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Latvijas zinātni uztur ārze
Viktors AVOTIŅŠ
Akadēmiķis, Latvijas Zinātņu akadēmijas
viceprezidents, profesors, inženierzinātņu
doktors Andrejs Krasņikovs intervijā

Neatkarīgajai stāsta par to, ko valstij var dot
zinātne un kas maināms politikas, valsts
pārvaldes un zinātnes attiecībās.
- Maija beigās Zinātņu aka
dēmijā notika konsilijs Vai N at

moda ir iespējama?. Vai tiešām
sabiednoas aizmigusi apziņa ir
galvenais iemesls, ka traucē iz
vērsties mūsu potenciālam?

- Domāju, ka te būtu jā.sāk ar
kaut ko pozitīvu. Mēs dzīvojam
Latvijas nācijai labestīgā. un lab
vēlīgā. laikā.. Jo - mums ir sava
valsts. Mums ir brīvība darīt, ko
gribam, ilgu laiku pie mums un
arī tuvajos kaimiņos nav nekādu
militāro konfliktu. Ja skatā.mies
vēsturē, tad tādi laiki ir ļoti reti. Un
līdz ar to mums vienkārši jā.prot
izmantot šī situācija.
Vai iespējama, vai vajadzīga ce
turtā. atmoda? Jā. un nē. Atmodai
jā.būt galvās, cilvēku saprašanā..
Mums jā.domā. - kā. attīstīt Latviju,
kā. veidot Latvijas vietu Eiropā.... Jo
atrašanās Eiropā., no vienas puses,
ir liela veiksme, no otras - tā., visā.
dos aspektos, ir ļoti liela atbildība.
Jo - visapkārt ir valstis, kuras ne
rimstoši (es lielākoties runāju par
tehnoloģiski zinātnisko virzienu)
sacenšas. Ja noiesim no distances
un sēdēsim malā., tad, bez šaubām,
neko nesasniegsim. Turklāt - atro
doties Eiropā. šajā. vietā., sēdēt malā.
nav iespējams. Mēs esam spiesti
piedalīties šajā. skrējienā.. Piedalīties
attīstības procesā.. Un ar to daudz
iegūst arī Latvijas valsts, Latvijas
iedzīvotāji. Tas - no vienas puses.
No otras - izrādās, ka tā. struktū
ra, kuru divdesmit septiņos gados
esam izveidojuši, paliek stipri ne
efektīva. Līdz ar to, lai skrējiens tur
pinātos sekmīgi, ļoti daudz kas ir jā.
maina. Tādā. nozīmē ceturtā. atmoda
ir vajadzīga. Jo cilvēkiem jā.saprot,
ka viņiem jā.sāk strādāt valstij. Ne
vis tikai savai kabatai, bet - valstij.
Tā., lai valsts veiksme faktiski būtu
katra cilvēka individuāla veiksme.
Jo - ja mums būs attīstīta sabiedrī
ba, ja mums būs augsta zinātne un
augstas inovācijas, ja būs firmas,
kuras spēs ražot augstas pievieno
tās vērtības produktus, tad tas, bez
šaubām, vedīs pie tā., ka palielinā.
sies cilvēku labklājība, palielinā.sies
vidējās algas, sakārtosies veselības
aprūpe, sakārtosies izglītība utt. Bet
līdz tam mums ir jā.veic diezgan
kardinālas izmaiņas. Arī tādas, kas
saistītas ar mūsu saprašanu par šo
valsti, par to, kā. vajadzētu uzvesties
un kā. vajadzētu darboties.
- Ja ceturtā atmoda nav zi
nātnes produkts, bet tāda kā ga
ra, dievišķās atklāsmes būšana,
tad tādas lietas kā saimniekoša
nas, pārvaldes neefektivitāte,
manuprāt, ir ar prātu novērša
mas... Kas darāms?

