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RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES REKTORA DARBĪBAS 

PROGRAMMA 

LZA Akadēmiķis, RTU profesors LEONĪDS RIBICKIS 

 

MĒRĶIS 

Visiem kopā veidot mūsu universitāti par vienu no vadošajām zinātnes un tehnoloģiju 

universitātēm Eiropā, kas sagatavo augsti kvalificētus un konkurētspējīgus 

speciālistus tautsaimniecībai, veic izcilu zinātnisko pētniecību augstas ekselences 

līmenī, izstrādā augstas pievienotās vērtības tehnoloģijas industrijai, un aktīvi 

nodarbojas ar rezultatīvu valorizāciju. 

 

UZDEVUMI 

Apņemos konsekventi realizēt RTU Senātā apstiprināto attīstības stratēģiju, un virzīt 

RTU darbu ceļā uz jauniem sasniegumiem studiju procesā, zinātniskajā pētniecībā un 

valorizācijā. 

 

Visiem kopā nepieciešams strādāt pie sekojošu uzdevumu īstenošanas: 

 

STUDIJU izcilībai: 

 Uzlabot programmu kvalitāti visu līmeņu studijās, ņemot vērā studentu 

novērtējumus un tautsaimniecības prasības, kā arī ieviešot inovatīvas 

apmācību tehnoloģijas, pilnīgu metodisko nodrošinājumu bibliotēkā un 

modernas laboratorijas; 

 Pilnveidot studiju procesa pārvaldību; 

 Paplašināt studentu grupu darbu projektos, un papildināt atsevišķas studiju 

programmas ar moduļveida apmācību; daudz plašāk realizēt individuālos 

studiju plānus studentiem, lai būtiski samazinātu atbirumu; 

 Izveidot viesprofesoru uzņemšanas fondu ar pietiekošu finansējumu; 

 Īpaši veicināt studiju pakalpojumu eksportu, veidojot RTU pārstāvniecības 

ārzemēs, un palielinot ārzemju studentu skaitu virs 15% no kopējā RTU 

studējošo skaita; 

 Veikt ārzemju studentu administrēšanas un finanšu pārvaldības sistēmas 

pilnveidošanu, un veicināt plašāku ārzemju un vietējo studentu integrāciju 

studiju procesā; 

 Attīstīt starpdisciplināru bakalauru, maģistra un doktora programmu 

veidošanu, un veicināt starpuniversitāšu sadarbību studiju programmu 

veidošanā un realizācijā. Ieviest studējošo darbu autentiskuma kontroli; 

 Veicināt maksas studijas un speciālistu sagatavošanu pēc iepriekšēja 

pasūtījuma, iesaistot tautsaimniecības speciālistus; 

 Izveidot stimulējošu vidi jaunu, tautsaimniecībā pieprasītu studiju programmu 

un mūžizglītības kursu realizācijai, daudz plašāk izmantojot e-studiju 

tehnoloģijas un regulāri modernizējot koplietošanas auditorijas; 

 Izstrādāt jaunu stratēģiju filiāļu attīstībai un veikt to darbības optimizāciju 

kopā ar atbildīgajām fakultātēm un vietējām pašvaldībām, nodrošinot to 

finansiālu patstāvību; 

 Izstrādāt mērķprogrammu akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanai 

un atjaunošanai, ko arī konsekventi realizēt, un normalizēt studiju procesa 

slodžu plānošanas sistēmu; 
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Augsta līmeņa ZINĀTNISKAI PĒTNIECĪBAI: 

 Attīstīt brīvu zinātnisko darbību un komercializējamu lietišķo pētniecību, lai 

piesaistītie pētniecības finansu līdzekļi būtiski pārsniegtu budžeta dotāciju 

līmeni un palielināt RTU konkurētspēju; 

 Veicināt zinātnieku darbu publicēšanu starptautiskos žurnālos, lai būtiski 

palielinātu starptautiskās citējamības rādītājus, un iegūt augstākas vietas 

universitāšu reitingos;  

 Paaugstināt RTU Zinātnisko žurnālu kvalitāti un panākt to lielāku 

starptautisku atpazīstamību. Izdot Inženierzinātņu žurnālu populārā valodā 

plašai lasītāju auditorijai;  

 Nodrošināt profesionālu, ilgtspējīgu atbalstu zinātnes projektu rakstīšanai un 

īstenošanai, piedāvājot kvalitatīvu administratīvo palīdzību un juridisko 

nodrošinājumu; 

 Veidot jaunas un modernizēt esošās zinātniskās laboratorijas, nodrošinot 

efektīvu iekārtu ekspluatāciju un pieejamību; 

 Mērķtiecīgi paaugstināt pētniecības kvalitāti, kā arī veicināt zinātniskā 

personāla un mācībspēku mobilitāti; 

