
Kā jūs raksturotu – kas 
šodien ir Rīgas Tehniskā 
universitāte (RTU)?
Ja raksturo Latvijas kontek-
stā, tad, protams, RTU ir pa-
mats visai industrijas attīstī-
bai valstī. Mēs jau vairāk ne-
kā 150 gadu sagatavojam in-
ženierus visās jomās. Bet 
Baltijas un Ziemeļu reģiona 
kontekstā RTU ir vadošā teh-
niskā universitāte, jo mums 
ir lielākais studentu skaits 
kopumā, tostarp arī lielākais 
ārvalstu studentu skaits, lie-
lākais zinātnisko publikāciju 
kopējais skaits, labāka sadar-
bība ar tautsaimniecību, ko 
parasti salīdzina dažādos 
reitingos. Viennozīmīgi ir arī 
labākie rādītāji attiecībā uz 
absolventu nodarbinātību 
gan pēc studiju beigšanas, 
gan arī studiju laikā.

Mēs esam vienīgā tehnis-
kā universitāte Baltijā ar visu 
veidu valorizācijas aktivitā-
tēm – tas nozīmē visu veidu 
tehnoloģiju pārnesi, komer-
cializāciju, jaunu uzņēmu-
mu radīšanu, produktu attīs-
tību no idejas līdz gatavam 
produktam. RTU struktūrā 
kopš 1996. gada darbojas 
Latvijas Tehnoloģiskais 
parks, tāpat mums ir vairāki 
biznesa inkubatori, Dizaina 
fabrika, radošās laboratori-
jas. Mēs arī patlaban turpi-
nām koncentrēt visas struk-
tūrvienības vienuviet Ķīpsa-
lā, kur atrodas RTU studentu 
pilsētiņa.

Nenoliedzami, mums ir 
arī labākie reitingi pasaules 
līmenī, salīdzinot ar citām 
Latvijas augstskolām. 

Reitingu tēmu esam skā-
ruši arī sarunās ar citu Lat-
vijas augstskolu rektoriem. 
Un šajā sakarā rodas sava 
veida dilemma – no vienas 
puses, tiek akcentēts, ka 
mūsu augstskolām ir svarī-
gi būt Top 500 sarakstā, ta-
ču, no otras puses, augst-
skolu vadītāji uzsver, ka tas 
nedrīkst kļūt par pašmērķi.
Katrai universitātei ir sava 
misija, vīzija un stratēģija. 
Pirms dažiem gadiem, pie-
mēram, Latvijas Universitāte 
uzsvēra, ka viņus neinteresē 
starptautisko studentu pie-
saistīšana, ka ir daudz darba 
ar pašmāju studentiem. Ta-
ču mēs esam specializēta 
universitāte ar inženierzi-
nātņu fakultātēm, sociālām 
zinātnēm, arhitektūru, dizai-
nu. Viens no mūsu stratēģi-
jas stūrakmeņiem ir interna-
cionalizācija jeb starptautis-
ko studentu piesaiste, līdz ar 
to mums ir būtiski nokļūt šā-
dos pasaulē pieņemtos rei-

tingos, kas, protams, savā zi-
ņā ir mārketinga triki, bet tā 
pasaule ir uzbūvēta, un, ja 
mēs to ignorēsim, pasaulē 
vienkārši par mums nezinās 
un ārvalstu studenti uz Lat-
viju nebrauks. Bet kultivēt 
viedokli par iekļūšanu pa-
saules vadošo augstskolu 
pirmajā piecsimtniekā bez 
domas, pat vēlmes par nor-
mālu finansējumu, uzskatu, 
ir vismaz mazākajā mērā 
vieglprātīgi no politiķu pu-
ses. Lai būtu vadošajās vie-
tās, ir jābūt stingram finan-
sējumam, kas atbalsta zināt-
nisko pētniecību, jo vairā-
kums reitingu balstās uz sa-
sniegumiem zinātniskajā 
pētniecībā, publikācijām, 
sadarbību ar citu valstu uni-
versitātēm. Tāpēc mēs pēdē-
jos gados ļoti aktīvi slēdzam 
sadarbības līgumus ar dažā-
dām ārvalstu universitātēm 
visā pasaulē. Mums ir aptu-
veni 3000 ārzemju studentu 
no 80 valstīm. Tieši pateico-
ties ārvalstu studentu īpat-
svaram, mums izdodas no-
turēt kopējo studentu skaitu 
ap 15 tūkstošiem, jo vietējo 
studentu skaits dažādu ie-
meslu dēļ nedaudz krītas. 

Bet, atgriežoties pie reitin-
giem, tomēr jāprecizē, par 
kuru reitingu īsti ir runa? Vai 
tas ir QS World University 
Rankings, vai QS Stars, vai 
Times Higher Education 
World University Rankings. 
Ja pieminēsim Šanhajas rei-
tingu, principā neviena mū-
su augstskola tur nekādi ne-
tiks ilgus gadus, jo tur viens 
no kritērijiem ir Nobela prē-
mijas laureātu skaits. Mēs 
gan esam izveidojuši savu 
Inženierzinātņu vidusskolu, 
kurā audzinām topošos No-
bela prēmijas laureātus, bet 
tas vēl būs pēc 10, 20 vai 30 
gadiem. Ir arī Eiropā izstrā-
dātais U-Multirank, kam 
mēs jau vairākus gadus ie-
sniedzam datus, tajā neno-
saka vietas, bet dažādās jo-
mās salīdzina rezultātus. Un 
tur mēs pēdējo gadu laikā 
esam būtiski uzlabojuši sa-
vus rādītājus un 11 no tiem 
esam saņēmuši augstāko 
vērtējumu.