- Es neteikšu, ka ceturtā. atmo
da - tas ir kaut kas ēterisks. Tā. ir
cilvēku saprašana par apkārtējo
pasauli. Bez šaubām - šai sapraša
nai jā.mainās. Tas ir neizbēgami.
Pirms divdesmit septiņiem ga
diem lielā.ko veiksmes stāstu varo-

IZSAIMNIEKOJAM
VISDĀRGĀKO.
Andrejs
Krasņikovs:
«Mēs faktiski
izsaimniekojam
visdārgāko,
kas Latvijas
nācijai ir cilvēkresursus»
ņi bija cilvēki, kuri bija veiksmīgi
privatizējuši kaut kādas vērtības,
sākuši kaut ko ražot vai vismaz
kļuvuši pazīstami sabiedrībā.. Paš
laik šī shēma ir absolūti nepieņema
ma. Tā.pēc, ka privatizēt vairs nav
ko. Tas - pirmkārt. Otrkārt - šajos
gados Latvijas kopprodukts, Latvi
jas materiālās vērtības ir saruku
šas. Ir pienācis laiks ražot no jauna.
Bet - kā. redzam - esam izveido
juši valsti, kura uz ražošanu nav
naska. Tā. faktiski domāta esošā.
procesa saglabāšanai. Ir radīts mil
zīgs skaits birokrātisko struktūru.
Bet valsts radošais potenciāls, kā.
liecina ikdiena, diemžēl ir ļoti zems.
Latvija ieņem pēdējās vietas attie
cīgos reitingos Eiropā., kā.dus tik
var iedomāties. Savukārt birokrā
tiskā. struktūra palikusi tik neiz
kustināma, ka arī valdības vīri, ku
ri grib veikt kaut ko pozitīvu, prak
tiski nespēj to darīt. Vajadzīga zināt
niskā. doma šo procesu virzīšanai,
vadīšanai, koordinēšanai, koriģē
šanai. Diemžēl tā. nenotiek.
Bet - vai tad mēs tiešām neva
ram to mainīt? Zinātņu akadēmijā.
nav divu domu - mēs to varam!
Mēs varam kļūt sekmīgi. Tam ir
cilvēki, ir potenciāls, ir saprašana.
Atliek to vienīgi realizēt.
- Tomēr - atceros, ka cilvēki
par to, ko jūs tagad uzsverat,
runāja jau deviņdesmitajos. Pats
esat teicis, ka tagad Latvijā ir ļoti
daudz humanitāro augstskolu,
bet trūkst 25 000 inženieru.

- Jebkurā. sabiedrībā. procesi
notiek subjektīvi un objektīvi. Jā.,
Latvijas bērni un jaunieši ir mācīju
šies reformētās skolās, nesaprota
mas etioloģijas, izcelsmes un satu
ra, jaunizveidotās augstskolās, ie
guvuši diplomus, bet dziļu zināša
nu viņiem praktiski nav nevienā.
priekšmetā., nevienā. jomā.. Tas bija
objektīvs process. To nevarēja ap
stādināt. Regulēšana nenotika.
Un līdz ar to pašlaik taisnība ir
tam, kurš bļauj skaļāk. Nevis tam,
kurš kaut ko zina. Un mēs vai ik uz
soļa sastopamies ar situāciju, kad
eksperta slēdziens tiek aizvietots
ar slēdzienu, ko izsaka vienkāršs

garāmgājējs. Tur, kur kompetence
kļūst zemā.ka, uzreiz parādās
viltvārži, kuri grib uzdoties par
ekspertiem. Sekas mēs redzam Zolitūdes traģēdija, diezgan daudzi
ārkārtīgi neveiksmīgi ekonomiski
risinājumi, kas nesuši ekonomis
kus zaudējumus vienu aiz otra.
Tāda ir tā. situācija.
- Nez vai situāciju, kuru jūs
tagad raksturojat, var attaisnot
ar objektīvo procesu vai, teik
sim,

valstiskuma

pieredzes

trūkumu ...

