RTU koncentrēsies Ķīpsalā
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Pašlaik RTU fakultātes,
dienesta viesnīcas un spor
ta kompleksi ir izkliedēti.
Darbība nav optimāla gan
no studentu un mācībspē
ku pārvietošanās plūsmu
viedokja, gan tāpēc, ka ēkas
neatbilst mūsdienu studiju
prasībām. 2007. gadā RTU
senāts apstiprināja univer
sitātes attīstības stratēģi
ju 2008.-2015. gadam, kur
viens no būtiskākajiem ele
mentiem ir tieši RTU vie
nota teritoriālā kompleksa
attīstība Ķīpsalā, kas risinā
tu šīs problēmas- norādīja
RTU rektora vietnieks stra
tēģiskās attīstības jautāju
mos Mareks Zeltiņš.
Tāpat paredzēts attīstīt so
ciālo zinātņu virzienu Meža
ielā, bet Pulka ielā sadar
bībā ar Latvijas Universi
tāti, citām augstskolām un
zinātniskajiem institūtiem
veidot Rīgas Zinātnes un
tehnoloģiju parku.
Konkurētspējai

«Mums ir jāpilnveidojas, ci
lādi zaudēsim savu klientu
- studentu. Samazinoties
valsts atbalstam, konkurēt
ar kaimiņvalstīm kļūs ar
vien grūtāk. lgaunijā jau
vairākus gadus ir sakārtoti
augstākās izglītības iestāžu
īpašumujautājumi un mērķ
tiecīgi tiek attīstīta infra
struktūra. Polijā liela struk
tūrfondu nauda ir izmantota
šādiem mērķiem. Tirgus ir
atvērts, un nebūt nav tā, ka
Eiropā ir ļoti augsta studi
ju maksa. Daudzviet studēt
var pat par brīvu. Mums
jādomā par to, lai students
gribētu palikt te. V ēlamies
panākt valdības izpratni,

zinātnu attīs
tības centrs ir
vitāli nepiecie
šams un ir būtis
kāks par daudziem
Latvijā plānotajiem
projektiem, jo ietek
mēs darba tirgu, laut
saimniecību nākotnē,»
viņš norādīja.
Skaidrs plāns

Ķīpsala izvēlēla tāpēc, ka tur
jau pašlaik atrodas puse no
universitātes. RTU valdīju
mā ir 15 ha zemes Ķīpsalā.
M. Zeltiņš cita starpā atgādi
nāja, ka jau vairākus gadus
gan RTU, gan citas augstsko
las cīnoties par īpašumiem
-arvien li.kumos nav veikti
grozījumi, kas pieļautu to
valdījumā esošo ēku un ze
mes nodošanu īpašumā.
Izmantojot ES struktūr
fondu līdzekļus, Ķīpsalā ir
plānots uzlabot Materiālzi
nātnes un lietišķās ķīmijas
fakultāti, tostarp paredzēts
renovēt telpas Tekstilmate
riālu tehnoloģiju un dizai
na institūtam. Nākamais
projekts būtu jaunas Ener
ģētikas un elektrotehnikas
fakultātes ēkas būvniecība.
Projektējot šo fakultāti,ēku
plānots savienot ar Elektro
nikas un telekomunikāciju
fakultāti. Ķīpsalā projektē
jamās platības provizoriski
ir 25 tūkst. m2.
Transporta un mašīnzinī
bu fakultāte, kura ir vissa
drumslalotākā, arvien tiks
koncentrēta Ezermalas ielā.
Ekonomisku apsvērumu dēļ
RTU nevar atļauties to pār
celt uz Ķīpsalu, taču plānots
sakārtot šos īpašumus.

