
Latvijā ierasti ieguvumi 
no ieguldījumiem zinātnē 
un pētniecībā tiek sagaidīti 
teju jau nākamā gadā. Dzir-
dēti arī viedokļi, ka tā ir sa-
vā ziņā investīcija bez vērā 
ņemamas atdeves. Rīgas 
Tehniskās universitātes 
(RTU) ekspertu aizvadītajā 
gadā veiktais pētījums rā-
da, ka tikai RTU pienesums 
Latvijas ekonomikā vien 
pērn bijis teju 700 miljoni 
eiro.
L. R. Daudzus gadus darbo-
joties RTU vadībā, man bi-
jusi iespēja viesoties daudzu 
valstu augstskolās, tostarp 
ASV, kur augstskolu vadītāji 
norāda, ka katrs universitā-
tē ieguldītais dolārs dod at-
pakaļ sabiedrībai astoņus 
līdz desmit dolārus, kas tā-
dējādi savā ziņā ir viens no 
visizdevīgākajiem naudas 
ieguldīšanas veidiem. Mēs 
teju no katras valdības esam 
spiesti klausīties, ka Latvijā 
viss ir slikti un naudas nav. 
Pēdējos desmit gadus augs-
tākajai izglītībai no budžeta 
piešķir 100†miljonus eiro 
un ne centu vairāk, turklāt 
nemaz nedomā atgriezties 
2009. gada līmenī, kad šis fi-
nansējums bija virs 200 mil-
joniem eiro. Mūs visu laiku 
tur pusbadā, un ar šādu fi-
nansējumu runāt par reitin-
giem ir diezgan utopisks 
mērķis. Finansējums ir viens 
no faktoriem, kas nosaka 
universitātes vietu reitingā, 
jo tieši ietekmē augstskolas 
pētniecības kapacitāti.

Pirms pāris gadiem RTU 
izveidojām Zināšanu vadī-
bas centru (ZVC), kam uz-
devām pēc Kanādā izman-
totas metodikas aprēķināt 
RTU reālo pienesumu sa-
biedrībai un tautsaimniecī-
bai. Mūsu gadījumā pētnie-
cības ieguldījums rēķināts 
20 gadu termiņā, kamēr pa-
saulē šo pienesumu rēķina 
40 gadu periodā. Ņemot vē-
rā, ka Latvija neatkarību at-
guva deviņdesmito gadu sā-
kumā, aprēķini par pētnie-
cību ir tikai par pēdējiem 30 
gadiem, turklāt arī pirmajos 
desmit gados pēc neatkarī-
bas atgūšanas finansējums 
pētniecībai bija ļoti niecīgs, 
tāpēc arī rezultāti tajos ga-
dos bija maz pamanāmi.

Ja pienesuma rezultātus 
salīdzinām ar budžeta fi-
nansējumu RTU, dotācijas 
attiecība pret RTU pienesu-
mu tautsaimniecībai ir 1 
pret 24. Uzskatām, ka sa-
biedrībai ir svarīgi redzēt, ka 
universitāte nedarbojas kā 

uzņēmums, kas «ražo» pro-
dukciju tikai inženieru vei-
dā. Mūsu pienesums ir 
daudzkārt lielāks.

Vēsturiski pētniecībā bi-
jām priekšā Igaunijai, taču 
pēdējos 30 gados esam pali-
kuši stipri aizmugurē, jo gan 
Tallinas Tehnoloģiju univer-
sitātei, gan Tartu Universi-
tātei piešķirtā finansējuma 
apjoms bijis divas trīs reizes 
lielāks nekā RTU, lai gan 
ekonomiskā situācija abās 
valstīs bija līdzīga. Taču 
igauņi jau toreiz apzinājās, 
ka pētniecības sekmēšana ir 
attīstības stūrakmens.

