
Ribickis: augstākajai izglītībai ir izšķiroša nozīme attīstībā

0  Likumā par augstāko izglītību ir rakstīts, ka finansējumam jābūt 1,5% no iekšzemes kopprodukta. Bet jau desmit gadu  
garumā likums par valsts budžetu ir augstāks un attieksme pret augstāko izglītību ir ļoti, ļoti nenoteikta, pauž Rīgas Tehniskās  
universitātes rektors Leonīds Ribickis. F o t o – k r i s ta p s k a l n s , d i e na s m e d i j i
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5 Inženierzinātņu habilitētais 
doktors, RTU profesors, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas 
akadēmiķis
5 RTU rektors – no 2011. 
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5 RTU Enerģētikas un 
elektrotehnikas fakultātes 
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5 Latvijas Zinātņu akadēmi-
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5 600 publikāciju (no tām 21 
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autors
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tuvākajos gados diez vai palielinās finansējumu 

augstākajai izglītībai
Leonīds Ribickis

Vai augstākajai izglītībai un 
zinātnei tiks palielināts 
finansējums?

Inguna Rībena
SaeimaS izglītībaS, kultū-
raS un zinātneS komiSijaS 
deputāte

tieši pēdējās komisijas sēdēs 
šis jautājums ir detalizēti 
skatīts un diskutēts. arī mūsu 

frakcijas sēdē tika akcentēts, ka nākamā gada budžeta kontekstā 
par finansējuma palielināšanu jādomā kā par vienu no prioritātēm. 
Skaidrs, ka to panākt esošajā budžeta situācijā nebūs viegli, tāpēc, 
iespējams, tieši eksaktās zinātnes būtu tas instruments, ar kuru 
pārliecinoši argumentēt par finansējuma palielināšanas nepiecie-
šamību, jo šajā jomā iespējams daudz konkrētāk uzrādīt objektīvus 
un izmērāmus rezultātus. Vienlaikus jau sen skaidrs, ka bez augstā-
kās izglītības un zinātnes plānveidīgas attīstības spēcīgu ekonomi-
kas attīstību mēs diez vai varam sagaidīt.
katrā ziņā nepieciešamība rast iespēju finansējuma palielināšanai 
augstākajai izglītībai un zinātnei jau ir iezīmējusies kā visai koalīci-
jai svarīga prioritāte.

labklājības pamatā ir eksportspējīgo uzņēmumu 

daudzums
Leonīds Ribickis

Cik būtiski ir veicināt 
eksportspēju?

JānIs OšleJs 
uzņēmuma primekSS  
VadītājS

īsta bagātība latvijas apstāk-
ļos, kur mūsu tirgus ir ļoti mazs, 
ir iespējama tikai tad, ja mēs 
savas preces un pakalpojumus 

pārdodam visā pasaulē, kur tirgus ir neizmērojami liels. Savukārt 
veids, kā radīt pasaulē konkurētspējīgas preces, ir, apvienojot divas 
lietas – sekmējot augstāko izglītību, lai mēs zinātu, kā teorētiski 
šādas preces vai pakalpojumus radīt, un praktiskā pieredze saskar-
smē ar šiem pasaules jeb eksporta tirgiem. tāpēc latvijas politikai 
jābūt divējādai – pirmkārt, atbalstīt zinātni un augstāko izglītību, 
otrkārt, ļoti koncentrētā veidā atbalstīt visus, kas mēģina ekspor-
tēt. proti, nevis vienlīdz vienādi veicināt ekonomikā jebkuru 
aktivitāti, bet primāri tieši tos, kas ar savām precēm un pakalpoju-
miem iet uz ārvalstīm, jo pārējā tautsaimniecība augs tāpat līdz ar 
eksportējošo uzņēmumu attīstību.
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mistiem un jācer, ka ar visas 
sabiedrības zināšanu līmeņa 
paaugstināšanos nepiecieša-
mība pēc augstākās izglītī-
bas šādai cilvēku skaita ziņā 
nelielai tautai ir vienīgā iz-
eja, lai būtu konkurētspējīgi 
pasaulē. Un finanšu ierobe-
žojums un iedzīšana kredītu 
saistībās ir pilnīgs absurds 
Latvijas apstākļos. Ir arī ie-
rasts viedoklis – nāks jauns 
ministrs vai ministre un tad 
nu daudz ko mainīs. Sapro-
tiet, pasaules pieredze rāda, 
ka viens ministrs vai minis-
tre nevar izmainīt ierasto 
kārtību, bet var iesākt un ak-
tīvi palīdzēt šai nozarei attīs-
tīties. Taču esam arī piere-
dzējuši vienu otru, kas atnāk 
un definē, ka viss esošais ir 
slikts, ka jāveido tikai mak-
sas augstākā izglītība, – tās ir 
ļoti populistiskas idejas. Ja 
raksturo visu Latvijas aug-
stāko izglītību kā tādu, 
mums principā ir visliberā-
lākā augstākās izglītības sis-
tēma Eiropā, jo mums ir ko-
pumā 27 augstākās izglītības 

