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R 1 U atklātā vēstule lR Valsts prezidentam* 
Par katastrofālo situāciju, kas radīsies inženierzinātnē 

Rīgas Tehniskās universi
tātes (RTU) vad ība, apzinoties 
savu lomu Latvijas tautsaim
niecības sabalansētā attīstībā, 
sabiedrības vārdā vēršas pie 
Jwns ar lūgumu nekavējo
ties pārskatīt valsts taupības 
plānā iekļauto ekonomisko 
risinājwnu, kas paredz 40% 
finansējwna samazināšanu 
inženierizglītībai un zinātnei 
RTU un līdzīgi arī citās Latvi
jas universitātēs. 

RTU gadā sagatavo ap
mēram 3000 augstākā līme
ņa speciālistu, lielākā da ja no 
tiem ir ar inženiera kvalifikā
ciju. 2008. gadā disertācijas 
aizstāvēja 43 zinātņu dokto
ri, kas ir lielā kais sasniegums 
Latvijas neatkarības gados. 

Finansējuma samazinā
jums 40% apmērā nozīmē 
inženiertehniskās izglītības 
un zinātnes panīkumu un, 
iespējams, likvidēšanu. Līdz 
ar to Latvijā attīstība neno
tiks tādās tautsaimniecības 
nozarēs kā apstrādes rūp
niecība; elektroenerģijas, 
siltumenerģijas, gāzes un 
ūdens apgāde; būvnieciba; 
transports; sakari un teleko
munikācijas u. c. 

Uz tik dramatisku nā
kotnes vīziju norāda vairāki 
fakti: pirmkārt, Izglītības un 

zinātnes ministrijas dati ap
liecina, ka inženierzinātņu 
jomās studē tikai 10,3% no vi
siem studējošajiem. (Salīdzi
nājumam - 1997./98. akad. 
gadā šis rādītājs bija 20,5%). 
Viens no būtiskākajiem sti
muliem, kas dajai jauniešu 
!īdz šim tomēr lika izvēlēties 
eksakto zinātņu studijas uni
versitātēs, bija valsts dotētās 
studiju vietas un garantēts 
darbs pēc studijām. Taču, lai 
neatgriezeniski neiznīcinā
tu universitātes potenciālu, 
valsts noteiktais taupības 
plāns piespiedīs RTU vadību 
pieņemt nepopulārus !ēmu
mus: nespējot pilnā apmērā 
pildīt valsts pasūtījumu, sa
mazināt no valsts budžeta fi
nansēto studiju vietu skaitu, 
slēgt studiju programmas vai 
pat fakultātes, paaugstināt 
studiju maksu, maksu par 
dienesta viesnīcām u. tml. 
Pārāk augstas izglītības 
maksas gadījumā studējošo 
īpatsvars inženierzinātņu 
jomā būtiski samazināsies, 
un daja studentu büs spiesta 
studēt ārvalstīs, kas palieli
nās viesstrādnieku ieplūšanu 
Latvijā. 

Otrkārt, izmantojot valsts 
dotāciju, aktīvi piesaistot Ei
ropas Savienības (ES) fondu 

līdzekjus un piedaloties ES 
ietvarprogrammu projektos, 
pamazām sākusi uzlaboties 
akadēmiskā personāla ve
cuma struktūra. Ja attīstība 
RTU turpinātos tāpat kā 
pēdējos četros gados, akadē
miskā personāla atjaunošana 
gandriz pilnībā būtu īste
nojama turpmāko 10 gadu 
laikā. Ja nebūs akadēmiskā 
personāla, nebūs arī univer
sitātes. 

Treškārt, valdība ir pa
redzējusi, ka turpmāk ES 
projektiem nepieciešamais 
Līdzfinansējwns RTU kā at
vasinātai publiskai personai 
jāatrod pašai, taču vienlai
kus krasi samazinājusi fi
nansējumu, nesniedz valsts 
galvojumu līdzfinansējuma 
nodrošināšanai un nedod 
nekādu iespēju piesaistīt kre
dītresursus ēku un zemes ap
saimniekošanai. LR Ministru 
kabinets jau vairākus gadus 
nespēj pieņemt lēmumu par 
RTU apsaimniekoto ēku un 
zemes nodošanu universitātes 
īpašumā.( .. ) 

Vēršam prezidenta un 
valdības uzmanību uz to, ka 
RTU ir strupcejā. Tai tiek at
ņemts ne tikai finansējwns, 
bet arī jebkāda iespēja to pie
saistīt - tik īsā laika posmā, 

turklāt akadēmiskā gada vidū. 
Pretēji Latvijas Nacionā

lajā attīstības plānā 2007. -
2013. gadam noteiktajam, ka 
tautsai mniecības izaugsmei 
un tehnoloģiskai izcilībai 
kalpos tieši izglītība un zinā
šanas, valsts taupības plāns 
parāda, ka pašreizējai Latvi
jas valsts vald ībai izglītība un 
zinātne ir vismazāk svarīgā 
nozare, jo tai noteikts vislielā
kais budžeta samazinājums, 
un ka inženierzinātņu nozari 
sagaida līdzīgs liktenis kā Lat
vijas cukura rūpniecību. 

Lai nodrošinātu valsts at
tīstību nākotnē, pieprasārn 
pārskatīt taupības plānu, pie
dāvājam neveidot rezerves 
fondu 10% apmērā no valsts 
budžeta finansējuma uni
versitātēm, iznēmuma kārtā 
iekļaut inženlerizglītību un 
lietišķo zinātni to valsts sub
sidēto jomu skaitā, kurārn 
finansējwna samazinājwns 
nav piejaujams, vai bezizejas 
gadī jumā paredzēt samazinā
jumu, kas nepārsniedz 15%, 
kā arī definēt izmaksas, ko 
budžeta samazināšana ne
skartu, - stipendijas, studen
tu transporta kompensācijas 
utt., un steidzami risināt uni
versitāšu īpašwnu jautājumu. 
Piedāvājam daju Starptautis-

kā valūtas fonda aizņēmuma 
novirzīt inženierizglītības un 
dabas zinātņu kā valsts prio
ritāro virzienu atbalstam, 
veikt Likumdošanas izmai
ņas, kas jautu valsts univer
sitātēm veidot maksas studiju 
programmas ne tikai Eiropas 
Savienības valodās, kā arī ap
turēt ES fondu pārdali, atstā
jot izglītības un zinātnes jomā 
sākotnēji paredzēto ES fondu 
līdzekļu apjomu. 

RTU vadība aicina prezi
dentu un valdību izmantot 
nozaru speciālistu un pēt
nieku potenciālu, pieņemot 
Latvijas tautsaimniecībai 
izšķirošus !ēmumus, kā arī 
turpmāk konsultēties ar uni
versitāšu akadēmisko un zi
nātnisko personālu. ( .. ) 
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