A. Z. Šis pētījums ir pirmā 
praktiskā lieta, ko esam pa-
veikuši Zināšanu vadības 
centrā un par ko informē-
jam sabiedrību. Tas ir savā 
ziņā simboliski, jo parāda, 
ka RTU attīstības plānošanu 
un arī augstākās izglītības 
un zinātnes attīstību cenša-
mies balstīt uz reāliem da-
tiem un pierādījumiem. Arī 
veidojot RTU stratēģiju, ZVC 
analizē gan RTU attīstību, 
gan Latvijas augstākās izglī-
tības un zinātnes attīstību, 
kā arī pasaules tendences. 
Tas mums ļauj pieņemt arī 
konkrētus lēmumus, kas 
balstīti gan padziļinātā ana-
līzē, gan dažādos prognožu 
scenārijos.

Šādu pieeju izmantojam 
arī RTU 2021.–2025. gada 
darbības stratēģijas izstrā-
dē, kurā definējam, kādi būs 
RTU galvenie mērķi un kon-
kurētspējas priekšrocības 
šajā periodā.

Šādā veidā veiktā analīzē 
balstīts arī RTU lēmums no 
nākamā gada universitātē 
uzņemt studentus, paaug-
stinot minimālo robežu – 
šobrīd centralizētajam ma-
temātikas eksāmenam pieci 
procenti ir pietiekams re-
zultāts, bet, lai potenciālais 
students varētu pretendēt 
uz studijām RTU, vajadzēs 
12 procentu.

Kādēļ šāds lēmums?
A. Z. Esam izanalizējuši ie-
meslus, kāpēc daļa no RTU 
uzņemtajiem studentiem 
tomēr nespēj sekmīgi pa-
beigt studiju procesu, un se-
cinājām, ka, ieguldot darbu 
un finansējumu nosacīti la-
bākajos studentos, spēsim 
paaugstināt ne tikai vidējo 
studiju kvalitāti, bet arī pa-
nāksim, ka mācību procesu 
sekmīgi pabeigs lielāks stu-
dentu skaits. Jau šobrīd RTU 
Inženierzinātņu vidusskolas 
absolventiem piedāvājam 
individualizētas izcilības 
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Latvijā visiem 

jauniešiem 

jācenšas iegūt 

ne tikai vidējo, 

bet arī 

augstāko 

izglītību

0  Leonīds Ribickis: ja cilvēks ir doktors jurisprudencē, ekonomikā un inženierzinātnēs, tādu kandidātu, piemēram, 
Valsts kanceleja, konkursā atlasīs kā pirmo numuru, nevis tikai to, kuram attiecīgajā jomā būs lielāka vai mazāka darba piere-
dze. Un tad arī reāli dzīvē redzēsim ilgtspējīgu valsts attīstību visās jomās.  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

Universitātēm jāsekmē izglīto-
tas, uz zināšanām un ilgtspējī-
gu attīstību tendētas sabiedrī-
bas veidošanās, sarunā ar 
Guntaru Gūti pauž rīgas teh-
niskās universitātes rektors 
Leonīds ribickis un attīstības 
prorektors artūrs Zeps
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programmas un līdzīgas 
programmas no 2020. gada 
sāksim piedāvāt arī citu Lat-
vijas skolu labākajiem au-
dzēkņiem.

Virzāties uz augstākās iz-
glītības kvalitātes paaugs-
tināšanu?
A. Z. Pilnveidojam savu dar-
bību, lai rezultāts būtu efek-
tīvāks. Analīzes rezultātā sa-
protam virzienus, kur jāuz-
labo veikums, lai sasniegtu 
vēl augstāku atdeves koefi-
cientu. Diemžēl Latvijā maz 
sastopamas analogas augst-
skolu un ministriju struktū-
ras, kas padziļināti pētītu un 
analizētu dažādus procesus 
un datus, lai nonāktu pie at-
tīstības prognozēm un izvē-
lētos vislabāko rīcības vari-
antu no vairākām alternatī-
vām. 

L. R. Mēs nevaram preto-
ties pasaules tendencēm – 
ja tās neņemsim vērā, palik-
sim «sūnu ciemā» un zaudē-
sim jebkādus kontaktus ar 

kolēģiem pasaulē, bet tik sa-
līdzinājumā nelielai valstij 
kā Latvija šāds scenārijs bū-
tu ļoti bīstams.