iestādes, tostarp daudz pri-
vāto augstskolu, sešas uni-
versitātes... Nekur citur pa-
saulē nav atļauts privātajās 
augstskolās, piemēram, ga-
da peļņu izmaksāt dividen-
dēs. Manuprāt, milzīga kļū-
da tika pieļauta deviņdesmi-
to gadu sākumā, kad pieņē-
ma likumu, kas atļāva īste-
not studiju programmas – 
arī inženierzinātnēs un da-
bas zinātnēs – ar ne vairāk kā 
20 kontaktstundām nedēļā. 
Iepriekšējos laikos bija 40–45 
kontaktstundas nedēļā. Bet 
tad atguvām neatkarību, un 
šīs eiforijas un panākumu 
fonā cilvēki izglītības un zi-
nātnes ministrijā kopā ar tā 
laika augstskolu rektoriem 
izdomāja, ka 20 kontaktstun-
du nedēļā ir pietiekami, lai 
inženieris, elektriķis vai me-
hāniķis kļūtu par labu spe-
ciālistu, pārējo studiju laiku 
mācoties pašu spēkiem. Tā 
dēļ notika studiju priekšme-
tu samazināšana, apvieno-
šana, un pie tā pieticīgā aug-
stākās izglītības finansējuma 

apjoma deviņdesmitajos ga-
dos viena liela daļa mācīb-
spēku aizgāja biznesā. RTU 
mācībspēki un doktoranti 
vien tolaik izveidoja ap 250 
uzņēmumiem, kas bija pozi-
tīvi tautsaimniecībai, bet 
zaudējums izglītībai. Šobrīd 
likums ir mainīts, un ir at-
ļauts lielāks kontaktstundu 
skaits, taču papildu finansē-
jums tam nav piešķirts. Visās 
valstīs jau saka, ka budžets ir 
nepietiekams un tādēļ augst-
skolas piesaista naudu no ci-
tiem avotiem, lai nodrošinā-
tu arī studiju procesu, taču 
Latvijā un citās valstīs šī at-
tiecība reālos skaitļos ir viens 
pret desmit. Manuprāt, mū-
su valdībai tomēr vajadzētu 
daudz vairāk ieklausīties ES 
ieteikumos par augstākās iz-
glītības un zinātnes finansē-
šanu. 

Pašreizējā situācija nav 
gluži dramatiska, tomēr 
šķiet, ka valsts līmenī nav 
sapratnes, kā pareizi vadīt 
izglītības un zinātnes attīs-
tību un konkurētspējas pa-
augstināšanu. Pietrūkst ilg-
termiņā vērstas, sistēmis-
kas pieejas šiem jautāju-
miem.
Ir skaidrs, ka vajadzētu to-
mēr kopīgi runāt un mēģināt 
rast loģiskus risinājumus. 
Šobrīd tiek gatavots Nacio-
nālais attīstības plāns nāka-
majam termiņam. Tas atkal 
būs virsrakstu apkopojums, 
tomēr jācenšas, lai tajā ie-
kļautu vismaz vienu rindiņu, 
ka attīstīs arī augstāko izglī-
tību un zinātni.

Te jau ir tas joks, ka zināt-
niskajā pētniecībā ir dažādas 
jomas un arī jaunos taut-
saimniecībai nepieciešamos 
produktus attīsta noteiktā 
laika periodā. Visgarākais 
termiņš ir jaunu medika-
mentu radīšanā, tie ir 15–20 
gadi, kas attiecīgi prasa visu 
šo laiku nepārtrauktu finan-
sējumu. Ja kādu gadu finan-
sējums pārtrūkst, tas nozī-
mē, ka šī izstrāde faktiski 
beidzas un pēc tam viss jā-
sāk no jauna. Tas nozīmē, ka 
pētniecībai un attīstībai ne-

pieciešamajiem līdzekļiem 
jābūt pieejamiem nepār-
traukti. Nevar būt tā, ka di-
vus gadus finansē, tad ir pār-
traukums, un pēc gada vai 
diviem atkal atrod naudu. Tā 
mums jau ir noticis deviņ-
desmitajos gados, kad bija 
ļoti izteikts naudas trūkums. 

