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Rīgas Tehniskās universitātes atklāta vēstule 
Mēs, vienīgās Latvijas 

daudznozaru tehniskās uni
versitātes un otras skaitliski 
lielākās universitātes vadība, 
kā arī viens no lielākajiem 
Latvijas patentu īpašniekiem, 
piekrītam protestu pauduša
jiem universitāšu, akadēmiju 
un augstskolu rektoriem, kas 
atbalsta pozitīvas pārmaiņas 
augstākajā izglilībā un zināt
nē, un esam gatavi iesaistī
ties reformu plānošanā. 

Vienlaikus Rīgas Tehnis
kā universitāte (RTU) kate
goriski iestājas pret ambici
ozu un nepārdomātu ideju 
realizāciju augstākās izglītī
bas reorganizācijā - pie
mēram, pret vienas augst-

skolas izveidi Latvijā. Ne
pārdomāta reorganizācija 
var nevis uzlabot, bet strau
ji pasliktināt esošo augstā
kās izglītības kvalitāti. 

RTU uzskata, ka lēmumi 
par augstākās izglītības sistē
mas reformu jāpieņem, va
doties no galveriā mērķa -
studiju kvalitātes nodrošinā
šana valstij nozīmīgās studiju 
programmās. Šobrīd Latvijas 
augstskolu apvienošanas 
idejas pamatā galvenokārt ir 
materiālas intereses, nevis 
rūpes par izglītības kvalitāti. 

RTU aicina reformu plā
nošanā iesaistīt visÜ univer
sitāšu un to sociālo partneru 
pārstāvjus, jo pozitīvus aug-

stākās izglītības sistēmas re
formu rezultātus var dot tikai 
pašu augstskolu un to soci
ālo partneru iesaistīšana ne
pieciešamo pasākumu plā
na izstrādē un realizācijā. 

Uzskatām, ka augstākās 
izglītības un zinātnes attīstī
bai jābūt strukturētai ap se
šām valstī esošajām univer
sitātēm, kurām jāpiešķir eks
kluzīvas tiesības piedāvāt 
doktorantūras studijas, kā arī 
iespēju robežās koncentrēt 
Eiropas Savienības struktūr
fondu līdzeklus - to racionā
lākai izmantošanai. Universi
tātēs jāintegrē arī neatkarīgie 
zinātniskie institūti, īpašiem 
ekselences centriem piešķi-

rot tiesības saglabāt neatka
rīgo statusu un virzot uz paš
finansēšanos. 

Vienlaikus nepieciešams 
sakārtot universitāšu īpašu
ma jautājumus, nododot 
universitāšu īpašumā to lie
totās ēk?S un zemi, veicināt 
starpuniversitāšu sadarbību 
un izglītības eksportu, kam 
nepieciešami grozijumi Aug
stākās izglītības likumā, kā 
arī universitāšu sadarbību ar 
industrijas pārstāvjiem, pie
šķirot nodoklu atviegloju
mus tiem uzņēmumiem, 
kas sadarbojas ar universi
tātēm gan studiju, gan zi

nātniskajā darbā. 
turpinājums 4. lpp.� 
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.,.. turpinājums no 2. lpp. 

Turklāt jebkura veida 
augstākās izgiTtības struktu
rālajām reformām jābūt sais· 
tītām ar zinātniskās pētniecī
bas reformām. 

Pirmais darbs; kas ne· 
pieciešams augstskolu 
darba optimizēšanai, ir vi-

su Latvijā īstenoto studiju 
programmu audits un dub
lējošos programmu apvie
nošana. 

RTU kā resursietilpīgā
ko un Latvijas tautsaim· 
niecībā nepieciešamāko 
studiju programmu un 
pētniecības virzienu īste· 
notāja ir atvērta optimizā-

cijas plāniem un piedāvā 
koncentrēt Latvijas tehnis
kās zinātnes vienkopus. 
RTU šim nolūkam jau ir 
veikusi izpētes darbu un 
sagatavojusi projektu par 
vienotā RTU teritoriālā 
kompleksa izveidi Ķīpsalā 
un tās tiešā tuvumā gan· 
drīz 20 hektāru platībā, 

kur, veicot investīcijas, lī· 
dzās jau esošajām RTU 
fakultāšu ēkām ir iespē
jams koncentrēt tehnisko 
zinātņu programmas un 
to īstenošanai nepiecieša· 
mo infrastruktūru. 

Tehnisko zinātņu kon
centrēšana vienkopus kal· 
polu dārgāko specialitāšu 

optimizācijai un palīdzētu 
izveidot modernu, konku
rētspējīgu pasaules līme
ņa tehnoloģiskās universi
tātes infrastruktūru, kas 
turpinātu vēl vairāk pie· 
saistīt jauniešus inženier
zinātnēm un kalpotu kā 
balsts Latvijas ražotājiem 
un tautsaimniecībai kopu-

mā, kā arī klūtu par būtis
ku Rīgas pilsētvides zīmo
la sastāvda!u. 

RTU rektors akadēmi· 
ķis Ivars Knēts, RTU zināt
ņu prorektors akadēmiķis 
Leonīds Riblckls, RTU mā
cibu prorektors profesors 
Uldis Sukovskis, RTU 
kanclers lngars Eriņš 