Nesen biju konferencē Ja-
pānā, kur tika pārrunātas 
pasaules tendences. Šobrīd 
virzāmies uz tā sauktās 
piektās informācijas sabied-
rības veidošanu, kuras pa-
matā ir ilgtspējīgas attīstī-
bas mērķi un gudro pārmai-
ņu vadība. Nepārtrauktas 
gudras pārmaiņas ir jaunā 
normālā dzīve – tā varētu 
latviski definēt tendences 
pasaulē.

Tāpēc arī RTU turpina 
studiju kvalitātes uzlaboša-
nu, taču te nav runas tikai 
par lekciju pasniegšanas sti-
lu vai lektora zināšanu līme-
ni, bet par būtisku studiju 
programmas paplašināša-
nu, lai sekmētu studentu 
domāšanas un pasaules uz-
tveres paplašināšanos.

Protams, var pārmest, ka 
mums ir ļoti daudz dažādu 
studiju programmu, taču tās 
tika izveidotas, ņemot vērā 
industrijas pieprasījumu. 
Latvijā ir daudz nozaru, tur-
klāt katrā no tām ir vairākas 
specializācijas, un nereti te-
ju katram uzņēmumam ne-
pieciešami darbinieki ar 
specifiskām, konkrētām zi-
nāšanām. Darba devēji tad 
RTU lūdz sagatavot šādus 
speciālistus. Mums savukārt 
ir izaicinājums ar esošo fi-
nansējumu nodrošināt ļoti 
plašo pieprasījumu pēc 
konkrētas jomas speciālis-
tiem.

A. Z. Jaunajā RTU stratē-
ģijā plānojam arī daļēju stu-
diju programmu un priekš-
metu konsolidāciju, kas dos 

iespēju attīstīt visspēcīgā-
kos virzienus. Domājam par 
augstākām kvalifikācijas 
prasībām zinātniskajam un 
akadēmiskajam personā-
lam, jo saredzam, ka, kon-
centrējoties uz augstākas 
kvalitātes sasniegšanu, no 
RTU darbības būs lielāka at-
deve.

L. R. Esam gatavi būtiski 
palielināt studējošo noslo-
dzi, lai viņiem nebūtu laika 
strādāt. Taču ir būtiska 
problēma: studentiem nav 
stipendiju. Kā tas cilvēks 
dzīvos studiju laikā? Ar ve-
cāku palīdzību? Varbūt vie-
nam no desmit šāda iespēja 
būs, bet pārējiem arī taču 
kaut kā jādzīvo. Tas savukārt 
nozīmē – ja ir normālas sti-
pendijas maģistrantiem, 
doktorantiem, viņi var pilnu 
dienu nodoties studiju un 
zinātniskajam darbam, 3–5 
gados izveido savu promo-
cijas darbu, radot, ļoti ie-
spējams, kādu jaunu pro-
duktu, inovāciju vai jaunas 
procesu vadības metodes, 
kas būs reālos skaitļos aprē-
ķināms pienesums taut-
saimniecībai.

Stāstījāt, ka nozares lūdz 
RTU sagatavot specifisku 
jomu speciālistus. Loģiski, 
ka maza apjoma speciālis-
tu sagatavošana izmaksā 
daudzkārt dārgāk nekā pla-
ši pieprasītu profesiju jo-
mās. Vai industrija piedāvā 
arī savu līdzfinansējumu 
studiju nodrošināšanai?
L. R. Daudzus gadus darbo-
jas RTU Attīstības fonds, 
kam ziedojumus veic virkne 
dažādu nozaru Latvijas uz-
ņēmumu. No fonda līdzek-
ļiem tiek maksātas arī sti-

pendijas daļai mūsu stu-
dentu. Varbūt summas nav 
ļoti lielas, tomēr sava veida 
atbalsts tas ir. Turklāt šogad 
kopā ar SIA Latvijas Mobi-
lais telefons sākām jaunu 
projektu Industriālais dok-
torants, kura laikā divi topo-
šie doktori gadā saņem katrs 
50 tūkstošu eiro finansēju-
mu konkrēta izpētes projek-
ta īstenošanai promocijas 
darba izstrādē.