«Uzsvars tiek likts uz lie
lajiem objektiem, lai pēc
iespējas efektīvāk izmanto
tu ES finansējumu. Ja to sa
dalītu vienmērīgi pa visiem
RTU objektiem, neizpildītu
stratēģijas uzstādījumu.
Plāni, iespējams, tiks ko
riģēti. Pašlaik notiek kon
kurss par atsevišķu fakul
tāšu ēku projektēšanu. Tad
varēsim redzē!, ko mēs va
ram atļauties,» skaidroja M.
Zeltiņš. Precīzas summas,
ko RTU varētu apgūt !īdz
2015. gadam no ES fondiem,
kurus administrē lzglītības
un zinātnes ministrija, vēl
neesot zināmas.
lr labvēlīgs laiks būvnie
cībai, jo izmaksas ir samazi
nājušās. Projekti varētu būt
20-30 % Iētāki nekā pirms
diviem gadiem un īstenoti
augstākā kvalitātē.
Projektiem, kurus atbal
sta ES struktūrfondi, uni
versitātes Iīdzfinansējums

būtu 7.5 % no kopējām iz
maksām. «Būs jāvienojas
par sadarbību ar komerc
bankām. Esam vērsušies
pie valdības par iespējām
galvot šos kredītus vai arī
izskatī! iespējas aizņemties
Iīdzekļus ar atvieglotiem
nosacījumiem. Tomēr 7.5
% nav ne 50% un ne 100%,
tas padara dialogu vienkār
šāku,>> teica RTU rektora
vietnieks. «Augstskolu fi.
nansējums pēdējos 20 gadus
nav sasniedzis faktiski ne
pieciešamo līmeni. Valdības
solījumi iepriekš bija to
sasniegt 2011. gadā. Tagad
ir plāns samazināt RTU bu
džetu par vairāk nekā 40
%. Kļūsim neinteresanti
studentiem un ražotājiem,»
uzsvēra M. Zeltiņš.
Kopā ar privātajiem

Cits finansējuma avots būs
Rīgas Zinātnes un tehnolo
ģiju parka izveidei-no in
. o-

vāciju atbalsta programmas.
Šim projektam ir plānots fi.
nansējums 23 milj. eiro. Šis
projekts norisināsies mijie
darbībā ar privāto sektoru.
«Svarīgi, lai valsts projek
tu neatliktu, ja reiz esam
sapratuši, ka ir vajadzīgas
inovācijas, eksportspējīgu
produktu ražošana,» uzsvē
ra M. Zeltiņš.
Parka teritorijai Pulka
ielā ir izstrādāts teritorijas
attīstības plāns, pieprasīts
plānošanas un arhitektūras
uzdevums, tiek izstrādāts
biznesa plāns.
Pirmajā kārtā tur pare
dzēta esošo ēku renovācija
aptuveni 4 tūkst. m2 platībā,
bet nākamajās attīstības
kārtās - jaunu ēku būv
niecība 6 tūkst. m2 platībā,
vēlāk - vēl 10 tūkst. m2 iz
būve, piesaistot privātās
investīcijas.
M. Zeltiņš stāstīja, ka ko
pā ar vairākām augstsko-
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lām pagājušajā gadā Izglī
tības un zinātnes ministrija
sagatavoja kopīgu projekta
pieteikumu par līdzekļu
piesaisti finansiāli ekono
miskā pamatojuma izstrā
dei par privātā kapitāla pie
saisti atsevišķu augstskolu
servisu realizēšanai.
Tā varētu būt kopmītņu
būvniecība un apsaimnie
košana, sporta būvju izbūve
un apsaimniekošana, auto
stāvvietu būvniecība.
Šobrīd universitātē tiek
analizēti dati un strādāts
pie dokumentācijas,lai sāk
tu pilotprojektu - privātā
kapitāla piesaisti studentu
dienesta viesnīcu būvnie
cībai un apsaimniekošanai
Ķīpsalā.
Privātuznēmumiem tas
varētu būt interesants pro
jekts, kas gan nenestu ātru
peļņu, bet ilgtermiņā ga
rantētu stabilu nomnieku,
-pauda M. Zeltiņš.
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