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Pagāju~ā gada nogalē 

par Rigas Tehniskās univer
sitātes (RTU) rektoru ievēlēts 

profesors Dr. habil. se. ing. 
Leonids Ribickis. L. Ribickls 
jau pi rmajās sekundēs atstāj 

vienkār~a. komunikācijai at
vērta un ļoti gudra cilvēka ie
spaidu. Ari nākotnes plāni, kā 
vajadzētu attīstities RTU un 
augstākajai izglitibai Latvijā, 

viņam ir pilnīgi skaidri un iz
klausās ļoti loģiski. Daudzus 
gadus viņ~ ir darbojies pēt
niecibā, tāpēc ir pārliecināts, 

ka tas ir viens no veidiem, kā 
mūsu valstij sekmigi attīstī
ties, jo mūsu zinātniekiem 
tas ir pa spēkam. 

Kāda būtu jūsu atbilde 
uz it kā vienkāršo jautāju

mu "kas jūs esat?"? 
Es esmu RTU profesors, 

strādāju ~eit jau vairāk kā 
35 gadus. Paralēli gan esmu 
darboj ies ari dažādās ci
tās jomās, bet pamatdarbs 
vienmēr ir bijis RTU. Pirms 
tam 5 gadus nodarbojos ar 
zinātnisko pētniecību Rigas 
Vagonu rūpnicā. Regulāri 

nodarbojos ar zinātnisko 

pētniecību daudzos un da
žādos projektos. Man ir arī 
virkne sabiedrisko darbu -
esmu Latvijas Zinātnes pa
domes loceklis. 

turpinājums 6. lpp. • 
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Visu mūžu esmu dziedajis 
korī, par savu saucu viru kori 

"Gaudeamus". 
No 1991. gada esmu ari 

rezervists Latvijas Zemes
sargos. Iesaistes ari dažādās 
starptautiskas aktivitātēs. 

Kā izdevies tik ilgi dar
boties izglītības un pēt
niecības jomā, nezaudējot 

degsmi par to? 
Man ir la imējies, ka esmu 

varējis darboties plaši. Vien

mēr esmu pats kaut ko orga
nlzējis, sakot jau no aspiran
tūras laikiem 1975. gadā, kad 
pats meklēju finansējumu 

saviem pētijumiem. Pēc tam 
izveidoju arī pētniecisko la
boratoriju, kurā darbojāmies 

ar jauno elektroiekMtu izstrā
di tautsaimniecibas vajadzī

bām, arī tur finansējums bija 
nevis valsts, bet paļu izcīnits. 

]paši grūti laiki bija pēc neat
karibas atgūšanas, kad finan
sējumu samazinaja Joti krasi, 
tad paralēl i lekciju lasīšanai 

RTU nācās darboties arī citās 

jomās, piemēram, piepelnijos 
Latvijas Tehnoloģ iskaja par
kā. Visu šo laiku esmu darbo
j ies pētniecibā, šādu projektu 
ir bijis daudz, jāstrādā daudz, 
bet man tas patik. 

Pēdējā laika svarīgs no
tikums noteikti ir jūsu ievē
lēšana RTU rektora amatā. 

Kādu redzat RTU tuvā ko un 
tālāko nākotni? 

Ja runājam par tuvu nākot

ni - 3 /īdz 4 gadiem -, mums 
büs intensivi jāstrādā, lai vis
maz divas fakultātes pārvie

totos uz Ķipsalas studentu 
pilsētiņu . Tur tiks izmantots ari 
Eiropas struktūrfondu atbalsts 
jaunu studiju korpusu celtnie
cibai. Tā mēs bütiski optimi
zētu savu darbību, racionālāk 

izmantotu profesorus un stu
dentiem bütu mazāk jāpār

vietojas pa pilsētu. llgtermiņā 

mums kā tehniskajai universi
tātei ir jākJüst internacionālā

kai, daudzvalodu. Visās fakul
tātēs pi lnām studiju program
mām ir jābūt arī angJu valodā, 

lai varam piesaisti\ ilgstošām 

studijām ārzemju studentus 
(pašlaik viņi te ierodas uz īsu 
laiku). Pilnibā piekri tu, ka valstī 