A. Z. Mums ir ļoti cieša un 
spēcīga sadarbība ar indus-
triju. Loģiski, RTU negatavo 
konkrētus speciālistus vie-
nam uzņēmumam, tāpēc 
sadarbība veidojas, uzņē-
mumiem nodrošinot prak-
ses un stipendijas, tādējādi 
tie jau studiju laikā noskata 
un piesaista sev jaunos dar-
biniekus. Viens no būtis-
kiem šīs sadarbības mēr-
ķiem ir sekmēt, lai jaunie 
speciālisti un zinātnieki pēc 
studijām paliktu Latvijā un 
varētu gan atbilstoši pelnīt, 
gan sekmēt pētniecības un 
zinātnes, kā arī visas taut-
saimniecības attīstību.

Arī RTU nākotnes stratē-
ģijā esam noteikuši mērķi 
paplašināt un padarīt aiz-
vien efektīvāku sadarbību 
starp industrijām un RTU, 
pat vēl vairāk – ar visu aug-
stākās izglītības jomu kopu-
mā.

L. R. Varam publiski aici-
nāt uzņēmumu vadītājus 
nākt un stāstīt par savām 
vajadzībām un solīt, ka atra-
dīsim risinājumu, taču 
mums ir daudz plašākas ie-
spējas – RTU jau 23 gadus 
darbojas tehnoloģiskais 
parks, biznesa inkubatori, 
kuros top daudz dažādu iz-
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gudrojumu. Tāpat mums ir 
Dizaina fabrika, dažādas la-
boratorijas, kurās nodroši-
nām iespēju jebkuram stu-
dentam iemācīties radīt jau 
studiju procesā. RTU jau 
desmit gadu pilnīgi visu 
specialitāšu studentiem 
viens no lekciju kursiem ir 
uzņēmējdarbības studijas, 
lai ikviens RTU absolvējis 
inženieris varētu būt ne ti-
kai lielisks speciālists un 
darbinieks, bet spētu izvei-
dot savu uzņēmumu, radīt 
un ražot jaunus produktus, 
ko pārdot pasaulē.

Būtībā universitāšu uz-
devums ir ne tikai sagata-
vot labus darbiniekus uz-
ņēmumiem, bet veidot jau-
nu platformu, kas izglītotu 
uz zināšanām un ilgtspējī-
gu attīstību tendētu sabied-
rību?
L. R. Mums jau šogad sākās 
pirmais eksperimentālais 
mēģinājums – esam sākuši 
jaunas studiju programmas 
Datorzinātne un organizā-
ciju tehnoloģijas jeb Baltijas 
IT līderu programmas reali-
zāciju, kurā sadarbojas RTU 
Datorzinātnes un informā-
cijas tehnoloģijas fakultāte, 
RTU Rīgas Biznesa skola, 
Latvijas Universitāte un ASV 
Bufalo Universitāte. Šajā 
programmā Latvijas mācīb-
spēki ASV apguva jaunas zi-
nāšanas un kompetences, 
kā izglītot nākotnes IT līde-
rus. Šīs programmas stu-
denti būs apguvuši gan IT, 
gan juridiskās zināšanas, 
kas nepieciešamas uzņēmē-
jiem.

Manuprāt, Latvijā visiem 
jauniešiem jācenšas iegūt 
ne tikai vidējo, bet arī aug-

stāko izglītību un jākļūst par 
vadošajiem tautsaimnie-
kiem Eiropā, nevis tikai jā-
domā, kur doties peļņā. Tas 
ir mans personīgais viedok-
lis, un es no tā neatkāpšos, 
kamēr vien elpoju. Latvijā ir 
ļoti talantīgi jaunieši, tāpēc 
kopējais izglītības līmenis 
vēl vairāk jāpaaugstina. Pro-
tams, visā valstī ir daudz, ko 
pilnveidot un reformēt, un 
tam visam pa vidu ir arī 
daudzgalvainā augstskolu 
saime, kura arī prasās pēc 
reformām, bet tās jāīsteno 
prātīgi. Reformas tomēr jā-
balsta uz attiecīga finansē-
juma un visu iesaistīto iein-
teresētības, nevis tikai pasa-
kot, ka visi var darīt, ko vē-
las, bet dažiem tomēr būs 
maksimāli ierobežojumi.

