
Latvijas Universitātes vēsture, salīdzinot ar 
citām slavenām pasaules universitātēm, nav 
gara – mēs nevaram sacensties ar tādām 

senām un tradīcijām bagātām universitātēm kā 
Eiropas pirmo universitāti Boloņā (dibināta 1088. 
gadā) un Parīzē (1160. gadā) vai divpadsmitā un 
trīspadsmitā gadsimta mijā dibināto Oksfordas un 
Kembridžas universitāti. Taču mūsu valsts 90 gadu 
vēsturē Latvijas Universitātei vienmēr bijusi būtiska 
loma. Universitātes ģerbonī lasāmi zīmīgi vārdi – 
Scientiae et Patriae – zinātnei un tēvzemei. Latvijas 
Universitāte savu deviņdesmito dzimšanas dienu 
svinēs dažus mēnešus pēc Latvijas Valsts 90. 
gadadienas. Un visus šos gadus ģerbonī rakstīto 
Latvijas Universitāte ir sajutusi kā savu misiju, kā 
savas pastāvēšanas jēgu, kas īstenojama ar cieņpilnu 
lepnumu un atbildību. Kā 1999. gadā Universitātes 
astoņdesmitās jubilejas priekšvakarā rakstīja 
vēsturnieks Heinrihs Strods: „Latvijas Universitātes 
izveidošana 1919. gada 28. septembrī bija realitāte. 
Pie Eiropas debesīm strauji bija uzlēkusi jauna 
zinātnes zvaigzne – Latvijas Universitāte. Par to bija 
sapņojuši un ar savu dēlu darbību Latvijas, Krievijas 
un Vācijas augstskolās sagatavojuši apspiestās un 
kolonizētās mazās nācijas akadēmiskie spēki. 
Latvijas Universitātes izveidošana un darbība 
liecināja par Latvijas valstiskās neatkarības gatavību, 
eiropeisko raksturu.”
Mūsdienās Latvijas Universitāte ir ne tikai lielākā 
augstskola Latvijā, bet lielākā augstskola Baltijas 
valstīs. Tā joprojām ir vienīgā klasiskā tipa universitāte 
Latvijā. Un tas nozīmē arī īpašu attieksmi un 
atbildību. Ar savām 13 fakultātēm, kas piedāvā 
izglītību gan humanitārajās, gan sociālajās, gan 
izglītības zinātnēs, kā arī dabaszinātnēs un 
medicīnā.
Latvijas Universitāte nodrošina augstas kvalitātes 
konkurētspējīgu izglītību, kas balstīta pētniecībā. 
Tās vairāk nekā divdesmit zinātniski pētnieciskie 
institūti kopā ar fakultātēm katru gadu dod vairāk 
nekā pusi no visiem augsta prestiža zinātniskajos 

Scientiae et Patriae
žurnālos publicētajiem rezultātiem un Latvijā 
sarakstītajām monogrāfijām. Tāds ieguldījums nav 
mazs, un mēs lepojamies!
Pašlaik Latvijas Universitāte ir akcentējusi vēlmi 
stiprināt savas pozīcijas kā zinātnes universitāte un 
turpina iekļauties kā līdzvērtīgs partneris Eiropas un 
Pasaules universitāšu saimē.
Šī virzība kopsolī ar Latvijas valsts virzību ļauj Latvijas 
Universitātes profesoriem un docētājiem, visiem 
studentiem un darbiniekiem ar optimismu sagaidīt 
Latvijas valsts neatkarības deviņdesmito gadadienu 
un gatavoties pēc dažiem mēnešiem sekojošajai 
Latvijas Universitātes jubilejai.
Lai dedzīga sirds un vieds prāts mūs vieno kopējam 
mērķim!
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