
Izglītību tuvinot darba tirgus prasībām 

Vajadzīgs inženieris. 
Radoša personība 

Eiropas nauda atkal ārstēs Lat
vijā ielaistu kaiti. Šoreiz runa ir par 
studiju programmu uzlabošanu 
augstskolu inženierzinātņu fakultā
tēs. Pēdējā laikā uzņēmumu vadī

tāji arvien uzstājīgāk pauž viedokli, 
ka jaunajiem inženieriem teju vai 
gadu ir jāmāca elementāras lietas, 
lai viņi spētu pildīt savus pienāku 

mus. Augstskolā iegūtās teorētis
kās zināšanas jaunieši neprot likt 
lietā praksē, nav apguvuši moder
nās tehnoloģijas un iekārtas, ko 
izmanto uzņēmumos, nespēj 

radoši domāt un nav ieinteresēti 

sava darba iznākumā. Protams, arī 
šeit ir izņēmumi, ir spoži un veik
smīgu karjeru nākotnē veidojoši 
speciālisti, bet tā ne tuvu nav vai 
došā tendence. 

Ne šim, ne tam 

Pašlaik ar Eiropas Sociālā fonda līdz
finansējumu Latvijā tiek īstenota valsts 
atbalsta programma "Studiju programmu 
īstenošana un studiju procesa kvalitātes 
uzlabošana dabaszinātņu un tehnoloģiju 
ietilpīgās nozarēs" . Tās ietvaros noslēgti 

stāvji no ražošanas uzņēmumiem un 
saistīto nozaru eksperti. 

Projekta gaitā pamatīgi tiek vētīta 

pašreizējā situācija, saasinot negācijas 

un meklējot ceļus , kā no tām izvairīties. 
Puslīdz droši var apgalvot, ka ETF pro
blēmas ir raksturīgas visai pašreizējai 

inženieru sagatavošanas sistēmai. 
Akadēmiskais bakalaura grāds, ko jau

nieši iegūst trīsgadīgajā mācību kursā, 

dod studentiem zinātnisko un tehnolo
ģisko pamatu turpmākajām otrā līmena 
profesionālajām studijām. Šajā laikā n~v 
paredzēta prakse, nav pietiekams skaits 
klātienes lekciju. Tas ir tikai starpposms 
mācību turpināšanai maģistrantūrā. 

Taču arī pēc diviem profesionālo stu
diju gadiem absolventiem ir visai attā

lināts priekšstats, piemēram, par iek
šējo kabeļu komplektēšanu būvniecības 

darbos. Savukārt pētnieka un konstruk
tora darbam šo maģistru kvalifikācija 

nav pietiekama. Tātad pašlaik faktiski 
tiek gatavoti darba tirgus pieprasījumam 
neatbilstoši kadri. 
Pēdējos pāris gados ii· ieviesta stu

dentu prakse uzņēmumos, tomēr atvēlēto 
stundu skaits nav pietiekams, lai jau
nieši apjēgtu, kas notiek ražošanā, ko no 
viņiem īstenībā gaida. Atliek tikai izteikt 

"Jaunie speciālisti it kā izpilda uzdevumu, 
uzzīmē kaut ko, taču īstenībā viņiem ir vienalga, 

kas sanācis. Bet naudu saņemt gribas." 

vairāk nekā 30 līgumi ar vairākām augst
skolām, tostarp Rīgas Tehniskajā uni
versitātē (RTU) konkursu izturējuši 11 
projekti. Tātad šeit studentu sagatavoša
nas procesā ir gaidāmas jaunas vēsmas . 

Viens no projektiem ir "Inovatīvi risi
nājumi RTU Elektronikas studiju pro
grammā zināšanu ekonomikas veicinā

šanai Latvijā" . 

Projekta kopējais finansējums ir 
198 tūkstoši latu, un tā izstrāde ievir
zījusies noslēguma posmā. Studiju 
programmas pārveidi Elektronikas 
un telekomunikāciju fakultātē (ETF) 
gatavo 30 cilvēku darba grupa, kurā 
līdztekus mācībspēkiem piedallīJ IJ\lt,-

apbrīnu studentiem, kuri speJUSI vairā

kus gadus teorētiski apgūt visai smagu 
mācību kursu un nav zaudējuši interesi 
par nākamo profesiju. 