- Viss notiek objektīvi. Sabiedrī
ba grib būt pašpietiekama. Tas no
zīmē - ar savu ļoti kvalitatīvu izglī
tības sistēmu, ar savu ļoti kvalitatī
vu veselības aizsardzības sistēmu,
ar savu ļoti kvalitatīvu ekonomiku.
Tā. vietā. esam iesoļojuši to valstu
komandā., kurā. mēs negribētu būt.
Ne velti pusmiljons cilvēku no Lat
vijas ir aizbraukuši uz citām val
stīm, kur, pēc viņu domām, pārval
des, sociālās aprūpes, veselības
aizsardzības sistēmas ir labā.kas
nekā. Latvijā.. Pirmām kārtām valsti
pamet aktīvā. nācijas daļa, un cerī
bas, ka tā. atgriezīsies, ir ļoti naivas.
Jo cilvēki no Latvijas, kuri brauc
strādāt uz citu valsti, pēc tās valsts
vērtējuma, kotējas krietni augstāk
nekā. cilvēki no Afrikas, kuru men
talitāte un arī izglītības līmenis ir
savādāki. Mēs faktiski izsaimnie
kojam visdārgāko, kas Latvijas nā
cijai ir - cilvēkresursus.
Bet, lai mainītu esošo situāciju,
pirmām kārtām ir jā.būt politiskai
gribai, otrām kārtām ir vajadzīga
tiešām dziļa saprašana cilvēku
galvās, ka bez savādā.kas nostājas
pret valstiskumu mēs neko neva
rēsim izmainīt. Bet savādā.ka no
stā.ja nenozīmē domāt tikai par šā.
mirkļa labuma ielikšanu savā. ka
batā.. Nupat bija pašvaldību vēlēša
nas. To garīgā. aura bija ārkārtīgi
ciniska. Kā. parādīja žurnālistu
provokatīvie raidījumi, izrādās, ka
morāles lielākajai daļai nav. Rets
domā. par to, kā. strādāt valstij, sa
vai pilsētai. Lielākoties tiek domāts
tikai par kaut kādām savu grupē
jumu interesēm.

Domāju, ka tagad esam jau no
nākuši līdz situācijai, kad kļūdas
var atpazīt parasts garāmgājējs. Jo
tās pārvaldē ir tik rupjas, ka, pat
likvidējot vien tās, mēs varētu sas
niegt daudz ko.
- Pamatkļūdas?

- Neefektīva līdzekļu izmantošana. Klasiskais piemērs - iepirku
mi par zemā.ko cenu. Tas novedis
pie tā., ka Latvijas ceļi ir faktiski sa
grauti. Tā.pēc, ka tiek iepirkti tikai
viszemākās kvalitātes produkti,
kuri neturas kopā. pat pusotru ga
du. Turklāt- liels cilvēku skaits, kuri
apkalpo šos neefektīvos lēmumus.
Lielās demokrātijās ir atstrādāta
sistēma, kura faktiski nepieļauj ne
efektīvu lēmumu pieņemšanu.
Nākamais augstas nekompe
tences fenomens - apelācija pie
ārzemju ekspertiem. Nogrūdīsim
visu atbildību (pat par elementā
riem jautā.jumiem - iepērkot vien
kārša līmeņa kompetenci u.tml.)
kaut kādiem efemeriem ārzemju
ekspertiem, kuri pat nekur neparā
dās - kas viņi tādi? Šī tieksme visu
laiku atsacīties no tā., ka mēs varam
paši, rada vienos cilvēkos nespēju
pieņemt lēmumus, bet citos - neuz
ticību. Kas tad tā. par valsti, kur vi
sus lēmumus jebkurā. jautā.jumā.
pieņem ārzemju eksperti? Faktiski
tas ir apliecinājums visaugstākā. lī
meņa nekompetencei.
- Būttoā jūs runājat par ele
mentāru pilsoniskumu ...