A. Z. Šajā sakarā RTU Sat-
versmes sapulce arī apstip-
rināja rezolūciju Par nepie-
ciešamajām pārmaiņām 
augstākajā izglītībā un zi-
nātnē, kurā definējām, kā 
saredzam nepieciešamās 
pārmaiņas nozarē. Proti, ap-
zināmies, ka arī mums pa-
šiem jāveic virkne mājas-
darbu, tostarp par RTU dar-
bības efektivitātes paaugsti-
nāšanu visdažādākajos vir-
zienos. Taču ir arī konkrētas 
lietas, ko sagaidām jau pla-
šākā visas augstākās izglītī-
bas jomā, tostarp no likum-
devēja. Piemēram, izveidot 
atsevišķu likumu par visām 
Latvijas universitātēm, 
skaidri definējot, kādi ir uni-
versitāšu darbības principi, 
finansējums, pārvaldība un 
kādi ir kritēriji, pieņemot 
darbā akadēmisko un zināt-
nisko personālu. To šobrīd 
regulē vairāki atšķirīgi liku-

mi, kas attiecīgi bremzē 
efektivitātes paaugstināša-
nas pasākumus.

L. R. Esam gan pētījuši, 
kādus uzlabojumus un ie-
guvumus dos ideja mainīt 
universitāšu pārvaldības 
modeli, papildus esošajai 
sistēmai izveidojot vēl pa-
domi. RTU piekrīt padomju 
izveidei, bet jāņem vērā, ka 
būtiskākais faktors, kas iz-
šķir universitāšu panāku-
mus, ir adekvāta finansēju-
ma pieejamība zinātniskās 
un pētnieciskās darbības 
veikšanai, protams, ar attie-
cīgi augstākiem rezultātiem 
šajā virzienā un arī studiju 
kvalitātē.

Pētījums par RTU piene-
sumu Latvijas tautsaimnie-
cībai pierāda, ka universitā-
šu atdevi jārēķina citādi, ne-
vis peļņā, ko gūst, izmanto-
jot valsts ieguldīto naudu. 
Lai gan vārdos politiķi aplie-
cina savu sapratni par aug-
stākās izglītības atbilstošas 
finansēšanas nepieciešamī-
bu, darbos tā aizvien neno-
tiek. Uzskatu, ka Latvijā vis-
pār būtu jāpāriet uz bez-
maksas augstāko izglītību, 
ko finansē no budžeta. Kā-
pēc gan šāda prakse ir visās 
attīstītajās Ziemeļvalstīs, 
kas ir augsto algu ekonomi-
kas, un arī Igaunijā? Nav jau 
tās izmaksas tik milzīgas, lai 
tās nevarētu segt no valsts 
budžeta. Taču ieguldījumam 
būs liela atdeve valsts eko-
nomikā.

Vai tas nozīmē, ka līdz ar 
to arī būtu jāpaaugstina 
kritēriji tiem, kurus uzņem 
universitātē, lai studentu 
pulkā par valsts naudu uz-
ņemtu vistalantīgākos? No-

sacīti atsijājot tos, kuru zi-
nāšanas nav tik labas...
L. R. Patiesībā viss ir atka-
rīgs no pedagoga. Nav Lat-
vijā tādu bērnu, kuri ir ne-
spējīgi un dumji. Viņi visi ir 
spējīgi, bet te ir pieļautas 
milzīgas kļūdas dažādajos 
reformu posmos: vai nu par 
maz, vai par daudz, vai par 
stingru vai vāju... Nenolie-
dzami, ir ļoti daudz labu 
skolotāju, bet arī jebkurš 
bērns normālā situācijā ir 
spējīgs atrast sabiedrībā to 
vietu, kur tieši viņš ir visspē-
jīgākais. Esmu par to pilnīgi 
pārliecināts. Jaunietim var 
nebūt muzikālās dzirdes, un 
tāpēc viņš nebūs izcils mū-
ziķis, bet viņš var būt izcili 
talantīgs un spēcīgs sportā. 
Taču šie ir cilvēka fiziskie 
dotumi. Tajā pašā laikā tre-
nēt un iemācīties izmantot 
smadzeņu potenciālu kādā 
jomā var jebkurš Latvijas 
jaunietis. To sekmē pat mū-
su klimats – te nav ne milzī-
gu karstumu, ne lielu auks-
tumu, visi te varam ļoti labi 
dzīvot un attīstīties. Tādēļ 
vēlreiz uzsveru: jebkurš Lat-
vijas jaunietis ir spējīgs un 
arī tiesīgs iegūt augstāko iz-
glītību.

