
Lielu ažiotāžu izraisījusi 
izglītības un zinātnes minis-
tres vēlme ieviest būtiskas 
pārmaiņas augstskolu pār-
valdībā. Jūs it kā esat par re-
formu, bet tajā pašā laikā 
piesardzīgi?
Mēs esam par reformu. Do-
māju, ka visas augstskolas ir 
par reformu. Visi saprot, ka ir 
jāmainās, bet...

Par ko ir šis «bet»?
Vājā vieta ir hronisks finan-
sējuma trūkums augstākajai 
izglītībai un pētniecībai.

Neviens līdz ar reformu 
jums papildu naudu neso-
la...
Pārmaiņas tiek sāktas no ot-
ras puses – ar pārvaldību. Sa-
ka – rektori slikti strādājot, 
augstskolas neatbilstot Eiro-
pas standartiem, mēs neesot 
pasaules vadošo 500 augst-
skolu vidū. Bet arī finansēju-
ma jautājumu apiet nevar. 
Politiķiem jāatzīst, ka augstā-
kās izglītības un zinātnes tē-
ma pēdējo 20 gadu laikā nav 
bijusi Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) dienaskār-
tībā. Vēlme sakārtot augstā-
kās izglītības sistēmu ir bijusi 
tikai vārdos – darbi nav seko-
juši. Piemēram, par to liecina 
lielais augstākās izglītības 
iestāžu skaits Latvijā. Sting-
rāk regulējot studiju prog-
rammu kvalitātes rādītājus, 
ministrija jau sen varēja ie-
tekmēt augstskolu skaitu, to, 
kādas vietas ieņemsim starp-
tautiskajos reitingos, cik 
mums būs ārvalstu studen-
tu, kādi būs panākumi pēt-
niecībā, cik procentu ārval-
stu viesprofesoru strādās kat-
rā augstskolā. Šie jautājumi 
bija jārisina vairāku gadu ga-
rumā. Šobrīd politiķiem ir 
vēlme ļoti īsā laika periodā 
šo jautājumu sakārtot.

Arī augstskolas saprot, ka 
ir nepieciešamas pārmaiņas, 
taču mēs esam norūpējušies, 
ka reforma ir sākta sasteigti, 
nekvalitatīvi un neapsprie-
žoties ar pašām augstskolām. 
Par to liecina divas koncep-
tuālā ziņojuma versijas, kuru 
sagatavošanā daudzi mūsu 
ieteikumi netika ņemti vērā. 
Šis jautājums tiek forsēts, ce-
rot pēc iespējas ātrāk saņemt 
valdības akceptu reformas 
sākšanai.

Mūsuprāt, ne jau izmaiņas 
augstskolu pārvaldībā būs 
tas brīnumlīdzeklis, kas iene-
sīs mūs saulītē. Arī ar pašrei-

zējo pārvaldības modeli daļa 
augstskolu ir pierādījušas, ka 
var attīstīties. Piemērs – Rī-
gas Stradiņa universitāte 
(RSU). Pēdējo triju gadu lai-
kā mūsu budžets ir pieaudzis 
par 23% uz mūsu pašu pelnī-
to līdzekļu rēķina. Mums nav 
kredītu. Esam faktiski kļuvu-
ši neatkarīgi no valsts finan-
sējuma apjoma. RSU šobrīd 
studē 9300 studentu, pēdējo 
20 gadu laikā mūsu studentu 
kopējais skaits pieaudzis par 
400%. Reflektantu skaits pē-
dējo divu gadu laikā audzis 
par 37%. Vairākus gadus pēc 
kārtas jau pirmajā uzņemša-
nas nedēļā tiek aizpildītas vi-
sas budžeta vietas, ir augsts 
konkurss – dažās program-
mās pat 12 interesentu uz 
vienu budžeta vietu. Tiek uz-
ņemti paši labākie Latvijas 
skolēni, kuriem centralizēto 
eksāmenu rādītāji ir virs 70–
80%. Jau 20 gadu mūsu uni-
versitāte piedāvā augstas 
kvalitātes studiju program-
mas sociālajās zinātnēs. Lai 
gan tās ir maksas studijas, uz 
iestāšanos ir konkurss.