Kā bija un kā būs 
"Jau devit}desmito gadu sākumā 

izpētījām ārval stu pieredzi, izstrādājām 
jaunu studij u programmu, lai, pārejot no 
piecgadīgās inženieru izglītības , sāktu 

ar modernu, četrgadīgu bakalaura pro
grammu. Bet ekonomisko un dažādu 

citu apstākļu dēļ šī ideja tika "aiztaisīta 
ciet", nevarējām to realizēt. Pašreizējā 

trīsgadīgā akadēmiskā programma ir 
tiWtī~• 
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DIDZIS LIEPKALNS, 
a/s "SAF Tehnika" 
valdes priekšsēdētāja vietnieks 
un tehniskais direktors: 

"Augstskola izvēršas par tādu kā formālu 
pasākumu. Atnāk pie mums students ar dip
lomu - re, kur man ir papīrs, es esmu inže
nieris, viss ir kārtībā! Tagad viņš nāks darbā. 
Īstenībā mums viņš jāmāca strādāt. Un tad 
vēl nezinām, vai tur kas sanāks, vai ne. Pirm
kārt, nav zināmas jaunieša spējas, otrkārt, 
- cik noturīga ir viņa interese. Tas, ka augst
skolā zināmā līmenī ir apgūtas teorētiskās 
zināšanas, nekādi neliecina, ka viņš būs arī 
labs darbinieks. Diploms, protams, ir nepie
ciešams nosacijums, bet ne pietiekams. 

Īstais variants ir tad, ja skola ir palīglīdzek
lis, lai papildinātu savas vēlmes un intere
ses. Ja cilvēks ar sirdi un dvēseli ir nodevies 
šai lietai, tas ir gluži kas cits." 

LOURENSS ZEIKATS, 
Elektronikas un telekomunikāciju 
fakultātes lektors: 

"Desmit procentu sava laika es pavadu 
mācību iestādē, bet pārējo - ražošanas 
uzņēmumā. Es redzu, kā, piemēram, iekšējo 
kabeļtīklu izbūvē tiek pieprasīti speciālisti, 
kas māk no gatavām tehniskām iekārtām 
izveidot vajadzīgo sistēmu, neizstrādājot 

neko jaunu. Būvējot jaunas mājas, ko dēvē
jam par "gudrajām mājām': jau ir vajadzīgi 
elektroniķi, kas var salikt attiecīgos "gudros" 
moduļus. Mums pietiktu ar pirmo izglītības 
līmeni, šiem speciālistiem būtu jāorientējas 
jēdzienos, jāsaprot darbības principi, lai 
nemēģinātu savienot nesavienojamo. 
Savukārt kolēģiem, kuri pārstāv ražo

tājus, ir cita interese - lai cilvēks spēj radīt 
jaunu iekārtu, kuras nav tirgū un ar ko 
varētu pelnīt. Tas prasa maģistra grādu, bet 
daudz šādu speciālistu nevajag. 

Faktiski no simta jauno inženieru ir nepie
ciešami tikai daži, kuri spēj kaut ko jaunu 
izstrādāt, bet pārējiem jābūt tāda līmeņa 
darbiniekiem, kas spēj veikt montāžas 

darbus. Augstākā līmeņa speciālistu saga
tavošanā tādiem moderniem uzņēmu

miem kā, piemēram, "SAF tehnika" esam 
diezgan tālu atpalikuši, bet ekspluatācijas 
speciālistiem savukārt nedodam praktiskās 
zināšanas. Pieredze rāda, ka viņiem pus
gadu diendienā jāstrādā uzņēmumā, lai 
spētu kļūt par pilnvērtīgiem inženieriem." 
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Daļēji arī tādēļ, ka deviņdesmito gadu sākumā Latvijas 
elektroniskā rūpniecība faktiski tika slēgta un nebija pat 
uzņēmumu, uz kuriem studentus sūtīt praksē," stāsta projekta 
vadītājs profesors Ilmārs Slaidiņš. 
"Tā sabiedrībā radās priekšstats, ka šīs nozares vispār nav, ir 

tikai telekomunikācijas. Taču gan "Lattelecom", gan LMT ir 
vajadzīgi tā dēvētie hardwear inženieri, elektroniskās apara
tūras speciālisti. "Latvijas finierim" un citām firmām ir nepie
ciešami darbgaldu programmētāji - elektronikas inženieri. 
Mūsu gatavotie speciālisti tiek pieprasīti jebkurā ražošanas 
uzņēmumā, kur ir elektroniski vadāmi darbgaldi. 