 Veidot jaunus starpdisciplinārus pētniecības centrus modernos zinātnes 

virzienos, vairāk iesaistot arī ārzemju studentus; 

 Iesaistīt lielāku daļu studentu zinātniskā darbā ar mērķi veikt pētījumus 

tautsaimniecības vajadzībām Latvijā un starptautiski, kā arī veicināt RTU 

studentu zinātniski tehniskās biedrības attīstību; 

 Veicināt doktorantūras attīstību, veidojot starptautisku konkursu uz 

vakantajām vietām, un efektīvi atbalstīt visus doktora kandidātus, lai jauno 

doktoru skaits gadā divkāršotos. Pilnveidot RTU Doktorantūras skolas 

darbību; 

 Pilnveidot RTU starptautiskās zinātniskās konferences, piesaistot atbalstītājos 

vietējās un pasaules vadošās zinātniskās organizācijas, uzņēmumus un to 

asociācijas, kā arī veidojot profesionālu atbalsta vienību ar pašfinansēšanos; 

 Īpaši stimulēt starpuniversitāšu un industrijas sadarbības pētījumus, kā arī 

nodrošināt to popularizēšanu ne tikai Latvijā. 

 

Ilgtspējīgai VALORIZĀCIJAI: 

 Aktivizēt sadarbību ar Latvijas un ārzemju uzņēmējiem jauno tehnoloģiju 

izstrādē un ieviešanā, ieskaitot ES strukturālo fondu piesaisti un RTU 

intelektuālā īpašuma efektīvu izmantošanu. Paplašināt sadarbību ar 

tautsaimniecības uzņēmumu asociācijām un pašvaldībām; 

 Pilnveidot valorizācijas jeb tehnoloģiju pārneses un zināšanu komercializācijas 

informācijas sistēmu, īpaši aktīvi iesaistot fakultāšu inovatorus un 

Komunikācijas un mārketinga departamentu; 

 Paplašināt biznesa inkubatoru darbību, vairāk veidot jaunus zinātņietilpīgus 

uzņēmumus sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko parku;  

 Attīstīt Dizaina laboratoriju darbību vairākās ēkās, un iemācīt visiem 

studentiem produktu attīstības prasmes;  

 Paplašināt studentu biznesa inkubatoru aktivitātes visās fakultātēs;  

 Starptautisko patentu atbalstam izveidot īpašu fondu un vairāk palīdzēt realizēt 

patentus vietējā un starptautiskajā tirgū;  

 Uzbūvēt un ierīkot „Inovāciju māju” Ķīpsalā ar modernām laboratorijām, 

sadarbības pilnveidei ar industriju īstenojot „Atvērto inovāciju” konceptu;  
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 Nodrošināt visu valorizācijas struktūru koordinētu sadarbību RTU stratēģisko 

mērķu īstenošanai;  

 Palielināt ieņēmumus no līgumiem ar komersantiem un citām sadarbības 

institūcijām, pārdodot vairāk licenču, patentu un jaunu tehnoloģiju.  

 

ORGANIZATORISKAI  EFEKTIVITĀTEI: 

 Atbalstīt studentu pašpārvaldi ar mērķi iesaistīt visus studējošos studiju 

kvalitātes paaugstināšanā un zinātnisko darbu izpildē; 

 Aktivizēt studentu līdzdalību starptautiskos pētnieciskos projektos un prakses 

organizēšanā vadošos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos; 

 Veicināt studentus izmantot starptautiskās mobilitātes programmas, kā arī 

nodrošināt viesstudentu kvalitatīvu uzņemšanu RTU; 

 Ar studentu pašpārvaldes palīdzību veikt aktīvu kampaņu vidējās izglītības 

iestādēs un masu medijos par RTU sniegtajām iespējām, lai uzņemtu labākos 

studentus ar pārliecinošu motivāciju studēt RTU; 

 Nākošajos piecos gados darīt visu iespējamo, lai realizētu RTU stratēģiju 

attiecībā uz studentu skaitu Latvijas demogrāfiskās krīzes apstākļos; 

 Nodrošināt RTU studentiem un personālam vispusīgas kultūras un mākslas 

nodarbību iespējas – atbalstīt korus, orķestrus, deju kolektīvus, ansambļus un 

citus māksliniekus;  

 Dot iespēju studentiem un personālam nodarboties ar sportu, kā arī īpaši 

atbalstīt izcilus sportistus un komandas. 

