
Latvijas universitāšu, akadēmiju un augstskolu rektoru paziņojums

Izglītība un Kultūra, 01/10/2009, lpp.: 2,  rubrika: KOMENTĀRS / VIEDOKLIS

© SIA LETA Marijas 2, Rīga, LV–1050 Tālr. 67222509, marketing@leta.lv, www.leta.lv 1

Latvijas universitāšu, akadēmiju 
un augstskolu rektoru paziņojums 

Mēs, Latvijas universitā
šu, akadēmiju un augstsko
lu rektori, atbalstām pozitī
vas pārmaiņas augstākajā 
izglītībā un vēlamies aktīvi 
piedalīties augstākās izglītī
bas reformu plāna izstrādā
šanā. Mēs nevaram pieņemt 
Ministru prezidentu izveido
tās un ekonomikas ministra 
Arta Kampara vadītās darba 
grupas sastāvu, jo tajā ir 
pārstāvēta tikai Latvijas Uni
versitāte, ignorējot citu uni
versitāšu un Latvijas augst
skolu līdzdalības tiesības. 

Atsevišķu Latvijas Univer
sitātes un Augstākās izglītī
bas padomes pārstāvju in
spirēta ideja par mākslīgu 
augstskolu apvienošanu de
monstrē nerēķināšanos ar 
augstskolu tradīcijām, to 
vēsturisko patstāvību. Tiek 
ignorēta reģionālā, kā arī 
profesionālā specifika inže
nierzinātņu, kultūras, lauk
saimniecības, medicīnas, 

pedagoģijas un citās jomās. 
Mūsuprāt, vēlme dominēt 
augstākās izglītības un zi
nātnes sfērā liecina par Lat
vijas Universitātes savtīgām 
interesēm pārdalīt Eiropas 
Savienības struktūrfondu fi
nansējumu. 

Augstākās izglītības re
formas pamatā ir jābūt izglī
tības kvalitātei. Darba gru
pas atbalsts megauniversi
tātes izveidei neapliecinātu 
patiesas rūpes par augstā
ko izglītību. Veidojot tikai 
vienu universitāti, tiktu likvi
dēta konkurence, kas strau
ji pazeminātu Latvijas aug
stākās izglītības kvalitāti. 
Mēs nevaram atbalstīt mo
nopolstāvok!a radīšanu brī
vā tirgus apstāk!os, jo tikai 
konkurence var nodrošināt 
augstākās izglītības dabīgu 
attīstību, kurā veiksmīgi pa
stāv un sadarbojas gan fun
damentālajā zinātnē balstī
tas universitātes, gan lietiš-

ķajā zinātnē balstītas aka
dēmijas un augstskolas. 

Vienas universitātes izvei
došanas gad�umā tiktu sa
grauta, nevis pilnveidota 
esošā Latvijas augstākās iz
glītības sistēma, radot nega
tīvas sociāli ekonomiskās 
sekas. Veicinot centralizāci
ju, tiktu samazināta augstā
kās izglītības pieejamība re
ģionos. Turpmāka augstā
kās izglītības finansējuma 
samazināšana atstātu Latvi
jas reģionus bez augstsko
lām, kas ir pretrunā ar reģio
nu iedzīvotāju un Nacionālā 
attīstības plāna reģionālās 
un nozaru attīstības prasī
bām, kā arī iznīcinās studen
tu demokrātiskas, brīvas iz
vēles iespējas studēt akadē
miskas vai profesionālas ie
virzes augstskolā Latvijā. 

Mēs, Latvijas universitā
šu, akadēmiju un augstsko
lu rektori, aicinām valdību 
nodrošināt līdztiesīgu inte-

rešu pārstāvniecību dialogā 
par nepieciešamām pār
maiņām augstākajā izglītībā 
un zinātnē, lai sekmētu reā
lu izglītības pieejamību un 
tās izaugsmi, nevis realizētu 
atsevišķas interešu grupas 
savtīgas intereses likvidēt 
konkurenci un pārdalīt Eiro
pas Savienības struktūrfon
du līdzek!us politiskās kon
junktūras apstāk!os. 
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