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Augsti godājamie Latvijas universitāšu profesoru asociācijas kopsapulces
dalībnieki!

Man ir liels gods Latvijas Zinātņu akadēmijas vārdā sveikt Jūs šajā
kopsapulcē. Neapšaubāmi, ka katras nācijas lielākā vērtība ir tās zināšanu
nesēji,  kurus  neapšaubāmi  pārstāv  sabiedrības  viserudītākā  daļa  –
universitāšu  profesūra,  kas  vienlaicīgi  ir  arī  savu  universitāšu  vadošie
pētnieki. Daudzi no jums ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas locekļi, kas
nozīmē to, ka Latvijas universitāšu profesori pieder pie Latvijas zinātnes
elites. 

Laikā,  kad  visā  pasaulē  notiek  kārtējā  tehnoloģiskā  revolūcija,
profesūrai  ir  nepārvērtējama  loma  katras  nācijas  konkurētspējas
nodrošināšanā. No tā, cik efektīvi tiek  absorbētas, izprastas un nodotas
studentiem jaunākās tehnoloģijas, cik lielā mērā  katra valsts ir spējīga tās
pārvērst inovatīvos produktos un risinājumos, ir atkarīga tās iedzīvotāju
labklājība un visas valsts ilgtspēja.  Tāpēc ir kritiski svarīgi attīstīt nācijas
intelektuālo kapacitāti, lai ne tikai spētu izprast un pielietot citās valstīs
radītās zināšanas, bet arī veikt revolucionārus atklājumus un inovācijas,
kas kalpo par pamatu tālākai zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstībai.

Latvija  pēc  neatkarības  atgūšanas  atradās  izvēles  priekšā,  vai
paturēt  iepriekšējo  zinātnes  un  augstākās  izglītības  modeli,  vai  arī
censties  to  transformēt,  lai  tuvinātos  Rietumeiropas  sistēmai.  Latvija
izvēlējās  augstākās  izglītības  un  zinātnes  transformācijas  ceļu,  kas
nozīmēja  pāreju  uz  bakalauru  un  maģistru  sagatavošanu,  un  zinātnes
koncentrāciju universitātēs un augstskolās. 

Šīs  reformas  nebūt  nebija  vieglas,  un  to  rezultāti  ne  vienmēr  ir
bijuši  tādi,  kādus  mēs  ikviens  labprāt  būtu  vēlējušies.  Reformas  ir
ieilgušas  un  turpinās  jau  vairāk  nekā  30  gadus.  Šo  reformu  izraisītā
nestabilitāte  kā  drudzī  krata  Latvijas  augstākās  izglītības  sistēmu  arī
šodien. 

Tomēr,  neskatoties  uz  visām  grūtībām,  Latvijas  zinātne
nepārprotami ir kļuvusi internacionāla un atpazīstama. Latvijas zinātnieki
aktīvi  publicējas pasaulē  atzītos zinātniskajos  žurnālos un veic  arvien
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vairāk augstas raudzes pētījumus, aktīvi sadarbojoties ar saviem kolēģiem
daudzās attīstītajās valstīs. Esam veiksmīgi iekļāvušies Eiropas zinātnes
telpā, sekmīgi sadarbojamies arī augstākās izglītības jomā. Ar katru gadu
palielinās  mūsu  universitātēs  studējošo  ārvalstu  studentu  skaits,  kas
nozīmē, ka pieaug mūsu augstākās izglītības eksporta apjoms. 

Tomēr mēs joprojām  nevaram lepoties ar to, ka Latvijas augstākās
izglītības  institūcijas  būtu  labi  finansētas,  ka  varam  piedāvāt  saviem
studentiem  nepieciešamās  prakses  vietas  augsti  tehnoloģiskos
uzņēmumos,  dodot  iespēju  apgūt  darba  prasmes  augsto  tehnoloģiju
jomās, kā arī  nodrošināt  labas karjeras izaugsmes iespējas tepat Latvijā
– kā universitātēs un zinātniskajos institūtos, tā inovatīvajos uzņēmumos.

Nepiedodami  zemais  augstākās  izglītības  finansējums,
nepārdomātā vidējās izglītības reforma, iedzīvotāju emigrācija un zemā
dzimstība ir  novedusi pie tā,  ka samazinās studēt gribētāju un, kas vēl
svarīgāk,  studēt varētāju skaits.  Katastrofāli zems ir sagatavoto doktoru
īpatsvars Latvijas sabiedrībā, un  vismaz 15% jauno zinātnieku aizplūst
uz ārzemēm.

  STEM  nozarēs  studējošo  skaits  tālu  atpaliek  no  tautas
saimniecības  pieprasījuma  pēc  speciālistiem,  kas  rada  nopietnus
apdraudējumus valsts ilgtspējai un inovācijas kapacitātei. Valstī joprojām
nav  ne  publiskā  sektora  zinātniekiem,  ne  inovatīvo  uzņēmumu
speciālistiem atklāti pieejamas inovāciju ekosistēmas, kuras neatņemama
sastāvdaļa ir konstruktoru biroji, mehāniskās darbnīcas, prototipēšanas un
mērogošanas  laboratorijas,  produktu  un  tehnoloģiju  sertifikāciju  centri
u.c.  infrastruktūras  objekti.  Tāpēc  Latvijas  zinātne  joprojām  nevar
pilnvērtīgi piedalīties tehnoloģiju izstrādē un pārnesē.

Ne jau velti Latvijas Zinātņu akadēmija nemitīgi atgādina Latvijas
likumdevējiem  un  izpildvarai,  ka  nepieciešams  veikt  nopietnas
investīcijas  inovācijā,  kas,  savukārt,  sākas  ar  investīcijām izglītībā  un
zinātnē.  LZA,  kā  pārresoru  elitāra  zinātnieku  institūcija,  ir  gatava
uzņemties misiju koordinēt Latvijas zinātnisko institūciju kopdarbību, lai
Latvijā izveidotu Silīcija ieleju – sava veida platformu, kas nodrošinātu
efektīvu publiskās zinātnes sadarbību ar inovatīvajiem uzņēmējiem. Šāda
pētniecības,  tehnoloģiju  pārneses  un  inovāciju  platforma  kā  katapulta
dotu  Latvijas  inovācijām paātrinājumu,  lai  tās  spētu  izrauties  pasaules
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tirgos  ar  konkurētspējīgiem  zinātņu  ietilpīgiem  produktiem  un
tehnoloģijām. Kopdarbojoties mēs to nenoliedzami varam panākt!

Nobeigumā  es  gribētu  no  sirds  pateikties  jums,  kolēģi,  kas  pēc
labākās  sirdsapziņas  nenogurstoši  strādājat,  lai  izaudzinātu  zinošu  un
savu  zemi  mīlošu  jauno  speciālistu  paaudzi,  kas  Latviju  padarītu  par
valsti, ko mīlam un ar ko lepojamies! Lai šīsdienas diskusijas palīdz rast
labākos risinājumus, kā šo mērķi sasniegt!
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