ir nepieciešamas nacionālas 

augstskolas, kā Latvijas Uni
versitāte, kur "Letonikā" no
darbojas ar nacionālās iden
titātes izkopšanu, bet RTU un 
citām tehnoloģiskajām uni
versitātēm ir jānodarbojas ar 
jaunu tehnoloģiju izstrādi, un 
šeit nav striktu robežu starp 
Latviju un pasauli, mēs varam 
būt atvērti pasaulei, varam 
skolot indiešus, ķin iešus un vā

ciešus, ja viņ i to vēlas. Tallinas 
Tehniska universitāte !adi jau 
darbojas, piesaista vieslekto-
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Manā programmā ir paredzēts sasniegt tādu līmen i, 

lai zinātniskajai pētniecība i piesaistītie lidzekļi pār
sniegtu budžeta dotaclju augstākajal izglītībai, saka 
jaunais RTU rektors L. Rlblckls. 

rus, neskatoties uz to, ka Igau
nija iedzīvotāju skaits ir teju uz 
pusi mazāks kā mums Latvijā. 

Tas ir veids, kā tehnoloģiskas 

universitātes var savstarpēji 

konkurēt ar sev lidzigajām Bal
tijas un Eiropas līmeni. 

Viens no ieguvumiem, 
augst skolai kļūstot starp
tautiskākai, noteikti i r arī 

finanses, papildu nauda, 
vai ne? 

Tieši tā ! Sobrīd pie mums 
studē ap 200 ārzemju stu
dentu, bet mēs varētu pie
saistī\ arī 2000, un tad naudas 
ieguvums būtu lielāks un Ri
gas vārds caur absolventiem 
aizietu plašāk pasaulē. Tapat 
piesaistām ari apmaiņas stu
dentus programmas . Eras
mus· ietvaros. Ceru, ka mes 
varētu panākt, lai atJauj teh
niskos priekšmetus mācit arī 

krievu valodā, tas arī piesais
titu plašāku studentu loku. Es 
nerunāju par budžeta vietām 
priekš citva lodīgajiem, bet 
kāpēc gan lai mēs nemācitu 

maksas studentus arī krievu 
valodā, ja ta dara kaimiņval

stis? Privātais sektors to jau 
dara, un šajā ziņā ar viņiem 

nevaram konkurēt. Protams, 
šeit visu nosaka likums. 

Par vienu no saviem 
mērķiem esat izvirzij i s ari 
lielāku lidzeklu piešķirša

nu pētniecībai. Kāpēc t as ir 
būtiski? 

Jā, mana programma ir 

paredzēts sasniegt tādu /īme

ni, lai zinatniskajai pētniecībai 
piesaisti t ie lidzekJi pārsniegtu 

budžeta dotāciju augstāka

jai izglītibai. Universitātei ir 
nepieciešami dažādi finansē

juma avoti, jo jaunieši, pirms 
kJūst par zinātniekiem, pie 
mums mācās 9 gadus - par 
labu izglītibai nenāk fakts, ka 
šajā laika 3 reizes mainās fi
nansējuma apmērl. 

Finansējums izglītībai 

valstiskā limenī arvien tiek 
samazināts. Kā jums šķiet, 

cik lielā mērā vispār vēl ir 
iespējams samazlnāt fi
nansējumu, lai nepazustu 
lzglītības kvalitāte7 

lr j au iespējamas dažādas 

ga lējības. Ja, piemēram, iz
lemtu augstā ko izg \ītību ne
finansēt vispār, paliktu t ikai 
privātais izglītības sektors, 
un viņi ir ieinteresēti nopel
ni\, taču tas nav iespējams, 
skolojot speciālistus dabaszi
nātnēs un inženierzinātnēs, 

jo tur ir nepieciešami lieli ie
guldījum i - laboratorijas, ma
teriā l i - , ir jāinvestē daudz. Ja 
tā notiktu, valsti vairs nebū

tu speciāl istu, zinātnieku, kas 
rada inovacijas, veicina sa
biedribas labuma rašanos, 
un viņi būtu jāpieaici na no 
citām valstīm - Baltkrievi
jas, Ukrainas, Krievijas; algas 
vi ņiem tad te būtu jāsaņem 

lielas. Taču tā būtu pilniga 
galējiba. Val dibā ir jāsaprot, 
ka ta utsaimniecība balstas 

uz inženieriem un to jau ta
gad daudzās jomās trūkst. 

