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Par katastrofālo situāciju, kas radīsies inženierizglītībā un zinātnē
�onedēj Rīgas Tehnis
kas universitātes (RTU} va
diba ir izsūtijusi atklātu vēs
tuli Valsts prezidentam Val
dirn Zatleram, kurā pauž
nosodijumu valdibas lēmu
mam krīzes laikā samazi
na! finansējumu izgrrtibai
un zinātnei un pieprasa
pārskatīt valdibas izstrādā
to taupibas plānu, kura se
kas, iespējams, būs Latvi
jas inženierizgrrit bas un in
ženierzinātnes likvidēšana.
Par katastrofālo situā
clju, kas radisies lnženler
izglītībā un zinātnē Latvi
jas universltātēs plānotā
40

% finansējuma samazl

nāšanas rezultātā

Rīgas Tehniskas univer
sitātes vadiba, apzinoties
savu lomu Latvijas taut
saimniecibas sabalansētā
anīstībā, sabiedribas vār
dā vēršas pie Jums ar lū
gumu nekavējoties pār
skatīt valsts taupibas plā
nā iekjauto ekonomisko ri
sinājumu, kas paredz 40%
finansējuma samazināša
nu inženierizgntibai un zi
nātnei Rīgas Tehniska]ā
universitātē un ITdzīgi arī ci
tas Latvijas universitātēs.
Rīgas Tehniskā universi
tāte (RTU} gadā sagatavo
apmēram 3000 augstākā
ITmeņa speciālistu, lielākā
daja no tiem ir ar inženiera
kvalifikāciju. 2008. gadā
disertaciJas aizstāvēja 43

zinātnu doktori, kas ir liela
'
kais sasniegums Latvijas
neatkaribas gados.
Kvalificētu inženierteh-

nisko speciālistu deficīts
Latvijā ir viens no būtiskā
kajiem iemesliem, kura dēl
Latvija saiTdzinājumā ar pā
rējām Baltijas valstīm ie
gūst vissliktākos globālās
konkurētspējas rādītājus.
Pašlaik Latviju konkurēt
spējas ziņā gan vēl iespē
jams saiTdzināt vismaz ar
Baltijas valstīm, taču, strau
ji samazinot finansējumu
inženiertehniskajai izgiTtībai
un zinātnei, Latvija var kjūt
konkurētnespējīga.
Finansējuma samazina
jums 40 % apmērā nozīmē
inženiertehniskās izgrrtības
un zinātnes panīl<umu un,
iespējams, likvidēšanu. Udz
ar to Latvijā anīstība neno
tiks tādās tautsaimniecības
nozarēs kā apstrādes rūp
nieciba; elektroenerģijas,
sinumenerģijas, gāzes un
ūdens apgāde; būvniecība;
transports; sakari un teleko
munikācijas u. c.
Uz tik dramatisku nā
kotnes vīziju norāda vairāki
fakti: pirmkārt, lzgiTtibas un
zinātnes ministrijas dati
apliecina, ka inženierzināt
ņu jomās studē tikai 10,3%
no visiem studējošajiem.
(SaiTdzinājumam
1997./98. akad. gadā šis rā
dilājs bija 20,5%}. Viens no
būtiskākajiem stimuliem,
kas dajai jauniešu ITdz šim
tomēr lika izvēlēties eksakto
zinātņu studijas univers�ā
tēs, bija valsts dotētās studi
ju vietas un garantēts darbs
pēc studijām. Taču, lai neat
griezeniski neiznīcinātu uni
vers�ātes potenciālu, valsts

noteiktais taupības plāns
piespieciTs RTU vadibu pie
ņemt nepopulārus !ēmu
mus: nespējot pilnā apmērā
pildi\ valsts pasūrtijumu, sa
mazinā! no valsts budžeta fi
nansēto studiju vietu ska�u.
slēgt studiju programmas
vai pat faku�ātes, paaugsti
nā! studiju maksu, maksu
par dienesta viesnīcām u.
tml. Pārāk augstas izgrrtibas
maksas gadijumā studējošo
īpatsvars inženierzinātņu jo
mā būrtiski samazināsies un
daja studentu būs spiesta
studēt ārvalstīs, kas palieli
nās viesstrādnieku ieplūša
nu Latvijā.
Otrkārt, izmantojot val
sts dotāciju, aktīvi piesais
tot Eiropas Savienības
(ES} fondu ITdzekjus un
piedaloties ES ietvarpro
grammu projektos, pama
zām sākusi uzlaboties aka
dēmiskā personāla vecu
ma struktūra. Ja anīstība
RTU turpinātos tāpat kā
pēdējos četros gados,
akadēmiskā personāla at
jaunošana gandriz pilnībā
būtu īstenojama turpmāko
10 gadu laikā. Ja tagad in
ženierzinātnēm atkal tiks
aukstasinīgi izsists pamats
zem kājām, tās var tikt ne
atgriezeniski iznīcinātas:
pensionētā akadēmiskā
personāla resursi būs iz
smelti, bet jaunie zinātnie
ki, kam ir unikālas zināša
nas un starptautiskā darba
pieredze, nebūs ar mieru
palikt un turpinā! darbu
Latvijā, universitātē, kurai
nav ne mazāko anīstibas