- Jā., tas ir pilsoniskums.
- Vai tas nozīmē, ka politiķi,
pārvalde ir distancējuši intelek
tu, inteliģenci no sevis?

dokli, ar to cilvēku viedokli, kuriem
ir nauda, netiek ņemts vērā..
Jā., ko dara zinātnieki? Zinātnieki
vienmēr bijuši romantiķi un vien
mēr bijuši drusku sapņotāji. Nils
Bors gribēja izveidot pasaules valdī
bu no zinātniekiem. Bez šaubām, tie,
kuriem ir zināšanas, ir zināšanu
nesēji. Bet - tā. kā. zinātne mūsdie
nās ir ļoti daudzkrāsaina, zinātnieks
ļoti bieži ir zināšanu nesējs vieri
šaurā. to lokā.. Tā.pēc, lai tas darbotos
optimāli, ir jā.būt šai koordinācijai,
jā.būt zinātniskai pārraudzībai. Zi
nātnieki apzinās šo procesu, analizē
to. Bet zinātnieki nav tie, kuri pie
ņems lēmumus, kā. apturēt kaut vai
cilvēkresursu aizplūšanu. Vai to
var? Samazināt noteikti var. Bet zi
nātniekiem neviens neizvirza tā.dus
uzdevumus. Lai arī - tikai zinātnieki
varētu pateikt, kā. vajadzētu rīkoties
šādā. situācijā.. Diemžēl tas netiek
darīts. Un varbūt no birokrātu pu
ses daļēji tas pat tiek uzskatīts par
viņiem labestīgu faktoru, jo neliek
viņiem par šiem cilvēkiem rūpēties.
Ja nav cilvēka, pazūd arī problēma.
Mēs esam izveidojuši tādu val
sti, kur valstiskās intereses ļoti bie
ži nesaskan ar personiskajām.
Mums jā.veido tāda sistēma: kur tās
saskanētu. Un tad mēs varēsim
panākt izrāvienu. Kādi soļi būtu jā.
sper? Es te nevaru nosaukt kādu
vienu soli. Tas ir soļu komplekss.
Turklāt - tai nav jā.būt revolūcijai.
Vienkārši ir jā.koriģē sistēma. Ar
loģiku un stingru roku. Bez atkā
pēm priekš draugiem, paziņām un
tā. tālāk. Un pirms koriģēšanas tā. ir
jā.sakārto. Tikai tad jā.domā., kā. to
finansēt. Sistēma ir kliba un nekam
nederīga, bet tiek prasīts tikai palie
lināt nodokļus, grūst lielāku nau
du... Kā.pēc? Tā.pēc, ka tas nav sais
tīts ar valsts attīstību. Tas saistīts ar
grupējumu interesēm.
Vai izrāviens, tehnoloģiskais,
ekonomiskais izrāviens Latvijā. ir
iespējams? Teorētiski - jā.. šo
brīd - nē.

