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lfogaa Tehnlskās unlwnlltāte8 rektors

akadēmlķls Ivars Knēts:
Pinnkārt, nevienu oficiālu dokumentu,

1

kas apliecinātu to, kā tieši valsts taup<bas
plāns ietekmēs lf.gas Tehnisko univelsitāti
unive<silāte nav saņēmusi. Kamēr
Mdu dokumentu nesaņemsim, nekā

(Rn.J),

1 mēs

tibai, sevišķi augstākajal izglitibai inže
nierzinātņu nozarēs, par 25% satrauc ne
tikai universitātes vadibu, bet sabiedribu
kopumā- tas ir tuvredzīgs un lr pretrunā
ar ITdzšinējiem valsts attistibas plāniem.
Latvijas Nacionālajā attīstibas plānā
2007.-2013. gadam noteikts, ka tautsaim

da turpmāka ooba nevar notikt.

niecibas izaugsmei un tehnoloģiskai izci

Otrkārt, jāatzīst. ka valdibas !ēmums
samazināt finansējumu augstākajai izgfi-

RTU ir viens no nozimigākajiem partne-

fibai kalpos tieši izglitiba un zināšanas.
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riem ši mērķa sasniegšanā, jo tieši mūsu
universitātē tiek sagatavoti tie cilvēki, ku

kuriem dala ir cilvēki ar unikālām zinā

inovativi produkti. Ja mums nebūs inže

šanām, būs jāpierunā palikt savā ama

nierzinātņu, nebūs ari jaunu produktu,

tā un turpinā! veikt savus pienākumus,

nenotiks ražošana, nebūs nekādu iespē

samazinot slodzi vai izmantojot kādu
citu motivācijas mehānismu. Tāpēc do

lāpēc jāsaka- ja valdiba samazina fi

māju, ka galu galā visvairāk šis finan

nansējumu augstākajai izgfrtibai inženier

sējuma samazinājums skars tieši stu

zinātnēs par 25%, valsts loti citigi zāģē

diju kvalitāti, jo nodrošinā! augsti kvali

nost to zaru, uz kura pati grib sēdēt.

ficētus mācibspēkus bez pietiekama fi

Prognozēju, ka finansējuma samazi
nāšanas dēl augstākās izgfrtibas kvalitā

1

pamatojuma. Otrkārt, atalgojuma sa
mazināšanas gadijumā darbinieki, no

tiek dibināti jauni uzņēmumi un izveidoti

ju turpmākai valsts attistibai.

l

šādām darbibām nav nekāda juridiska

ru darba rezultātā tiek attistita ražošana,

nansējuma mēs saviem studentiem
vienkārši nevarēsim.

te pasliktināsies, tāpēc dala jauniešu nā
kotnē augstāko izgrrtibu varētu izvēlēties

pēdējo gadu laikā lēnām sāka sakārto

iegūt ārvalstis, un daudzi no viņiem, ie

ties, un arvien skaidrāk bija vērojama

spējams, varētu tur ari palikt. Demogrā

tendence, ka jauni cilvēki arvien vairāk

fiskā situācija valsti jau tāpat nav ieprie

studē doktorantūrā un savu karjeru vei

Latvijas augstākās izgfrtibas sistēma

cinoša, tāpēc šāds iznākums būtu kata-

do tieši universitātē, klūstot par mācib

strofāls ne tikai Latvijas augstākās izgrrti-

spēkiem un veicot zinātnisko darbu. �is

bas sistēmai, bet valstij kopumā.
Finansējuma

samazinājums

trauslais zars, kas tikko ir sācis attisti
skars

ties, var atkal tūli! salūzt, un mēs alkal

katru RTU studiju programmu un katru

būsim turpat, kur bijām 1995. gadā, kad

mācibspēku. Tas nozimē, ka vai nu

nevienu jaunieti nevarēja pierunā! stu

būs jāveic štatu samazināšana, vai ari

dēt doktorantūrā, jo viņi universitātē ne

atalgojumu

redzēja nekādu attistibas perspektivu.

samazināšana. Pirmkārt,
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