Vai šis jūsu viedoklis ir 
pamatā RTU stratēģijai nā-
kotnē izglītot nevis lielis-
kus darbiniekus, bet gan iz-
cilas, gudras personības, 
kuras...
L. R. ...kuras vairumā gadī-
jumu kļūst par uzņēmējiem, 
darba devējiem, ilgtspējīgas 
sabiedrības pamatu, ekono-
mikas attīstības un labklājī-
bas veidotājiem.

Tāds varbūt neierasts pie-
mērs – ir izcili maiznieki, 

pavāri, kuri ir talantīgi sava 
aroda meistari. Bet sakiet, 
vai maiznieks un pavārs ar 
augstāko izglītību būtu slik-
tāk? Vai tā ir nevajadzīga lai-
ka tērēšana?

Viņš var radīt ko pavisam 
jaunu...
L. R. Tieši tā! Tāpēc tas ir jā-
sekmē, un esmu pārlieci-
nāts, ka mums tas ir pa spē-
kam.

Vai savos attīstības plā-
nos ņemat vērā arī demo-
grāfijas negatīvās tenden-
ces? Kas pie jums mācīsies? 
Protams, vienmēr var pie-
saistīt ārvalstu studentus...
A. Z. Skatoties datus, re-
dzam, ka no potenciālo stu-
dentu viedokļa šobrīd esam 
vienā no zemākajiem līme-
ņiem, bet līdz 2030. gadam 
vēl būsim vairāk vai mazāk 
stabilā situācijā. Taču ir jā-
ņem vērā vēl kāda būtiska 
nianse: cilvēku vidējais mū-
ža ilgums pagarinās, un viņi 
arī ilgāku laiku paliek darba 
tirgū. Pēdējo gadu tenden-
ces rāda, ka, piemēram, 
RTU iestājas ne tikai jaunie-
ši pēc vidusskolas, bet arī 
cilvēki vēlākos dzīves pos-
mos. Šī tendence nākotnē 
aizvien vairāk palielināsies, 
attīstoties mūžizglītības un 
arī digitalizācijas nozīmei, 
ko arī ņemam vērā, plānojot 
RTU attīstības stratēģiju.

L. R. Attiecībā uz cilvēkre-
sursiem vēl esam diezgan 
priviliģētā situācijā Eiropas 
kontekstā. Ja runā par ma-
ģistrantūru un doktorantū-
ru, mums gandrīz 90% ir 
vietējie studenti. Ja salīdzi-
nām tādas profesijas kā man 
– elektroinženierija – Latvijā 
ar Dānijas vadošajām uni-
versitātēm, tur doktorantū-
ras programmā no 100 dok-
torantiem tikai viens ir dā-
nis. Pārējie ir ārzemnieki. 
Protams, visi šie cilvēki veic 
pētniecību, raksta zinātnis-
kās publikācijas, bet pēc 
tam 70% no viņiem dosies 
uz savām valstīm, iegūtās 
zināšanas aizvedot sev līdzi. 
Tādēļ vēl gadus 10–20 Latvi-
ja būs tāda lielo iespēju ze-
me vietējiem. Protams, kon-
kurenti labprāt kritizē Latvi-
ju par vājo izglītību un ze-
majām attīstības iespējām, 
vienlaikus slavējot savu val-
stu iespējas. Taču mums pa-
šiem jāapzinās: vajag mācī-
ties, un arī jāpilnveido izglī-
tības sistēma kopumā. Jā, 
varbūt nereti viss notiek kā 
pa celmiem, taču tik un tā 
situācija uzlabojas.