- Latvijas inteliģence zināmā.
mērā. ir sagrauta. Kādā. nozīmē? Sa
biedrībā. nav inteliģences pārstāvju,
kuru viedoklis būtu ārkārtīgi nozī
mīgs lielākajai daļai iedzīvotāju. Bez
šaubām, nācija bez inteliģences dzī
vot nevar, jo inteliģence ir nācijas
sirdsapziņa. Un sirdsapziņa arī pa
saka - kas ir morāle, kas ne-morāle.
Inteliģencei tas ir jā.definē. Bet sa
biedrībai vajadzētu šo nostāju atbal- .
- Jūs sakāt - vajag sakārtot.
stlt, mēģināt īstenot dzīvē.
Kas sakārtos?
Diemžēl tas tā. nav. Inteliģences
- Šajos procesos maksimāli jā.
viedoklis, salīdzinot ar oligarhu viepiedalās cilvēkiem ar visdažā.dā.-
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mnieki
kajām zināšanām. Mēs varam
nākt ar saviem priekšlikumiem.
Bet... sēžoties šajā, akadēmijas vi
ceprezidenta krēslā, man bija naivs
uzskats, ka, komunicējot ar biro
krātiskām struktürām, tās ieklau
sīsies. Bet - tās absolüti negrib ie
klausīties. Tās grib, lai zinātnieki
izsaka savu viedokli dekoratīvi. Tā,
lai tas pušķotu viņu darbību. Viņi
strādās pa vecam, bet mēs ar zi
nātniskām frāzītēm it kā piedeko
rēsim to, kas notiek.„
Saskaņā ar Latvijas likumdoša
nu - ja cilvēkam netiek maksāta
alga, tad viņš nestrādā. Velkot para
lēles, tas nozīmē, ka Latvijā zināt
nes nav„. Jo Latvijas valsts zinātnei
līdzekļus no budžeta faktiski nedod.
Latvijas zinātni uztur c:ļrzemnieki.
Eiropas fondi.
Un skaidrs, ka tas, kurš dod
naudu, var arī noteikt. kā to tērēt.
Pieņemsim, viņš varētu ieteikt ne
pētīt tādas problēmas, kuras ir ār
kārtīgi svarīgas Latvijai, bet pētīt.
teiksim, globālo sasilšanu. Tātad valstiskuma aizsardzība sāksies ar
to brīdi, kad valsts savu visprogre
sīvāko daļu - zinātniekus, zinātni
un kultüru - finansēs pietiekamā
apjomā. Tas - pirmais. Otrais - fi
nansēšana pati par sevi ir bezjē
dzīga, ja valsts neprot izvirzīt attie
cīgas prasības. Ko tad valsts grib
no Latvijas zinātnes?
Jo ir taču skaidrs, ka produktu
ar augstu pievienotu vērtību ra
žošana bez vārda runas ir balstīta
uz zinātniskiem sasniegumiem.
Tātad - ja mēs gribam büt ļoti at
tīstīta valsts ar attīstītu ekonomi
ku ar attīstītiem pakalpojumiem,
zinātniekiem ir jābüt iekšā šajos
procesos.
Turklāt - mums ir ļoti vājš privā
tā sektora finansējums zinātnē.
Bet - tas raksturo arī müsu ekono
miku, tas raksturo müsu uzņēmu
mus. Cik müsu lielo uzņēmumu
bankrotēja krīzes laikā? Lielākā
daļa. Un skaidrs, ka tur nebija nekā
das dziļākas apzināšanas, kā uz
vesties tajos apstākļos, kā finansiā
li un no ražošanas viedokļa darbo
ties tādā situācijā. Cilvēki vienkārši
pacēla rokas un teica - es nezinu,
ko darīt. Bet visas milzīgās korpo
rācijas Ford, General Electric„. ir bü
vētas ļoti optimāli. Tur ir speciālas
zinātniskās grupas, kuras katru
dienu domā, pēta un modelē, kā
pārvaldīt šo saimniecību vēl opti
mālāk. Rezultāts ir tāds, ka šīs kor
porācijas gadu desmitiem sekmīgi
turas uz üdens.
Tātad - jüsu uzņēmumi var büt
spēcīgi tikai tad, ja jums ir spēcīgas
zinātniskas grupas, kuras tos at
balsta. Jo tad ir atgriezeniskā saite.
Un ir jābüt skaidrībai no valsts pār
valdes puses. Vēl viena Latvijas
valsts pārvaldē izplatīta kļüda ir
uzskats, ka pastāv zinātnes virzie
ni, kurus vajadzētu attīstīt, un ir tā
di, kurus - ne īpaši. Rezultātā rodas
ļoti vienpusīga situācija, kura no
ved pie tā, ka daudzu nozaru uzņē
mumi paliek bez speciālistiem.
Bütībā tagadējā situācijā lielākā
daļa birokrātiskās pārvaldes struk
türu neizvirza prasības zinātnei un
nedod arī finansējumu. Viņi zinātni
vienkārši ignorē. Tajā pašā laikā
zinātnieki, apzinoties situāciju, grib
piedalīties šajā procesā arvien vai-

rāk un vairāk. Jo zinātne var kon
krēti un skaidri pateikt. kādai jābüt
efektīvai pārvaldei un kā to sas
niegt. Cik lielam jābüt pārvaldes
aparātam, ar kādām funkcijām„. To
visu var izdarīt! Analizējot. veidojot
m atemātisko
m o delēšanu„.
Skaidrs, ka neviens to negrib. Tā
pēc, ka tas uzreiz parādīs, cik ne
efektīva ir esošā sistēma.
- Vai Latvijas zinātnei vieno
ta Eiropa ir izdevīga?