RTU šobrīd ir darbības 
stratēģija līdz 2020. gadam, 
tāpēc jau šogad izstrādājam 
nākamo īstermiņa stratēģiju 
līdz 2025. gadam, kā arī pa-
ralēli – ilgtermiņa stratēģiju 
no 2020. līdz 2050. gadam. 
Līdz 1980. gadam mums 
RTU bija augsta zinātniskās 
pētniecības un studiju kvali-
tāte. Tad nākamos 30 gadus 
RTU nodarbojās ar izcilu 
pētniecības darbu un aktīvu 
komercializāciju – tā bija tre-
šās paaudzes augstskola. 
Pirms pāris gadiem RTU Se-
nāts apstiprināja mērķi vir-
zīties uz ceturtās paaudzes 
universitāti, kur visiem ie-
priekšējiem mērķiem klāt 
nāk viedā jeb totālā digitali-
zācija. Savukārt es jau virzu 
tālāk domu, ka RTU jākļūst 
par piektās paaudzes univer-
sitāti, kur viens no pama-
tiem ir gudru jeb viedo pār-
maiņu vadība. Manuprāt, ne 
tikai universitāšu vadītājiem, 
bet arī valsts vadībā esoša-
jiem cilvēkiem ir jābūt trenē-
tiem šo darbu profesionāli 
darīt, pirms viņi tiek ievēlēti 
šajos amatos. Protams, pir-
mās 100 dienas ir laiks, lai 
saprastu konkrēto situāciju 
nozarē, taču tam cilvēkam 
tik un tā ir jābūt zināšanām 
par pārvaldāmo nozari. Lat-
vijā šī politiskā kultūra ir sa-
mērā jauna, tajā pašā laikā, 
piemēram, Somijā, atsevišķu 
jomu ministriem ir jābūt vis-
maz diviem doktora grā-
diem. Taču esmu optimists. 
Deviņdesmitajos gados bija 
sajūta, ka Latviju teju pārņē-
mis tumsas plīvurs, ka attīs-
tās tikai dažādas pareģoša-
nas, astroloģijas, sektas... To-
mēr augstākās izglītības jo-
mā esam pārvarējuši eifori-
ju, ka visu var iemācīties in-
ternetā. Lai būtu zināšanas, 
ir jāmācās, un tas prasa pie-
pūli. Ir jāiet auditorijā un jā-
klausās profesora stāstītais. 
Jo cilvēka spēja atcerēties āt-
ri iegūtu liela apjoma infor-
māciju tomēr ir samērā ma-
za. Tieši tādēļ ir svarīga klā-
tienes lekcija pie profesora, 
diskusijas, sarunas.

Kādi ir RTU tuvākās nā-
kotnes aktuālākie plāni? 
Šajā ES struktūrfondu plāno-
šanas periodā gribam pa-
beigt RTU studentu pilsēti-
ņas Ķīpsalā izveides otro 
kārtu. Jau ir pārbūvēta RTU 
Mašīnzinību, transporta un 
aeronautikas fakultātes ēka, 
šogad uzbūvēsim Aeronauti-
kas institūtam angāru, kur 
studenti varēs veikt izmēģi-
nājumus ar lidmašīnu dzinē-
jiem un citus eksperimentus. 
Augustā sāksim būvēt Dator-
zinātnes un informācijas 
tehnoloģijas fakultātes jau-
no ēku Ķīpsalā. Oktobrī sa-
vukārt sāksies Būvniecības 
inženierzinātņu fakultātes 

ēkas pārbūve, tāpat esam jau 
saņēmuši apliecinājumu par 
finansējuma piešķiršanu 
Inovāciju un pētniecības 
centra ēkas būvniecībai. Pat-
laban arī paralēli tiek iepirk-
tas dažādas pētniecības pro-
cesiem nepieciešamas zināt-
niskās iekārtas. Darbs notiek 
ļoti aktīvi daudzos virzienos.

Savukārt otrs liels tuvākās 
nākotnes mērķis ir studiju 
kvalitātes būtiska paaugsti-
nāšana. Jau šobrīd esam iz-
veidojuši Akadēmiskās izcilī-
bas centru. Tikpat nozīmīgs 
mērķis ir doktorantu skaita 
dubultošana. Šobrīd mums 
ir ap 600 doktorantu, gribam 
vismaz virs 1000, kas ir pa-
mats lēcienveidīgai zinātnis-
ko publikāciju un studiju 
kvalitātes palielināšanai. Tas 
attiecīgi arī būs viens no fak-
toriem, kas ļaus mums pa-
kāpties uz augšu reitingos. 
Tāpat arī turpināsim jau pie-
minēto valorizācijas paplaši-
nāšanu. Protams, tikpat ak-
tuāla mums ir starptautiskās 

sadarbības paplašināšana.
Vai augstākajai izglītībai 

Latvijā ir iespēja sagaidīt la-
bākus laikus?
Esmu pārliecināts, ka tieši 
starptautiskā klātesamība 
mums ļauj aizvien vairāk sa-
prast, kas notiek šajā jomā 
pasaulē. Tā ir vide, kas pār-
liecinās mūsu cilvēkus, ka 
augstākā izglītība, nevis tikai 
tehnikumi un kompetences 
centri, ir pamats tautsaim-
niecības attīstībai. Mūsu nav 
daudz, tāpēc – jo vairāk būs 
uzņēmēju, kuri ražos pasau-
lē konkurētspējīgas preces, 
jo mūsu kopējā labklājība 
būs daudz augstāka. Turklāt 
mums jāiemācās amerikāņu 
pieeja, ka pēc pirmās bizne-
sa neveiksmes nevajag uz-
skatīt sevi par neveiksminie-
ku. Ir jāmēģina vēl un vēl, 
kamēr izdodas. Un teju ik-
katram ir potenciāls, ka iz-
dosies. Taču, kā jau minēju, 
pats svarīgākais un nereti iz-
šķirošais faktors ir augstākā 
izglītība. 5
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