Uzņemto ārvalstu studen-
tu skaita ziņā esam līderi Bal-
tijā. Mums patlaban ir 25% 
jeb 2350 ārvalstu studentu, 
no kuriem 40% nāk no Vāci-
jas, 37% no Skandināvijas. 
Nupat uzņēmām 252 jaunus 
ārvalstu studentus. Pie mums 
brauc mācīties arī no ASV, 
Kanādas, Izraēlas, Itālijas, 
Spānijas. Savukārt no trešās 
pasaules valstīm ir mazāk 
nekā 12%. Apmēram 20% 
profesoru un pētnieku ir no 
ārvalstīm. Ir pieņemti darbā 
kolēģi no Vācijas, Itālijas, ASV 
un Skandināvijas. Maksājam 
konkurētspējīgas algas. Pē-
dējo piecu gadu laikā RSU 
darbinieku atalgojums celts 
vidēji par 30%. Par 30% pie-
audzis arī jaunu darbvietu 
skaits ar augstu pievienoto 
vērtību. Esam sociāli atbil-
dīgs darba devējs. Stabili 
esam trešā lielākā augstskola 
Latvijā. Turpinām sekmīgi at-
tīstīties.

Mūsu sekmīgais darbs ir 
plaši novērtēts un pamanīts. 
Esam saņēmuši dažāda līme-
ņa atzinību, piemēram, LIIA 
balvu Eksporta čempions, 
LTRK balvu Latvji, brauciet 
jūriņā, Somijas prezidenta 
Inovāciju balvu. Anonīmā vi-
sas sabiedrības un studentu 
pētījumā jau trešo gadu pēc 

kārtas esam saņēmuši atzinī-
bu kā augstskola ar labāko 
reputāciju Latvijā. Tas viss 
liecina par mūsu sasniegto 
rezultātu augsto kvalitāti. Vai 
te ir pamats runāt par kaut 
kādu pārvaldības modeļa 
mazspēju?

Mēs saprotam politiķu vēlmi 
īsā laikā veikt lielas reformas, 
neanalizējot katras augstsko-
las sniegumu, neanalizējot 
esošā pārvaldības modeļa 
priekšrocības. Redzam vēlmi 
strauji reformēt sistēmu, ne-
paredzot papildu finansēju-
mu augstākajai izglītībai un 
zinātnei.

Padomes, ko paredzēts 
veidot katras augstskolas 
virsvadībai, uztverat kā ap-
draudējumu?
Padomi neuztveram kā ap-
draudējumu, bet tomēr re-
dzam iespēju sekmīgi strādāt 
arī esošās pārvaldības struk-
tūras ietvaros, jo tā jau šo-
dien nodrošina ārējo eksper-
tu un darba devēju tiešu ie-
saisti budžeta un stratēģijas 
izvērtēšanā, kā arī rektora 
amata kandidātu atlasē.

Bet ne lēmumu pieņem-
šanā.
Jau šodien universitātes Pa-
domnieku konvents vērtē 
augstskolas budžeta un stra-
tēģijas priekšlikumu, pirms 
tas tiek nodots izskatīšanai 
un apstiprināšanai Senātā. 
Tāpat Padomnieku konvents, 
kuru ievēl Senāts, vērtē rek-
tora amata kandidātus pirms 
vēlēšanām Satversmes sa-
pulcē. Pašreizējai pārvaldī-
bas struktūrai ir raksturīga 
cieša un sekmīga sadarbība 
starp Padomnieku konventu, 
rektoru, Senātu un Satvers-
mes sapulci. RSU gadījumā 
tas darbojas kā Šveices pulks-
tenis un dod izcilu darba re-
zultātu. IZM piedāvātajā pār-
valdības modelī neredzam, 
kā pārvaldības padome sa-
darbosies ar Senātu, Satvers-
mes sapulci un rektoru.