Protams, šeit jāizšķir divi līmeņi: tehniķis , ko sagatavo 
koledža, un inženieris, kura uzdevums ir izvēlēties aparatūru, 
zināt parametrus un prast salikt visu kopā. Šos speciālistus 
gatavojam mēs, un tie ir sistēmintegratori, kuri paši varbūt 
neko neizgudro, bet zina, kā izveidot ražošanas sistēmu. Viņi 
ir plaši pieprasīti. Jā, ir pienācis laiks pārvērtēt, ko esam līdz 
šim darījuši. Jāatzīst, ka akadēmiskajā programmā notikušas 
tikai "kosmētiskas" pārbīdes." 

Paredzēts, ka jauno programmu, kurā gaidāmas tiešām 
būtiskas izmaiņas, studenti sāks apgūt jau nākamajā mācību 
gadā. Tajā tiks novērsti trūkumi studiju priekšmetu sav
starpējā saskaņotībā, kas tagad nereti dublējas, lieki tērējot 
studiju laiku; tajā būs iekļauta praktiskā apmācība un attīs

tīta sadarbība ar firmām, kurās nākotnē varētu strādāt pro
grammas absolventi. Domāts par to, lai samazinātu dažu teo
rētisko priekšmetu apjomu, paplašinot pielietojamo priekš
metu īpatsvaru. 

Ja tiks ieviests tā dēvētais spirāles princips, fundamentālo 
priekšmetu pasniegšanā ievērojot pakāpenības un ciklis
kuma principus, pāreju no vienkāršā uz sarežģīto, no teorijas 
uz praktisko pielietojumu, iespējams, arī studentu atbirums 
būs mazāks. Tagad pēc pirmās ziemas sesijas tiek atskaitīti 
24% studentu . Projekta īstenošanas gaitā veiktā izpēte lie
cina, ka saistībā ar tehnisko progresu nepieciešams ieviest 
arī daudzus jaunus priekšmetus, ir jādomā par resursiem to 
sagatavošanai. 
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"Mūsu mērķis ir izveidot profesionālo studiju pro
grammu un izstrādāt 12 studiju kursus trim moduļiem, kur 
būs modulāra apmācība: datu pārraide, analogo un ciparu 
iekārtu izstrāde, kā arī radiofrekvenču iekārtas un sistēmas. 
Studiju programmā paredzēts iekļaut arī inovāciju menedž
menta kursu, kā arī vēl kādus kursus, kas varētu pilnveidot" 
šobrīd rūpniecībā darbiniekiem nepieciešamās prasmes," tā 
l.Slaidinš. , 

Ražošanas uzņēmumi izrādījuši lielu interesi par elektroni
kas inženieriem - projektu vadītājiem, integratoriem, pārdo
šanas speciālistiem. Šā novirziena studentiem specializācijas 
priekšmetu vietā vajadzētu padziļināti mācīt, piemēram, eko
nomiku, mārketingu, psiholoģiju. 

"Ja ievēroti visi priekšnosacījumi, 
ja projekts izdevies veiksmīgs, 

tad jaunais studiju kurss 
būs tirgū pieprasīts un 

konkurētspējīgs produkts." 

Jaunajā studiju programmā ir paredzama specializācijas 

iespēja, studentiem ļaujot izvēlēties vienu no diviem galvena
jiem virzieniem - ekspluatācija/apkalpošana un jaunu iekārtu 
konstruēšana. 

Jau pagājušajā mācību gadā studiju procesā izmēģinājuma 
kārtā tika iekļauts Inovāciju menedžmenta kurss, kuru izstrā
dājusi projekta darba grupas locekle, Latvijas Tehnoloģiskā 
centra projektu vadītāja Gundega Lapiņa. Tas guva studentu 
atsaucību, un ir liels solis pretim tam, lai nākamie inženieri ne 
tikai izprastu, bet arī spētu vadīt inovācijas procesus. 