Ari Vācijā ir gandriz 20% 
inženieru deficīts. Tāpēc ne
varam runāt par samazinā

šanu, būtiski ir celt studij u 
kva lltāt i. Tikai - kā lai mēs 

to izdarām, ja izmaksas uz 1 
studentu mums pašlaik tiek 
pie~ķi rtas 1,5 reizi mazākas 

nekā uz 1 pamatskolēnu? 

Ja sa līdzinām ar, piemē

ram, Daniju, mums ir teju 
10 reizes mazaks valdibas 
piešķirtais finansējums uz 1 
studentu. 

Ko jūs pat s atbildētu 
uz savu jautājumu7 Kā ie
spējams paaugstināt kva· 
litāti 7 

Valsts dotacij as veido ap
tuveni pusi no mūsu kopējā 
budžeta, mums ir arī pašu 
ieņēmumi no mācību mak
sas. Vairāk nopelnit varētu 

ar zinatnisko pētn iecību. 

Ceram, ka papildu lidzekJus 
piesaistisim caur Eiropas 
atbalstīto programmu par 
kompetences centriem, jo 
muskuli mums ir uzaudzeti 
un esam gatavi strādāt, RTU 
ir ap 500 pētnieku, neskai
tot akadēmisko personālu. 

Priecājos, ka arī studenti 
pēdējos gados kJuvuši ak
tivi, vlņl par visu interesē

jas. Vairs nav kā agrāk, kad 
sva rīgākais bija atzīmes un 
diploms. Ari studentu par
laments mums ir Joti aktīvs. 

Viņi pārbaudīja arī mūs -

Turpinot par naudas lie
tām, - kāpēc ir tā, ka Latvi
jas augstskolās tik joti at
lķiras studiju maksa un ari 
mācībspēku atalgojums7 
Kas nosaka šis aHķirības7 

Es varu izteikties tikai par 
savu augst skolu. Mūsu atal
gojumu veido 3 daJas: valsts 
dotācijas par budžeta vietu 
studentiem, daliba zinātnis

kajos projektos un ienākumi 

no maksas studentiem. 800 
lati mēnesi ir valsts noteik· 
tais minimums, ko jāsaņem 

profesor am, bet ir arī tādi, kas 
saņem 2000 un vairāk latu 
mēnesī, jo aktīvi darbojas zl· 
nātniskajā pētniecībā. Intere
santi gan, ka par lidzvērtigu 
darbu, piemēram, Vācijā, spe· 
ciālisti saņem 2-3 reizes vai
rāk. Pārtika, apģērbs un citas 
ikdienas lietas taču pie mums 
nemaksā 3 reizes \ētak . 

lr vēl kāda t endence. 
Esmu dzirdējusi reālu pie
mēru par 12. klasi, kurā 
t eju puse absolventu plāno 
studijas turpināt ārzemēs. 

Tas ir labi vai slikti? 
Manuprāt, studē~ana ārze

mēs nekad nav slikta - ci\vēks 

iepazistas ar citu kultūru, ar 
dažādību, iegūst zināšanas. 

Svarigāk ir, lai ~ie cilvēki būtu 

motivēti atgriezties atpaka!, 
izmantot iegūtās zinā~anas 

mūsu tautsaimniecibas lab
klājibas celšanai, lai Latvija 
varētu attīstīties. Tas gan 
nenozīmē, ka kādas studiju 

ļ/āpēc gan lai mēs nemacītu mok
I\ sas studentus arī krievu valoda, ja 

tā dara kaimiņvalstīs? Privātais sektors 
to jau dara, un šajā ziņā ar viņiem ne
varam konkurēt. Protams, šeit visu no
saka likums. 

divus rektora amata kan
didātus; katram no mums 
bij a rakstiski jāatbi ld uz 36 
parlamenta sagatavotiem 
jautājumiem . 

Ko jums jautāja stu
denti7 

Tur bija Joti daudz jauta
jumu: par aug stākās izglī

tibas nākotni, par manām 
prioritātēm, par dažādām 

konkrētām lietām . Gatavoju 
uz tiem nopietnas atbildes, 
apkopoju datus. 