Un kādi riski no tā izriet?

Pastāv risks, ka jaunā pārval-
dības sistēma izslēgs rektoru, 
Senātu, Satversmes sapulci 
un Padomnieku konventu no 
atbildīgu lēmumu pieņem-
šanas. Nav saprotams, kāpēc 
lēmumu pieņemšanā par bu-
džetu un stratēģiju paralēli 
pārvaldības padomei neva-
rētu piedalīties arī Senāts. 
Tas nodrošinātu sadarbību, 
līdzsvara principu, pieņemot 
lēmumus konsensa kārtībā. 
Esam par to, ka jāparedz stu-
dējošo dalība lēmumu pie-
ņemšanā. Noteikti saglabāja-
ma augstskolas Satversmes 
sapulce, kas vēlētu Senātu un 
rektoru. Ministrijas koncep-
tuālais ziņojums par reformu 
nedod atbildi uz jautājumu, 
kā tiks izraudzīta pārvaldības 
padome, vai pārvaldības pa-
domes locekļi tiks atalgoti, 
cik bieži un kam pārvaldības 
padome atskaitīties par savu 
darbu, vai viņi būs valsts 
amatpersonas un vai būs 
kaut kādā veidā materiāli at-
bildīgi par pieņemtajiem lē-
mumiem. Mūsu augstskolas 
budžets šobrīd ir vairāk nekā 
65 miljoni. Esam nobažīju-
šies, ka universitāti ar labiem 
mācību darba un pētniecī-
bas sasniegumiem, nepras-
mīgi pārvaldot, varētu no-
gremdēt dažu mēnešu laikā. 
Tāpat nevaram būt droši, ka 
pārvaldības padomes iecel-

tie ārējie eksperti nepārstā-
vēs politisko partiju intere-
ses.

Esam pārliecināti, ka arī de-
mokrātiski ievēlētiem Senāta 
locekļiem ir jādod iespēja ko-
pā ar pārvaldības padomi 
lemt par augstskolas stratē-
ģijas un budžeta jautāju-
miem. Visiem kopā jāpieņem 
lēmums par stratēģiju, jo ti-
kai aktīva augstskolas līdz-
darbošanās nodrošinās veik-
smīgu stratēģijas īstenošanu. 
Tāpat redzam, ka konceptu-
ālajā ziņojumā ir paslēpta 
ideja piespiedu kārtā apvie-
not augstskolas, kā arī pārda-
līt to īpašumus, pat nekon-
sultējoties ar konkrētajām 
augstskolām.

Ir bažas, ka RSU varētu 
pievienot kādai citai augst-
skolai?
Tas mūs ļoti uztrauc, jo mēs 
esam kvalitatīva, atvērta un 
finansiāli veiksmīga Eiropas 
augstskola. Esam izveidojuši 
mācību centrus ārvalstīs – 
Vācijā, Itālijā, Izraēlā. Esam 
iegādājušies kapitāldaļas čet-
rās lielajās Latvijas reģionā-
lajās slimnīcās – Daugavpilī, 
Ventspilī, Liepājā, Valmierā –, 
kur studentiem un reziden-
tiem izveidoti mācību centri 
ar modernām tehnoloģijām. 
Līdz ar to mēs arī palīdzam 
reģioniem piesaistīt jaunos 
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Arī augstskolas saprot, ka ir 
nepieciešamas pārmaiņas, ta-
ču mēs esam norūpējušies, ka 
reforma ir sākta sasteigti, ne-
kvalitatīvi un neapspriežoties 
ar pašām augstskolām, – inter-
vijā Romānam Meļņikam at-
zīst rīgas stradiņa universitā-
tes rektors profesors Dr. habil. 
med. aigars pētersons
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