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Valsts ekonomisko pro
blēmu dēl jostas tā pavi
sam cieši nākas savilkt ari
augstskolām. Nākas izdari!
ne tikai izmaiņas augstsko
lu mācibspēku atalgojumā
un stipendiju apjomā, bet
ari sūti! mācibspēkus bez
algas atvalinājumā.
LU tomēr nesamazinās
fakuttāšu un institūtu skanu

L atvijas Universrtātes (LU)
vadība tomēr izlēmusi nesa
mazinā! lakuttāšu un instrtū
tu skartu izdevumu sabalan
sēšanas nolūkos, liecina in
lormācija LU mājaslapā.
Jau ziņots, ka LU vadiba,
vērtējot iespējas sabalansēt
izdevumus no 2009. gada
budžeta, apsvēra iespēju
reorganizēt akadēmiskās
pamatstruktūras un aģentū
ras. Viens no iespējamiem
reorganizācijas variantiem
paredzēja pašreizējās 13
fakultātes apvienot četrās
lielās fakultātēs. Tādējādi
tiktu izveidota D abas zināt
ņu un medicinas fakultāte,
Humanitāro zinātņu fakultā
te, Sociālo un izgiTtibas zi
nātņu fakultāte; savu darbi
bu turpinātu Ekonomikas
un vadibas fakultāte.
Kā norādijis LU rektors
Mārcis Auziņš, pēc plašām
diskusijām starp universitā
tes vadibu, Senāta komisiju,
priekšsēdētājiem, kā ari vai
rāku fakuttāšu dekāniem un
LU Studentu padomes pār
stāvjiem pieņemts !ēmums
saglabā! esošo fakultāšu
skaitu, kā ari nemainit LU zi
nātnisko instrtūtu skaitu un
finansēšanas modeli.
Vienlaikus nolemts opti
mizācijas nolūkos apvienot
humanitāro fakultāšu bu
džetus, un tuvākajā laikā
iespējama vēl vairāku fa
kultāšu budžeta lidzeklu
konsolidācija. Nav pamata
bažām, ka studenti netiku
uzņemti kādā no esošajām
studiju programmām.
14. janvāri izdotajā M.
Auziņa rikojumā gan pare
dzētas izmaiņas LU mācib
spēku darba samaksas
kārtibā, nosakot koeficien
tus. Atbilstoši tiem tiek rēķi
nāta darba samaksa par
lekciju vadišanu studentu
grupām, kurās studentu
skaits ir mazāks par mini
mālo - 25 studentiem pa
matstudiju programmās,
1 0 studentiem maģistra
programmās un 15 stu
dentiem valodu praktisko
nodarbibu kursos.
Fakultātēs, kuras neva
rēs ieklauties 2009. gadam
noteiktajā darba algas fon
dā, rikojums paredz neka
vējoties sākt slodžu pār
skatišanu.
Rektora izdotais rika
jums ari paredz atsaukt uz
ņemšanu pilna laika studi
ju programmās, kuru ieņē
mumi pēdējo tris gadu lai
kā nav seguši to izdevu-

ari RTU dotācija kopmitņu
uzturēšanai, kas pašreiz ir
3,5 lati uz vienu studentu
gadā.
Samazinājums neskars
vienigi budžeta vietu skai
tu, kam lzgiTtibas un zināt
nes ministrija nolēmusi
piešķirt finansējumu ITdzši
nējā apmērā. Tomēr, kā uz
sver 1. Knēts, pat tad, ja
studentu skaits saglabā
sies tas pats, finansējums
viņu mācišanai būs ma
zāks, un no tā varētu ciest
studiju kvalitāte- ja no dar
ba aizies labākie mācib
spēki, nebūs, kas studen
tus māca.
1. Knēts pauž sašutumu
par to, ka ITdz šim augst
skola nav sanēmusi oficiā
li parakstitu dokumentu,
kas parāditu, kāds ir šādu
finansējuma samazināju
mu juridiskais pamats. lz
giTtibas un zinātnes minis
trija atrunājas, ka šobrid
šādu dokumentu saņemt
nav iespējams.