Un kādi bija studentu se
cinājumi pēc jūsu atb ilžu 
saņemšanas7 

Balso~anā man bija 75% 
akadēmiskās sapulces at· 
balst a, un domāju, ka vai
rums studentu bija nobal
sojuši . par•. 

programmas Latvijā būtu 

jāaptur. V ienmēr ir mammas 
un tēti, kuri savas atvases 
grib sūtit uz Kembridžu vai 
Oksfordu, viņiem ir jānopel

na pietiekami, lai to varētu 

atJauties. 

Ja jūsu varā būtu i etek
mēt un mainīt kopējo aug
stākās izglītības sistēmu 

valstī, kādas izmaiņas jūs 

Ieviestu? 
Vēl nesen plaši tika runāts 

par augstskolu apvieno~anos, 

kurai neviens nav gatavs. Es 
jau teicu, ka vajadzētu palie\1-
nāt augstskolām finansējumu 

2- 3 reizes pie nosacījuma, ka 
tās apvienoj as un at rod veidu, 
kā to izdarīt. Bet šobrīd saka: 
apvienojiet ies, un mēs jums 
atņemsim, - tas nav motivē

joši. Latvijā ir zemākais teh· 

noloģisko zinātņu studentu 
īpatsvars, sa\idzinot ar klasis
kajām jeb humanitārajām zi
nātnem, mums tikai aptuveni 
15% studē tehnoloģijas . Ja 
mēs valsti kaut ko gribam sa
sniegt, ja gribam attīstīt taut
saimniecību un eksportu, pa
lielināt nodokJu ieņēmumus, 

ir jāpalielina inženierzinātņu 

studentu skaits. Mēs varam 
kaut kādu optimizaciju veikt 
iekšienē - koncentrējot stu
dijas Ķipsalā, uzlabojot kvali· 
tāti, paverot internacionālas 

iespējas -, bet ari tam visam 
ir nepieciešams finansējums. 

Cits jautājums varētu būt par 
skaitliski mazaku augstskolu 
apvieno~anu. 

Tātad jūs ierosināt eko
nomēt uz mazo un humani
tāro augst skolu rēķina7 

Es negribu norādīt, kam ar 
ko ir jāapvienojas, bet stat ist i
ka runā pati par sevi - sociālo 

specialitāšu jomā mums ir 
lielā kais absolventu ipat svars, 
bet dabaszinātņu jomā esam 
pēdējie Eiropā. lnženierzināt

ņu ipat svaru var palielināt 

tikai divos veidos: vai nu pa
lielinām studentu skaitu ~ajā 
jomā, vai samazinām to otru 
pusi. Vienkār~ak taču ir šos 
speciā\istus sagatavot tepat 
uz vietas un pēc tam izman
tot tautsaimniecībā, nevis 
trūkstošos pirkt no ārzemēm. 

Augstskolas lobrīd joti 
lntensivi sacenšas stu
dentu piesalstē, Reklāmai 

var būt liela iet ekme uz 
vidusskolu beidzējiem. Kā 

viņiem saglabāt lespējamu 

objektivitāti, izvēlēties la
bāko, nevis visvairāk rekla
mēto augstskolu7 

Kopš RTU pirmsākumiem 
mums kopā ir ap 100 tūksto
šiem absolventu, - tas ir mil
zīgs skait lis, tā ir mūsu labākā 

reklāma. Ci lvēki, kuri ieguvuši 
diplomu tehniskajās speciaii
tātēs, bez darba nepaliks. Cita 
lieta, ka mums viņus vairāk 

vajadzētu mudināt veidot 
pašiem savus uzņēmumus. 

Mūsu speciāl isti labi konkurē 
arī citās Eiropas valsti s. Tāpat 
ari RTU driz svinēs 150 gadu 
jubileju; tās ir dziJas zināšanu 

saknes, kas uzkrātas fakul
tatēs un nekur nepazūd. Kā 

piemēru varu minēt vienu 
no saviem doktorantūras 

studentiem, kurš pašlaik 
stradā "Mercedes" rūpnīcā, 
kurā ik dienu 1500 roboti 
saražo ap 2,5 tūkstošiem 

automašinu. Sie roboti kopā 
patērē milzigu enerģiju, bet 
mūsu jauniet is ir izstrādājis 

jau va irākus uzlabojumu va
riantus, kas Jautu robotiem 
strādāt ekonomiskāk. Ražo
tājs ir sajüsmā un izsaka vēl
mi ari turpmāk sadarboties 
ar mūsu studentiem. • 
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