Jauno kursu atzinīgi vērtē arī I.Slaidiņš: "Rūpnieki ļoti 

uzsver - mums vajadzīgi cilvēki, kuri ir ne tikai speciālisti 
savā laukā, bet ir pietiekami inovatīvi, lai spētu vadīt projek
tus, pārvaldītu radošās darba metodes. Šādas zināšanas paver 
ceļu arī patstāvīgai uzņēmējdarbībai. Īstenībā tie uzņēmumi, 
kas elektronikas nozarē pašlaik Latvijā darbojas, ir veidoti ar 
uzņēmīgu cilvēku iniciatīvu. Pašlaik mazo un vidējo uzņē
mumu attīstība tiek ļoti veicināta , un tādēļ jo vairāk šāds 

mācību kurss ir nepieciešams." 
Tā kā apgūstamo mācību apjoms palielinās, ir paredzēts 

ieviest vasaras semestri , kura laikā norisinātos prakses un 
tiktu izstrādāti projekti . 

Jauna programma kā inovācija 
"Jaunas studiju programmas izstrāde ir aplūkojama arī kā 

inovācijas process," uzskata Gundega Lapiņa. "Tas sākas 
ar tirgus pieprasījumu pēc konkurētspējīgiem studiju bei
dzējiem. Nākamais posms ir radīt jaunu studiju programmu, 
kas šādus speciālistus spētu sagatavot. Programmas izstrāde 
ir jābalsta uz reāliem pētījumiem, kuru rezultātā tiek vei
doti jauni mācību priekšmeti, apzinātas un ieviestas jaunas 
mācību metodes. 
Pēc tam jāizveido izmēģinājuma kurss, jāveic nepieciešamā 

analīze un kursa uzlabojumi, kam seko studiju programmas 
galīgā varianta izstrādāšana un licencēšana. Kā nosaka Augst
skolu likums, divu gadu laikā pēc licencētas studiju pro
grammu uzsākšanas tai ir jāveic akreditācija, kas nodrošina 
papildu uzlabojumus un vēl vienu nozīmīgu atgriezenisko 
saiti inovācijas procesā." 
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EDGARA DEILA MĀCĪŠANĀS KONUSS 
Konuss izveidots, balstoties uz amerikāņu zinātnieka Edgara Deila 

pētījumiem par studentu mācīšanās efektivitāti 

Pēc 2 nedēļām cilvēks atceras 
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G.Lapiņa uzsver, ka tāpat kā jebkurā 
inovācijas procesā, arī jaunas studiju 
programmas izveidē tiek īstenotas dau
dzas atgriezeniskās saites starp visiem 
inovācijas posmiem. Tajā iesaistīti gan 
darba tirgus dalībnieki , gan projekta 
moduļu veidotāji, gan studenti - pilot
kursa dalībnjeki. Ja ievēroti visi priekš
nosacījumi, ja projekts izdevies veik
srrūgs, tad jaunais studiju kurss būs tirgū 
pieprasīts un konkurētspējīgs produkts, 
kas savukārt cels arī visas augstskolas 
konkurētspēju. Lūk, šādi jaunās pro
grammas tapšana ir aplūkojama inovā
cijas aspektā. 
Vēl G.Lapiņa par ļoti svarīgu uzskata 

formālās mācīšanās izskaušanu, visu 
mācību priekšmetu apguvē iekļaujot 

tādas metodes, kas rosina studentus 
mācīties visu semestri, ne tikai sesijas 
laikā. Tas nozīmē, ka studentiem vaja
dzīga individuāla pieeja, viņi vairāk 

jāiesaista mācību procesā, viņiem jādod 

iespēja diskutēt, veikt pētījumus, anali
zēt to rezultātus un kļūdas. 

Te gan jāpiebilst, ka projekta metos 
kā viena problēmām minēts vidējā 

mācību personāla trūkums, kuri profe
soru uzdevumā nodarbotos ar studen
tiem individuāli. l.Slaidiņš stāsta, ka 
fakultātē ir tikai 60% pasniedzēju no 

vajadzīgā skaita, turklāt viņu vidējais 

vecums ar katru gadu pieaug. "Pēdē

jos gados gan parādās jauni lektori un 
asistenti, taču tas notiek ļoti lēni. Un, 
kaut gan pasniedzēju algas ir ievēro
jami cēlušās, nevaram apgalvot, ka tās 
ir konkurētspējīgas. Pašlaik situācija ir 
kritiska." 