perspektīvu. Ja nebūs aka
dēmiskā personāla, nebūs
arī universitātes.
Treškārt, RTU tiek liegta
iespēja turpinā! apgūt ES IT
dzekjus. Valdiba ir paredzē
jusi, ka turpmāk ES projek
tiem nepieciešamais ITdzfi
nansējums RTU kā atvasi
nātai publiskai personai ja
atrod pašai, taču vienlaikus
krasi samazinājusi finansē
jumu, nesniedz valsts gal
vojumu ITdzfinansējuma no
drošināšanai un nedod ne
kādu iespēju piesaist!
i kre
dītresursus ēku un zemes
apsaimniekošanai. LR Mi
nistru kabinets jau vairākus
gadus nespēj pieņemt lē
mumu par RTU apsaimnie
kota ēku un zemes nodo
šanu universitātes īpašu
mā. lr steidzami nepiecie
šami likumu grozijumi, kas
jau 2008. gada rudenī tika
iesniegti Saeimā.
Vēršam prezidenta un
valdibas uzmanibu uz to,
ka RTU ir strupcejā. Tai tiek
atņemts ne tikai finansē
jums, bet arī jebkāda ie
spēja to piesaistīt - tik isā
laika posmā, turklā! akadē
miskā gada vidū.
Pretēji Latvijas Nacionālajā
attīstibas plānā 2007.-2013.
gadam noteiktajam, ka taut
saimniecibas izaugsmei un
tehnoloģiskai izciiTbai kal
pos tieši izgliliba un zināša
nas, valsts taupības plāns
parāda, ka pašreizējai Lat
vijas valdibai izgiTtība un zi
nātne ir vismazāk svarīgā
nozare, jo tai noteikts vislie
lākais budžeta samazina-

jums, un ka inženierzinātņu
nozari sagaida ITdzīgs likte
nis kā Latvijas cukura rūp
niecību. Pārējo Eiropas val
stu, piemēram, Vācijas,
Zviedrijas, Somijas un arī
Igaunijas, politiķu stratēģija
ciņā ar krīzi ir palielināt fi
nansējumu izgiTtibai un zi
nātnei, toties Latvija tieši
pretēji - to gandriz divreiz
samazina.
Lai nodrošinātu valsts
attīstibu nākotnē, piepra
sām pārskatīl taupības plā
nu, piedāvājam neveidot
rezerves fondu 10% apmē
rā no valsts budžeta finan
sējuma univers�ātēm, izņē
muma kārtā iekjaut inže
nierizglilību un lietišķo zi
nātni to valsts subsidēto jo
mu skaitā, kurām finansēju
ma samazinājums nav pie
jaujams, vai bezizejas gadi
jumā paredzē! samazināju
mu, kas nepārsniedz 15%,
kā arī definēt izmaksas, ko
budžeta samazināšana ne
skartu, - stipendijas, stu
dentu transporta kompen
sācijas utt. - un steidzami
risinā! universitāšu īpašu
mu jautājumu. Piedāvājam
daju Starptautiskā Valūtas
fonda aizņēmuma novirzi!
inženierizglilības un dabas
zinātņu kā valsts prioritāro
virzienu atbalstam, veikt li
kumdošanas izmaiņas, kas
jautu valsts universitātēm
veidot maksas studiju pro
grammas ne tikai Eiropas
Savienibas valodās, kā arī
apturē! ES fondu pārdali,
atstājot izgiTtības un zinat
nes jomā sākotnēji pare-
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dzēto ES fondu fd
f zekju ap
jomu. Kā prioritāti aicinām
noteikt pēc iespējas ātrāku
RTU anīstibas stratēģijā ie
kjautā vienotā Ķīpsalas teri
toriālā kompleksa īsteno
šanu, tā optimizējot RTU
darbību un izveidojot mo
dernu, konkurētspējīgu pa
saules ffmeņa tehnoloģis
kās universitātes infrastruk
tūru, kas piesaistītu Latvijas
jauniešus inženierzinātnēm
un kalpotu kā balsts Latvi
jas ražojošajiem uzņēmu
miem un tautsaimniecībai
kopumā.
RTU vadība aicina pre
zidentu un valdību izman
tot nozaru speciālistu un
pētnieku potenciālu, pie
ņemot Latvijas tautsaim
niecībai izšķirošus !ēmu
mus, kā arī turpmāk kon
sultēties ar universitāšu
akadēmisko un zinātnis
ko personālu. Esam gata
vi strādāt kopā, lai sek
mētu turpmāko Latvijas
anīstību.
RTU rektors akadēmi
ķls Ivars Knēts,
RTU zlnātņu prorek
tors akadēmiķls Leonīds
Rlbickis,
RTU mācību prorek
tors profesors Uldis Su
kovskis,
RTU Senāta priekšsē
dētāja

profesore

Māra

Jure,

RTU kanclers lngars
Erlņš,
RTU Studentu parla
menta prezidents Artūrs
Zeps
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