 Izveidot Studentu pašpārvalžu Radio un TV centru Ķīpsalas studentu pilsētiņā 

ar raidījumiem latviešu un angļu valodās; 

 Iegūt papildus līdzekļus zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un vidējā algu 

līmeņa paaugstināšanai; 

 Cīnīties par budžeta dotācijas pieaugumu ar politiskām metodēm, un veicināt 

lielākus pašu ieņēmumus no privātiem un publiskiem pasūtījumiem izglītības 

jomā, īpaši atbalstot izglītības eksportu; 

 Maksimāli atbalstīt akadēmiskā un saimnieciskā personāla vajadzības,  

un  aktīvāk sadarboties ar arodbiedrībām pensionēto darbinieku dzīves 

apstākļu uzlabošanā; 

 Uzlabot pārvaldību un samazināt birokrātiju, veikt izsvērtu pārvaldes aparāta 

optimizāciju, veicot funkciju auditu un novēršot to dublēšanos; 

 Organizatoriski, tehnoloģiski un finansiāli optimizēt RTU, personāla 

pārvaldības un lietvedības sistēmu, kā arī iepirkumu procesu, padarot to daudz 

ātrāku un akadēmiskai videi draudzīgāku;  

 Pilnveidot administrācijas darbu tā, lai maksimāli palīdzētu akadēmiskajam 

personālam universitātes pamatfunkciju veikšanā.  

 

Efektīvai FINANŠU PĀRVALDĪBAI un INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAI: 

 Pilnveidot finansu vadības sistēmu, nodrošinot efektīvu budžeta plānošanu un 

izpildes kontroli; 

 Veicināt struktūrvienību ieinteresētību ārpus budžeta dotācijas līdzekļu 

piesaistei un atbalstīt RTU servisa pakalpojumu realizāciju; 

 Attīstīt uz rezultātiem orientētu finansēšanas modeli un darba apmaksas 

sistēmu studiju, zinātnes un valorizācijas procesos;  

 Panākt visu RTU meitas uzņēmumu ieņēmumu pieaugumu un peļņas 

novirzīšanu RTU attīstībā; 
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 Pilnībā nodrošināt RTU informācijas un grāmatvedības sistēmu efektīvu 

salāgošanu; 

 Aktīvi meklēt donorus universitātes attīstībai, īpaši sadarbojoties ar absolventu 

asociāciju; 

 Modernizēt Ķīpsalas studentu pilsētiņu, atjaunot BIF ēkas, pārvietot MTAF uz 

Ķīpsalu, uzcelt jaunu laboratoriju korpusu un DITF ēku, modernizēt RBS, tādā 

veidā būtiski samazinot infrastruktūras uzturēšanas izmaksas; 

 Izstrādāt, apspriest, Senātā un valdībā apstiprināt RTU infrastruktūras 

ilgtermiņa attīstības plānu; 

 Atbrīvotās ēkas pārdot vai izīrēt un līdzekļus iegultīt RTU attīstībā;  

 Paplašināt dienesta viesnīcu un sporta un kultūras būvju infrastruktūru. Aktīvi 

izmantot publisko-privāto partnerību; 

 Izveidot būvniecības Konsultatīvo padomi, iesaistot BIF un citu fakultāšu 

ekspertus; 

 Ieviest modernākas energotaupīšanas tehnoloģijas visās RTU ēkās un izveidot 

efektīvāku apsaimniekošanas sistēmu; 

 Ieviest pilnīgu elektronisku RTU telpu fiziskās piekļuves kontroles sistēmu, 

nodrošinot nepārtrauktu RTU mācību korpusu un bibliotēkas darbību; 

 Attīstīt IT infrastruktūru, un izveidot RTU par vadošo datu apstrādes un 

skaitļošanas centru Latvijā.  

 

PUBLICITĀTEI un SADARBĪBAI: 

 Būtiski celt RTU prestižu Latvijā un starptautiski, pilnveidojot RTU tēla 

veidošanas  koncepciju, kas ietver visu fakultāšu identitātes popularizēšanu; 

 Aktīvi iesaistīt akadēmisko  personālu Latvijas augstākās izglītības un zinātnes 

politikas veidošanā; 

 Latvijā sabiedrisko domu veidot tā, lai veicinātu inženierzinātņu popularitāti, 

kā arī RTU attīstību un atpazīstamību pasaulē (Absolventu asociācija, nozaru 

asociācijas, pašvaldības, uzņēmēji, starptautiskās datu bāzes utt.); 

 Efektīvi informēt par RTU notikumiem un sasniegumiem sociālajos tīklos un 

pārējos masu medijos, būtiski uzlabojot Komunikācijas un mārketinga 

departamenta, Starptautiskās sadarbības departamenta un fakultāšu sadarbību;  

 Aktīvi piedalīties akadēmiskās, zinātniskās un profesionālās organizācijās 

Eiropā un pasaulē (CESAER, EUA, EUIN, BSRUN, BUP, BALTECH, WCC, 

WSF, un citās starptautiskās zinātnes nozaru asociācijās).  

 

Īstenojot šo darbības programmu, balstoties uz RTU pamatvērtībām, ne tikai 

pilnveidosim universitātes darbību, bet arī veiksim būtisku ieguldījumu Latvijas 

tautsaimniecības attīstībā. 

 

Rīga, 2015.gada novembris      L.Ribickis 