Kad nauda atnāks pati 
Viens no minētās atgriezeniskās saites 

veidotājiem projektā ir darba grupas 
loceklis, a/s "SAF Tehnika" valdes 
priekšsēdētāja vietnieks un tehniskais 
direktors Didzis Liepkalns. Viņš samērā 
nesen pats beidzis ETF, un pasniedzēji 
viņu joprojām respektē kā vienu no 
"studentu spožajiem prātiem". 
"Mūsu uzņēmums pauž savu vie

dokli, veidojot studiju programmu. Taču 
augstskola tik un tā neiedos visu to, ko 
cilvēks var pats izdarīt. 
Sākums visam, šķiet, ir meklējams 

pamatskolā. Pirmām kārtām ir svarīgi, 
ko pusaudzis savā brīvajā laikā dara 
- iet uz klubiniem izklaidēties un alinus , ' 
padzert vai varbūt kaut ko "ķimerē". 
Un tieši šie pēdējie, kas atraduši kādu 
radošu nodarbi, arī vēlāk izaug par 
lietaskokiem. Brīnumbērni nerodas 
no tiem, kuri nekādas tehniskas lietas 
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paši nav pētījuši, nav mēģinājuši kaut 
ko izgudrot, iztaisīt. Lai varētu apgūt 
tehniskās zinības, manuprāt, sevišķi 

svarīgi ir bērniem skolā mācīt nevis 
tikai sausas formulas, bet vienlaikus arī 
saiti ar dabu. Ja skolēnam iedod fizikā 
uzdevumu, cik ilgā laikā akmens nori
pos no kalna, viņš izrēķina, ka 20 stun
dās, un nedomājot var tā arī uzrakstīt. 
Tas uzskatāms par piemēru, kā bērniem 
nav mācīts saistīt aprēķinus ar norisēm 
dabā. Bērnam nav sajēgas , kā skaitlis 
veidojas. 

Bet "SAF Tehnika" ir vajadzīgi 

inženieri ar iniciatīvu , kuri savu uzde
vumu izpildītu ar patiesu ieinteresē

tību. Mēs gaidām speciālistus, kuri 
jebkurā inženierijas sfērā (mūsu darbī
bas lauks ir diezgan plašs - vajadzīgi 

radioviļņu speciālisti, ciparu signālu 

apstrādes speciālisti, programmētāji), 

veicot darba uzdevumu, "neuzkār

tos" uz pirmajām grūtībām un negai
dītu divas dienas, kamēr kāds vi1~iem 
to izskaidros. Pašam jāmēģina tēmu 
attīstīt tālāk, meklēt informāciju. Esam 
nonākuši pie secinājuma, ka vērtīgā
kais ir cilvēks, kas atrisina problēmu 
saviem spēkiem. Inženieris faktiski ir 
radošs cilvēks, un viņam mirdzošām 
acīm vajadzētu skatīties, kā paša vei
dotā sistēma darbojas . Taču jaunie spe
ciālisti it kā izpilda uzdevumu, uzzīmē 
kaut ko, un īstenībā viņiem ir vienalga, 
kas sanācis. Bet naudu gribas saņemt. 
Taču acu mirdzums un nauda būtībā ir 
divas dažādas lietas . To nevar nopirkt 
par naudu. Ja būs tas mirdzums, tad arī 
nauda atnāks. Varbūt izklausās jocīgi , 

bet tā tas ir." 
ETF jauno talantu audzināšanā ir jau 

trīs gadu ilgas iestrādes. Ar Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansējumu un arī 

bez tā tiek rīkotas elektronikas olimpiā
des skolēniem visā Latvijā, sākotnēji 
dodot viņiem virtuālus uzdevumus, bet 
veiksmīgākos dalībniekus aicinot uz 
fakultāti, kur viņus gaida ne tikai uzde
vumi, bet arī tikšanās ar mācībspēkiem 
un studentiem. Viņiem dota iespēja 

apmeklēt nozares uzņēmumus , tikties 
ar to vadību un īpašniekiem, sadarbībā 
ar radioelektronikas pulciniem rīkotas 
arī jaunrades izstādes. Šie pūliņi nesuši 
aug\us - pirmā kursa studentu sarakstā 
redzami arī šo olimpiāžu dalībnieku 

vārdi. Tā tiek audzināti mirdzošo acu 
īpašnieki. Tālāk ir liela atbildība- nesa
gādāt viņiem vilšanos. 

Mudīte Luksa, "KV" 
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