Vienlaikus viņš cer, ka
valdiba, saņemot aizdevu
mu no Starptautiskā Valū
tas fonda, atradis naudu
augstākajai izgiTtibai un zi
i nātnei. "Visā pasaulē krī
; zes apstāklos augstākā iz
� glītība un zinātne tiek vis
! vairāk finansēta, jo var
g sniegt reālu attistibu," uz
sver 1. Knēts.
RTU februāri plāno lemt
Budžeta samazinābna aptuveni par trešdalu jeb septiņiem miljoniem latu augst
ari par studiju maksas pa
skolu plespiedusl lzvēlēties, val dala darbinieku būs jāatlalž no darba val arī būs
lielinājumu, paaugstinot
jāsamazina darba alga, kas veicinās daju valsts universitāšu un augstskolu labāko
maksu aptuveni par 100 la
mācibspēku aiziešanu no darba val pat lzcelošanu no Latvijas.
tiem. Studiju maksas palie
mus, piedāvājot preten mu komisijās, vienlaikus universitāšu un augstskolu linājums plānots, ņemot
dentiem studiju iespēju ierobežojot šo darbu vadi labāko mācibspēku aizie vērā budžeta samazināju
šanu no darba vai pat izce mu, kā ari apsaimniekoša
radniecīgā studiju pro tāju un recezentu piesaisti.
Iešanu no L atvijas.
grammā.
nas izmaksu pieaugumu.
RTU plāno samazlnāt
Augstskolas mācibspē
Tāpat paredzēts pār
Turklā! augstskolas va
traukt C dalā piedāvāto civi pasnledzēju algas, sti ku algu fondu plānots sa diba uzskata- ja augstsko
mazinā! par 25%, taču algas la studiju maksu nepalieli
lās aizsardzibas studiju kur pendiju un kursu skaitu
sa pasniegšanu ITdz laikam,
Samazinoties Rigas Teh samazinājums katram pa nās, valdiba nospriedis, ka
kad tā īstenošanai tiks no niskās universitātes (RTU)
sniedzējam būs individuāls. augstskolai finansējums ir
drošināta valsts mērķdotā budžetam par 35%, augst Kā norāda 1. Knēts, piemē pietiekams, un noņems vēl
cija. Faku�āšu dekāniem ari skola plāno samazināt pa- ram, algas samazinājums pāris miljonus latu.
gados vecākiem cilvēkiem,
kuri saņem pensiju, nav tik
Mācibas
Daugavpils
traģisks kā gados jaunā unlversltātē netiks aptu
Augstskolas mācībspēku algu fondu kiem darbiniekiem, kuriem rētas
citu ienākuma avotu nav.
Pretēji iepriekš piejautajai
plānots samazināt par 25%, taču algas sa
Augstskolas budžeta sa varbü1ibai par māabu pār
mazinājuma dēl būs ma traukšanu D augavpils uni
mazinājums katram pasniedzējam būs indi
zāks arī stipendiju un brauk versrtātē (DU) uz vienu mē
viduāls. Kā norāda 1. Knēts, piemēram, algas šanas kompensāciju saņē nesi, izbrīvējot lebruāri stu
mēju skarts. Samazinot sti
dentu patstāvigajam dar
samazinājums gados vecākiem ci/vēkiem, pendiju fondu, nesamazinā bam, tas tomēr nenotiks,
sies stipendiju apjoms, taču aģentūnu LETA infonmēja DU
kuri saņem pensiju, nav tik traģisks kā gados samazināsies stipendiātu rektors Arvīds Barševskis.
skaits. Ja pašreiz stipendiju
A. Barševskis nenolie
jaunākiem darbiniekiem, kuriem citu ienāku saņēma viens no septiņiem dza, ka sākotnēji tika pie
studentiem, turpmāk to sa lauta iespēja ITdzeklu eko
ma avotu nav.
ņems tikai viens no desmit, nomijas nolūkos optimizēt
norāda RTU rektors.
mācibu programmas un
uzdots aizstā! vai apvienot sniedzēju algas, stipendiju
RTU rektors arī atzīst, ka saīsināt semestri, izbrivē
studiju kursu, kam ir tuvs un kursu skaitu, aģentūrai augstskola būs spiesta sa jot vienu mēnesi studentu
saturs, docēšanu un sadar
LETA pastāstfja RTU rek mazinā! izvēles kursu skanu patstāvigajam darbam, tā
boties starp studiju pro tors Ivars Knēts.
un tādējādi arī universnātes dējādi ieekonomējot nau
grammām kursu docēšanā.
