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Pragmatisks cilvēks nedara 
to, ko dara uzņēmējs 
Spriežot pēc politiķu un prominentu uzņēmēju izteikumiem, izglītības sistēma 
ir viens no galvenajiem grēkāžiem valsts ekonomiskajās grūtībās - esošajās 

un gaidāmajās. Vai šim viedoklim piekrīt akadēmiskās aprindas un kādas idejas 
uzņēmējdarbībai spēj piedāvāt biznesa izglītība - par to saruna ar biznesa augst
skolas Turība jauno rektoru ANTONU KIŠČENKO. 

Olafs Zvejnieks, Dace Balode 

Medicīnas izglītības sistēma gatavo ārstus, 
ķīmijas fakultāte gatavo ķīmiķus, bet filolo
ģijas fakultāte - filologus. Vai var apgalvot, 
ka uzņēmējdarbības izglītības sistēma gatavo 
uzņēmējus? 

Labs jautājums. Manuprāt, uzņēmējus 
negatavo neviens - vai nu cilvēks ir uzņē-

mējs, vai arī nav. Tomēr uzņēmējdarbībā 
ir kāds nopietns un svarīgs posms - me
nedžeri jeb vadītāji. Bieži vien uzņēmu
ma attīstība un konkurētspēja visvairāk 
atkarīga tieši no viņiem. Šos cilvēkus tad 
arī gatavo uzņēmējdarbības izglītības sis
tēma . 

Kas vajadzīgs menedžeriem? Pirmkārt, 
viņiem jābūt brīviem no dažādiem ierobe
žojošiem faktoriem un pat tehnoloģijām, 
jo idejas var realizēties tikai tad, kad to 
īstenotāji saka - „jā, to var", nevis - „nē, 

tas ir neiespējami". Tā, iespējams, ir biz
nesa izglītības atšķirība no eksaktajām 1>1> 
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zinātnēm - tur precīzi iemāca, ko un 
kādos apstākļos var izdarīt un ko ne. Uz
ņēmējdarbībā viss ir pilnīgi otrādi - nav 
lielas jēgas spiesties iekšā tur, kur jau viss 
zināms un aizņemts, nopelnīt var ar to, ko 
citi vēl nedara. Šāda pieeja prasa fantāziju, 
iekšēju brīvību un domu lidojumu, tādēļ 
arī uzņēmējdarbības izglītības saturs un 
mācību process ir tik atšķirīgs - it kā vien
kāršāks, bet vienlaikus arī interesantāks, 
īpaši, ja izveidojas laba komanda, ir radoši 
pasniedzēji un notiek diskusija par idejām 
un iespējām tās realizēt. Neviens pragma
tiski noskaņots cilvēks nekad nedarīs to, 
ko ikdienā dara uzņēmējs. 

Skan diezgan paradoksāli. Man gan šķiet, ka 
lielākā daļa uzņēmēju ir visai pragmatiski cil
vēki - vina dara tās lietas, attiecībā uz kurām 
ir saprātīgs pamats cerēt uz panākumiem . 

Protams, dara to, ar ko var nopelnīt. 
Tomēr liela daļa uzņēmēju, īpaši mazie, 
atzīst, ka nekad nebūtu uzsākuši uzņē
mējdarbību, ja būtu iepriekš zinājuši, kas 
viņus tur sagaida. Lielai daļai sabiedrības 
algotais darbs liekas drošāks un pievilcī
gāks nekā paša radīts bizness ar visiem tā 
riskiem un nebūšanām. Par uzņēmējiem 
ir jāpiedzimst, par tiem kļūst cilvēki, kas 
nevēlas mierīgu dzīvi un astoņu stundu 
darba dienas. 

