZIDENTS 
Mūsu augstākās izglitibas 
sistēma ir stipri izolēta no 
pasaules konteksta. Piemē
ram, Skandināvljas valstis 
konkursa kārtibā tiek pieaici
nāti lektori no citam valstim, 
bet Latvijā valsts budžeta 
finansētās programmas drīkst 
bilt tikai valsts valoda. Arl 
profesoru atalgojums Latvijā ir 
salldzlna�i zems. Cita lieta, ka 
nav īsti skaidrs, ko valstij 
vajag. Tā kā naudas ir maz, 
jāpārskata, no ka iespējams 
atteikties un kuras program
mas var iztikt ar maksas 
studentiem. 