Kā norādija 1. Knēts, bu
apmaksāto sporta nodarbi du par komunālajiem mak
Tāpat no šā gada pava džeta samazināšana aptuve bu skaitu. Tāpat augstskola sājumiem. Taču, veicot ap
sara semestra noteikts, ka ni par trešdalu jeb septiņiem samazinās izdevumus ari rēķinus, tika konstatēts, ka
uzņēmuma ITgumus ar per miljoniem latu augstskolu ēku apsildišanai un elektro šādā veidā augstskola va
sonām, kuras nav LU pa piespiedusi izvēlēties - vai apgādei un plāno pārtraukt rētu ieekonomēt vien vai
matdarbā, varēs slēgt tikai nu dala darbinieku būs jā jebkādus iepirkumus, kas rāk nekā 10 000 latu, kas
par noslēguma darbu vadi atlaiž no darba, vai ari būs nepieciešami studiju nodro esot neliela naudas sum
šanu, recenzēšanu un dar jāsamazina darba alga, šināšanai.
ma, lai pārtrauktu augst
bu noslēguma pārbaudfjukas veicinās dalu valsts
Tādējādi samazināsies skolā mācibas.
·
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L idzeklu ekonomijas
nolūkos augstskola jau
gada sākumā par dažiem
grādiem pazeminājusi ap
kures temperatūru, un
studenti nodarbībās jau
patlaban sēž virsjakās. Lai
ari ITdzeklu ekonomija ir
liela, par apkuri joprojām
tiek maksāts krietni vairāk
nekā pērn, tādēl ir iespē
jams, ka apkures tempe
ratūra tiks pazemināta vēl
vairāk, sacija rektors.
Nesen DU vadibas ap
spriedē par augstskolas
darbibu ekonomiskās kri
zes apstāklos tika apsvērta
iespēja ITdzeklu ekonomi
jas nolūkos augstskolā sa
mazinā! dažādus saimnie
ciskos tēriņus, tostarp au
totransporta izmantošanu,
komandējumus un izdevu
mus par kancelejas pre
cēm. Paredzēta ari štatu
optimizācija un strādājošo
darba algas samazināšana
ITdz pat 20-25%.
Ņemot vērā ekonomis
kās situācijas pasliktināša
nos reģionā un iedzivotāju
maksātspējas pazeminā
šanos, augstskola pagai
dām neplāno paaugstinā!
mācibu maksu, bet ap
sver iespēju piedāvāt stu
dentiem norēķināties par
mācibām pakāpeniski katru mēnesi.
Šie un visi pārējie priekš
likumi sākumā tiks skatiti
augstskolas Budžeta komi
sijā, bet pēc tam mēneša
beigās ši .Krizes darbibas
programma" tiks nodota
apstiprināšanai DU Senā!ā.
Ja augstskolu finansē
šanā nebūs uzlabojumu,
augstākās izgiTtibas sistē
mu L atvijā gaida katastro
fa, prognozēja augstskolas
administrācijā.
Rēzeknes augstskolas
mācibspēkl un saimnie
ciskais personāls dosies
bezalgas atvajlnājumā

No 26. lidz 31. janvā
rim Rēzeknes augstsko
las (RA) mācibspēki un
saimnieciskais personā/s
dosies bezalgas atvalinā
jumā, aģentūru LETA in
formēja RA rektors L eo
nārs Svarinskis.
.Algu fonds šogad ir
par 28-30% mazāks nekā
pērn, tāpēc bezalgas at
valinājums ir vienīgā ie
spēja to sabalansēt. le
spēju robežās bezalgas
atvalinājumā dosies gan
driz visi augstskolas dar
binieki, ari es, kopā aptu
veni 300 darbinieku," sa
cija L . Svarinskis.
Taupibas nolūkos RA
2009. gadā tiek samazināti
komandējumu izdevumi,
noteikti telefonsarunu limi
ti, pārskatīti un optimizēti
štati. Budžeta vietu skaitu
RA pagaidām nav plānots
samazināt.
Šajā studiju gadā par bu
džeta ITdzekliem RA studē
aptuveni 400 studentu.
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