Tomēr vēlreiz gribētu jautāt - vai biznesa 
i zglītība orientē studentu uz kļūšanu par me
nedžeri jeb, vienkārši izsakoties, klerku kādā 
uzņēmumā vai tomēr uz radošu uzņēmējdar
bību? Risks un uzdrošināšanās, par ko jūs runā
jāt iepriekš, nebūt nav tās vēlamākās īpašības 
zemākā un vidējā posma menedžeriem. 

Orientē uz vadītāju un klerku, taču 
vienlaikus parāda arī visas tās iespējas un 
riskus, ar ko jāsaskaras patstāvīgā uzņē-

mējdarbībā. Augstskola nevar studenta 
vietā radīt jaunu uzņēmējdarbības ideju, 
tā viņam jārada pašam. Augstskola var pa
rādīt, kā citi radījuši dzīvotspējīgas idejas, 
var mācīt domāt un izvērtēt, mācīt, kāsa
mazināt riskus, bet pārējais tomēr jāizdara 
pašam uzņēmējam. 

Dāņu loma Latvijas 
problēmās 

Biznesa izglītības sistēma valstī pastāv jau 
desmit, piecpadsmit gadus„. 

Jā, kopš neatkarības atgūšanas. Tomēr 
man j āsaka, ka tāda īsta biznesa izglītība 
Latvijā vēl tomēr nepastāv. Te gan var jau-

Viena no vislielākajām kļūdām 
90. gados bija pārliecīgā 

uzticēšanās dāņu izglītības 

sistēmai. Tolaik tika noliegts viss 
iepriekšējais un meklēja jaunu 

izglītības modeli. 

tāt, kas ir biznesa izglītība. Nav jau tādas 
augstākās biznesa izglītības - pasaulē pa
stāv biznesa skolas pie universitātēm, kas 
māca uzņēmējdarbības menedžmentu 
cilvēkiem, kuri jau ieguvuši augstāko iz
glītību kādā citā jomā. Un kāda izglītība 
ir, piemēram, Gunāram Ķirsonam? Ne 
jau biznesa. Taču viņam ir perfektas ide
jas, viņš saskata nišas, kurās var nopelnīt, 
viņš ir labs vadītāj s . Pirmo un otro iemācīt 

nevar, taču, ja tā ideja ir, tad izglītība spēj 
iedot trešo - kā to vadīt un attīstīt, kā vei
dot komandu, kā sadalīt pienākumus, kā 

piesaistīt un pārvaldīt finanses. 

No pazī~tamiem uzņēmējiem, šķiet, tikai Ed
garam Sīnam no Latio ir biznesa izglītība. Visi 
pārējie ir tādi self-made man. Tas, ko reāli ir 
radījusi biznesa izglītības sistēma , - nodaļu 
un departamentu vadītāju un speciālistu slā
nis uzņēmumos. Tomēr jauno uzņēmēju slāni 
izveidot tā arī nav izdevies. 

Šajos 15 gados pieprasījums ir bijis tieši 
pēc šī speciālistu slāņa - grāmatvežiem, 
vadītājiem, nodokļu speciālistiem, juris
tiem. Augstskolas veidoja savas program
mas, reaģējot tieši uz šo pieprasījumu. 
Cita lieta, ka vēl kādi trīs četri gadi, un šis 
pieprasījums būs apmierināts. Jau tagad 
jāsāk domāt - ko darīsim tālāk? 

Tieši tā - ko tālāk? Pagājušajā plānošanas 
periodā ES struktūrfondu līdzekļi tika apgūti, 
šķiet, par 57%. Jaunajā posmā piešķirts ap
mēram četras reizes vairāk naudas, turklāt ar 
orientāciju uz inovatīvu uzņēmējdarbību, bet 
ikviens jums pateiks: „Katastrofāli trūkst pro
jektu, nemaz nerunājot par inovatīvajiem:' 
Valstī trūkst uzņēmēju - vienkārši un skaid
ri„. 