Taču jāuzsver, ka galvenais 
nosacījums, lai šajos reitin-
gos iekļūtu pirmo 200 vai 100 
augstskolu vidū, ir finansē-
juma apjoms uz vienu stu-
dentu, kas mums diemžēl ir 
vismaz trīs četras reizes ma-
zāks nekā tepat kaimiņval-
stīs.

Par finansējuma nepie-
tiekamību ir runāts gadiem, 
taču nekas īpaši nemainās. 
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Valdībai tomēr vajadzētu 
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Kāds tad ir loģiskais risinā-
jums – no vienas puses, tik 
ļoti gribam iekļūt prestižās 
reitingu vietās, no otras pu-
ses – aizvien pamatīgi atpa-
liekam no reālajām vajadzī-
bām.
Pēc iestāšanās ES bija tāda 
pozitīva tendence, un mūsu 
valdības vairāk vai mazāk ie-
klausījās arī ES norādēs, ka 

augstākā izglītība, zinātne 
un pētniecība ir jāattīsta, 
īpaši jaunajām dalībvalstīm. 
Līdz 2008. gadam jau sāka 
šajā virzienā parādīties gais-
ma tuneļa galā, ka arī mums 
tūlīt būs kaut kas līdzīgs kā 
tepat pāri jūrai, Stokholmā 
vai Helsinkos. Bet tad nāca 
traģiskais 2008. un 2009. 
gads ar finanšu krīzi, un mū-
su tā laika vadība ar sociālo 
partneru – Latvijas Darba 
devēju konfederācijas, Latvi-
jas Tirdzniecības un rūpnie-
cības kameras un Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienī-
bas – piekrišanu nolēma uz 
pusi samazināt finansējumu 
augstākajai izglītībai un zi-
nātnei. Un Latvijā nenotika 
valūtas devalvācija, kā tam 
vajadzēja loģiski notikt, bet 
gan tika uz pusi samazināts 
finansējums jau no nākamā 
mēneša pēc lēmuma pie-
ņemšanas. Zinātnei šis sa-
mazinājums bija pat par 
60%. Ja pavērosit, kas notika 
pēc 2009. gada, tad redzams, 
ka praktiski visu laiku šis fi-

nansējums ticis turēts ne-
mainīgs, nevis ar tendenci 
sasniegt vismaz 2008. gada 
līmeni.

Lai gan tika solīts...
Jā, un arī likumā par augstā-
ko izglītību ir rakstīts, ka fi-
nansējumam jābūt 1,5% no 
iekšzemes kopprodukta. Bet 
jau desmit gadu garumā li-
kums par valsts budžetu ir 
augstāks un attieksme pret 
augstāko izglītību ir ļoti, ļoti 
nenoteikta.

Jūtaties pabērna lomā?
Nē, tā mēs nejūtamies. Mēs 
darbojamies atbilstoši eso-
šajiem apstākļiem, jo arī ne 
šogad, ne nākamgad, manu-
prāt, nebūs tādu lēmumu, 
kas paredzēs augstākajai iz-
glītībai Latvijā piešķirt divas, 
trīs reizes vairāk līdzekļu, lai 
nodrošinātu visiem pieeja-
mu augstāko izglītību. To pa-
tiesībā var realizēt ne tikai 
caur valsts augstskolām un 
universitātēm, bet arī caur 
privātajām mācību iestā-
dēm, taču šobrīd skaidrs, ka 
nepieciešamie līdzekļi ir jā-

piesaista pašām augstsko-
lām.

Varbūt iemesls ir neparei-
za sapratne par to, ka finan-
sējums augstākajai izglītī-
bai būtībā ir arī finansē-
jums zinātnei un valsts at-
tīstībai kopumā?
Augstākā izglītība universi-
tātēs būtībā nav atdalāma 
no zinātniskās pētniecības, 
jo katram profesoram atbil-
stoši likumam puse darba 
laika ir jāvelta studentu mā-
cīšanai, bet otra puse – zi-
nātniskajai pētniecībai. To-
mēr mums taču valstī to ne-
atzīst, ka profesors ir uz pus-
slodzi pētnieks, – tas ir jāpie-
rāda ar visādām metodēm, 
jāpārslēdz līgumi. Birokrāti-
ja ir tā samudžināta, ka ta-
gad oficiāli tiek rēķināts, ka 
viena sešpadsmitā daļa no 
profesora slodzes ir tas, ko 
skaita kā pētniecību un ierē-
ķina bāzes finansējuma pie-
šķiršanai. Šī attieksme de-
monstrē sava veida vienal-
dzību pret augstāko izglītī-
bu. Taču mums jābūt opti-
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