A. Z. Uz to arī mērķēts 
RTU nākotnes attīstības 
modelis – ne tikai koncen-
trēties uz bakalauriem, ma-
ģistriem un doktoriem. Jau 
šobrīd saredzam, ka nākot-
nē liela vērtība un arī pie-
prasījums būs pēc atseviš-
ķiem kvalifikācijas paaugsti-
nāšanas kursiem, kas jau šo-
dien ir pieejami ne tikai klā-
tienē, bet arī attālināti, iz-
mantojot moderno tehnolo-
ģiju iespējas. Tas nozīmē – 
divu triju gadu laikā pakā-
peniski noklausoties vairā-
kus studiju kursus (arī ne-

klātienē) un nokārtojot pār-
baudījumus, beigās var ie-
gūt, piemēram, maģistra 
grādu. 

L. R. RTU savā otrajā dok-
torantūrā studē cilvēks 70 
gadu vecumā. Viņš pirms 20 
gadiem ieguva savu pirmo 
doktora grādu un tagad vē-
las aizstāvēt otro. Mums ir 
gana daudz 40, 50 un 60 ga-
dus vecu studentu. Ar to gri-
bu uzsvērt: ja visiem būs 
augstākā izglītība, uz augs-
tiem amatiem sacensība no-
ritēs pēc tā, kuram ir vairāk 
doktora grādu un kādās jo-
mās. Ja cilvēks ir doktors ju-
risprudencē, ekonomikā un 
inženierzinātnēs, tādu kan-
didātu, piemēram, Valsts 
kanceleja, atlasīs kā pirmo 
numuru, nevis tikai to, ku-
ram attiecīgajā jomā būs lie-
lāka vai mazāka darba pie-
redze. Un tad arī reāli dzīvē 
redzēsim ilgtspējīgu valsts 
attīstību visās jomās.

Cik lielā mērā jūsu nā-
kotnes plāni ir saskaņoti ar 
valsts iecerēto virzību gan 
izglītības, gan tautsaimnie-
cības kontekstā? Vai esat uz 
viena viļņa?
L.†R. Esam speciāli izveido-
juši štata vietu – attīstības 
prorektors, kam viens no 
galvenajiem uzdevumiem ir 
runāt ar politiķiem un atrast 
kopīgu valodu neatkarīgi no 
tā, kādi politiķi ir pie varas, 
jo universitāte nevar būt po-
litiski orientēta uz vienu vai 
otru politisko spēku. Mums 
ir jāaptver visas sabiedrības 
intereses un jāļauj ikvienam 
sevi pilnveidot. 

A. Z. Valsts līmenī notiek 
patiešām dažādas diskusijas 
par pārmaiņām, un mēs 
cenšamies aktīvi tajās ie-
saistīties, gan paužot mūsu 
redzējumu par viņu plā-
niem, gan arī skaidri pre-
zentējot mūsu skatījumu un 
piedāvājumu. Es teiktu, ka 
šobrīd ir nevis valsts uz-
spiests diktāts, bet gan ab-
pusējs dialogs, kas diezgan 
sekmīgi noris.

L. R. Patiešām ceru, ka sa-
runas un diskusijas 2020. 
gada sākumā rezultēsies 
augstāko izglītību regla-
mentējošajos likumos vai 
attiecīgi pieņemot jaunu li-
kumu, skaidri definējot gan 
spēles noteikumus nozarē, 
gan arī universitāšu uzde-
vumus un valsts lomu un 
saistības augstākās izglītī-
bas un zinātnes attīstības 
sekmēšanā. Viens no visbū-
tiskākajiem faktoriem – ne-
atkarīgi no tā, vai tiek radīts 
jauns likums vai grozīti eso-
šie, ir jāparedz un jānodro-
šina konkrēts nozares finan-
sējuma apjoms, kas orien-
tēts uz valsts tautsaimniecī-
bas attīstības sekmēšanu. 
Mūsu pētījums par ieguldī-
jumu tautsaimniecībā ap-
liecina, ka universitātes ne 
tikai tērē finansējumu, bet 
to atgriezeniskais piene-
sums valsts attīstībā ir ļoti 
būtisks. Protams, varam dis-
kutēt par aprēķiniem un ga-
laskaitļiem, taču kopējā ten-
dence ir neapstrīdama. 5
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