Ja politiķi būtu savlaicīgāk prognozē
juši, kādas sekas radīs izglītības sistēmas 
novāj ināšana 90. gados, un valstij būtu 
ilgtermiņa attīstības plāns, nevis darbo
šanās no vēlēšanām līdz vēlēšanām, tad 
šobrīd situācija būtu labāka. Manuprāt, 

viena no vislielākajām kļūdām 90. gados 
bija pārliecīgā uzticēšanās dāņu izglītības 
sistēmai. Tolaik tika noliegts viss iepriek
šējais un meklēja jaunu izglītības modeli. 
Pieaicinātie dāņu eksperti novērtēja mūsu 

valsts zinātnisko potenciālu un konstatē
ja, ka kopējais intelektuālais potenciāls ir 
augsts, bet daudz kas tiek panākts piespie
du kārtā - visiem obligāti jāmācās fizika, 
ķīmija, matemātika. Tobrīd likās loģiski 
dot skolniekiem lielāku izvēli. Diemžēl to-



reiz nesapratām, ka liela daļa jauniešu šajā 
vecumā labprātāk izvēlēsies to, kas vieg
lāk, nevis to, kas noderīgāk. Tāpēc pašrei
zējais pagrieziens atpakaļ uz obligātajiem 
eksaktajiem priekšmetiem ir loģisks, lai 
gan pārāk vēls, protams. 

Bet kā ar eksakto zinātņu apmācību privātajās 
augstskolās? 

Pie pašreizējā finansējuma apjoma ek
sakto zinātņu apmācība privātajās augst
skolās būtu finansiāla pašnāvība . Lai šīs 

programmas būtu efektīvas, tām jābūt ļoti 
dārgām. 

Vai nav tā, ka pasniedzēji ļoti daudzās augst
skolās ir vieni un tie paši - pa dienu pasniedz 
universitātē, vakaros - kādā privātajā augst
skolā? 

Protams. Taču šeit ir pozitīva perspek
tīva - pašlaik liels skaits cilvēku, kas iz
glītojušies Vācijā, Kanādā, Amerikā un 
Anglijā, ir atgriezušies Latvijā un inte
resējas par iespējām strādāt pasniedzēja 
darbu. Jaunie pasniedzēji sāk konkurēt ar 
vecajiem. Lielā mērā tas noticis arī tāpēc, 
ka beidzot pasniedzējiem var samaksāt 
pieklājīgu algu - vismaz mūsu augstskolā 
augsti kvalificētu docētāju algas kļūst kon
kurētspējīgas Eiropas augstākās izglītības 
tirgū. Sāk parādīties konkurss uz pasnie
dzēju vietām. 

Tehnoloģiju pārnese 
nenotiek 
Vai mūsu biznesa izglītības sistēma spēj kalpot 
par tiltu, ar kura palīdzību uzņēmēju un va
dītāju aprindās nonāk informācija par to, kas 
jauns notiek tehnoloģiju pasaulē, kādas iespē
jas un idejas parādījušās pasaulē? 

Vienā jomā - IT - tas notiek. To ir sa
mērā viegli īstenot, jo mūsdienās jebkurš 
uzņēmējs prot lietot sev vajadzīgās teh
noloģijas, daudzmaz pārzina alternatīvas. 
Turība šogad noslēdza līgumu ar Micro
soft Latvija, kas mums dod trīs labas lie
tas -, pirmkārt, katru gadu top konkrēts 
sadarbības plāns, kurš ietver arī publiskās 
lekcijas studentiem par jaunajiem Micro
soft produktiem un to pielietojuma iespē
jām. Otrkārt, tiek kopīgi rīkoti semināri 
un konferences, kurās diskutē par dažādu 
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kas spēj izskaidrot to iespējas . 
Ar sadarbību citās nozarēs ir daudz 

sarežģītāk. Esam gan saņēmuši ES struk
tūrfondu līdzekļus pasniedzēju prakses 
nodrošināšanai reāli funkcionējošos uz
ņēmumos, un šādā izpausmē sadarbība 
veidojas galvenokārt ar Vieglās rūpniecī
bas asociāciju. Pasniedzējiem savas prak
ses laikā, protams, būtu nevis jāskatās, bet 
jāstrādā. Lai gan esam atrisinājuši problē
mas ar informācijas aizsardzību, kas sāku
mā bremzēja šo projektu, tomēr jāatzīst, 