- Gudrais izmanto, muļķis dzīvo,
kā var. Diemžēl mēs pagaidām ej
am otru ceļu. Bez šaubām, šīs milzī
gās iespējas, kuras dotas Latvijas
zinātnei, komunicējot. strādājot. in
tegrējoties zinātniskā telpā, ir vien
kārši nenovērtējamas. Un Latvijas
zinātnieki cenšas tās izmantot. Bet
Latvijai sekas bieži ir tādas, ka zi
nātnieki, daudz komunicējot ar
skaistiem, labi aprīkotiem cen
triem, beigu beigās tur arī paliek.
Un pamāj Latvijai ar rociņu.
Katrā ziņā es gribu teikt. ka, ne
skatoties uz visu, situācija ir ļoti
labvēlīga un jāprot to izmantot.
Mēs to neprotam. Tāpēc, ka müsu
struktüra ir neefektīva, un tāpēc,
ka müsu valstiskās instances nav
uz to vērstas. Es runāju par zinātni,
par zinātnes atbalstu. Lai Latvija
maksimāli iegütu, te atkal jābüt ļoti
pārdomātai un gudrai politikai.
Piemēri ir kaimiņos. Polija. Domā
ju, ka Polijā pa šiem ES gadiem ir
uzplaukusi ne tikai ekonomika, in
frastruktüra, bet arī zinātne. Arī
attīstība. Kāpēc mēs nevaram büt
°
tik sekmīgi?
- Taču ari Latvijas zinātnē at
jaunotās neatkanoas laikā bijuši
izcili notikumi. Ko jūs uzsvērtu?

- Jā, mums pēdējos gados ir ār
kārtīgi lieli un nozīmīgi sasniegu
mi. Mums ir lieli, mazai valstij pat
neatbilstoši sasniegumi farmācijā.
Mums ir izstrādātas jaunas zāļu
vielas, kuras, es ceru, iekaros pa
sauli. Te ļoti labi strādājuši müsu
ķīmiķi. Müsu cietvielu fizikas pēt
nieki ir sasnieguši ļoti daudz, guvu
ši atzinību Eiropā un arī lielu Eiro
pas finansējumu. Runājot par hu
manitārām zinātnēm, aug dziļi zi
nātniskas zināšanas par Latvijas
vēsturi. Tas ir tas, kā nav bijis un
kas joprojām ir ļoti svarīgs. Mums
vēsturē joprojām ir daudz baltu
plankumu. Tie ir sasniegumi. Un tā
var runāt arī par citām nozarēm.
Skatiens ir ļoti optimistisks.
- Jūs gleznojat. Esat mācījies
juveliermākslu

pie

Martas

Krastas. Kam tas jums?

- Jā, es gleznoju. Un uzskatu, ka
tas ir labi. Es pat saņemu no ārze
mēm atsauksmes, ka tas ir stipri
neparasti, jo cilvēks ar matemātis
ku domāšanu parasti spēlē vijoli.
Es nespēlēju vijoli. Es gleznoju. Un
mana interese glezniecībā ir saistī
ta ar šo loģisko, matemātisko pa
saules uztveri. Ielikt gleznā infor
māciju, ne tikai noskaņu.
Katram cilvēkam ir vairāki ta
lanti, un mēs esam sekmīgi tik,
cik paši gribam büt. Es saku sa
viem studentiem: lieciet to latiņu
pēc iespējas augstāk„. neveiks
mes jüs noliks vietā, kur jüs bü
siet. Un, līdz ar to, ja cilvēkam ir
dotības, viņam jācenšas tās attīs
tīt. Jo - cilvēki ir dažādi, un ar to
pasaule ir skaista. •