Pie pašreizējā finansējuma apjoma eksakto zinātņu apmācība 
privātajās augstskolās būtu finansiāla pašnāvība. Lai būtu efektīvas, 

šīm programmām jābūt ļoti dārgām. 

produktu priekšrocībām un trūkumiem. 
Treškārt, to programmatūru, kuru varētu 
lietot mazie un vidējie uzņēmēji, Microsoft 
mums uzdāvina un apmāca ar to strādāt 
pasniedzējus, savukārt mēs varam ieviest 
speciālu studiju kursu studentu apmācībai, 
kā ar to darboties. Kopumā tas augstskolai 
ļauj būt solīti priekšā tam, kas IT jomā no
tiek vienā vidējā Latvijas uzņēmumā. 

Te es gribētu pieminēt arī pieredzi ar 
citiem priekšmetiem. Apmēram pirms 10 
gadiem mēs sākām pasniegt priekšmetu 
Projektu vadība. Toreiz studenti vienkār
ši nesaprata, par ko ir runa, nebija jau vēl 
ne ES struktūrfondu, ne citu lietu, kas 
rada pieprasījumu pēc šīm zināšanām. Tā 
kā studenti nesaprata, ko ar to visu darīt, 
tad, protams, interese bija vāja, apmek
lējums un sekmība - zemi. Atceroties tā 
laika pieredzi, tagad mēs cenšamies vienā 
priekšmetā apvienot praktiķus, kuriem šīs 
programmas būs jālieto, un speciālistus, 

ka pie īsti augstajām tehnoloģijām v1ņ1 

pielaisti netiek. Te vēl daudz jāstrādā, jo 
pietiekamas intereses un izpratnes no uz
ņēmēju puses par šādu sadarbību nav. Nav 
jau arī daudz uzņēmumu ar modernām 
tehnoloģijām. Īsi sakot, šeit nākas atcerē
ties mūžīgo izglītības dilemmu - labākais 

pasniedzējs ir praktiķis, kas vienlaikus ir 
pētnieks . Taču, ja viņš tiešām ir labs pa
sniedzējs, tad viņš ir ļoti pieprasīts audi
torijā . Ja viņš ir ļoti pieprasīts - viņš neko 
citu nedara, kā vien lasa lekcijas, un ātri 
vien pārstāj būt praktiķis un pētnieks. Ir 
jāmēģina sabalansēt to stundu skaitu, kas 
tiek pavadīts auditorijās, ar laiku, kas pa
vadīts praktiskā darbā un/vai pētniecībā. 
Turībā esam ieviesuši šādus ierobežoju
mus, redzēsim, cik tie būs efektīvi. 

Vai mēdzat aicināt arī pazīstamus uzņēmējus 
lasīt lekcijas? 

Jā, uz publiskajām lekcijām gandrīz kat- H· 





diju maksās vien. Bet vēl jau ir arī ēšana, 

dzīvokļu īre vai viesnīcas, izklaides un 
transporta pakalpojumi - visās šajās no
zarēs būs pienesums. Vēl viens pozitīvs 
efekts varētu būt tas, ka pieaugs izglītības 
kvalitāte un pasniedzēji būs spiesti gan 
celt savu kvalifikāciju, gan iesaistīties pēt 

nieciskajā darbā, gan rūpīgāk gatavoties 
nodarbībām, jo tā jau būs reāla konkuren
ce globālajā izglītības tirgū. 

Kur tad ir tas pasniedzēju slānis, kas spēj pro
fesionā li pasniegt angļu valodā un kuriem 
būtu mūsdienīgas zināšanas? 
Būs, ja būs pieprasījums . Turībā jau šo

brīd ir programmas, kas tiek pasniegtas 
angļu valodā, piemēram, bakalaura un 
nākamgad arī maģistra programma tūris
mā. Daudz ko dod arī Erasmus apmaiņas 
programma studentiem un pasniedzē

jiem, jo tās ietvaros notiek reāla apmaiņa 

ar studentiem un pasniedzējiem, tātad 

tiek gatavoti arī mācību kursi angliski . 
Treškārt, es jau pieminēju, ka veidojas pa
sniedzēju slānis, kas guvuši izglītību Rie
tumos un šobrīd meklē darba iespējas šeit. 
Runājot par Turību, patlaban gandrīz 10% 
pasniedzēju var lasīt lekcijas angļu valodā. 
Arī kopumā izglītības sistēmā ir līdzīgas 
tendences. Ja šim jautājumam pieiesim ar 

attieksmi - pašlaik nevaram, tātad nevarē
sim nekad - tad tiešām nekad nevarēsim. 
Ir jādod iespēja to darīt, un tad augstsko
las pašas sameklēs resursus, kā šo iespēju 
varētu izmantot. 

Lēto resursu un neaizpildīto 
tirgus nišu periods ir beidzies. 

Tagad ir jādomā, kā efektīvi ražot 
ar minimālām izmaksām - tās 

ir citas ražošanas tehnoloģijas, 
pavisam cita darba organizācija. 

Kas neļauj attīstīt šo ārzemju studentu plūs
mu? 

Imigrācijas dienests jeb, precīzāk sakot, 
tās prasības, kas jāizpilda cilvēkam, lai ie
gūtu atļauju iebraukt Latvijā . Tās valstis, 
no kurām varētu reāli dabūt studentus, ir 
iedalītas visriskantāko valstu kategorijā, 
un uz tām attiecas visvairāk ierobežoju
mu. Bažas ir par to, ka viņi pēc studijām 
vairs nebrauks atpakaļ . Daļēji to var sa
prast, taču jāsaka, ka imigrācijas process 
no šīs pasaules daļas visticamāk notiks tik 
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un tā, un, manuprāt, labāk būtu, ja mēs 
iegūtu izglītotus imigrantus, nevis neizglī
totus. Bet, protams, nevar noliegt, ka katrs 
ķīniešu restorāns, kas tiek nodibināts 

Rīgā, zināmā mērā ir mehānisms, ar kura 
palīdzību valstī tiek iedabūts zināms skaits 
ķīniešu. Diemžēl no tā izvairīties nebūs 
iespējams, jo pasaules ekonomika ir pā

rāk globāla un noslēgties nav reāli. Starp 
citu - arī nevajag, tas padara ekonomiku 
neefektīvāku. 

Kā praktiski izpaužas problēmas ar Pilsonības 
un imigrācijas departamentu? 
Vienkārši nedod iebraukšanas vīzas. 

Ja studējošais no Ķīnas vai Indijas vēlas 
braukt pie mums, tad procedūra vīzas sa
ņemšanai ir tik gara un sarežģīta, ka beigās 
viņš tomēr atsakās no šīs idejas un brauc 
mācīties, piemēram, uz Holandi. 

Būtībā tas nozīmē, ka j ūsu nākotnes izglītība s 
vīzija ir uz sm iltīm būvēta gaisa pils, jo tā ir 
pretrunā ar valsts imigrācijas politiku„. 

Gluži tā nav, jo pagrieziens ir iezīmē
jies - valsts arvien nopietnāk sāk skatīties 
uz ārvalstu studentu piesaisti. Tas daļēji 

guvis atspoguļojumu Godmaņa valdības 
deklarācijā, kurā tiek runāts par nepiecie
šamību adaptēties vietējo studentu skaita ~~ 




