
Nupat esat paziņojuši par 
Rīgas Tehniskās universitā-
tes (RTU) un SIA Latvijas 
Mobilais telefons (LMT) ra-
dītu Latvijā vēl nebijušu uz-
ņēmējdarbības un zinātnes 
sadarbības iniciatīvu Indus-
triālais doktors, kas sekmēs 
inovāciju radīšanu Latvijas 
ekonomikai. Kā dzima ide-
ja, kas, šķiet, ir sava veida pi-
lotprojekts sadarbībai starp 
zinātni un uzņēmumiem 
jaunā līmenī?
Šādas programmas elementi 
jau ir bijuši, nav gluži tā, ka 
šāda sadarbība būtu kaut kas 
pilnīgi jauns, taču šajā prog-
rammā ir pilnīgi jauna sadar-
bības koncepcija. Pirms ap-
tuveni pieciem gadiem pa-
manījām, ka industrijai, gal-
venokārt lielajiem uzņēmu-
miem, ir nepieciešamība pēc 
speciālistiem ar doktora grā-
du, kuri varētu strādāt šo uz-
ņēmumu pētniecības un at-
tīstības (R&D) nodaļās. Kā iz-
aicinājumu šajā ziņā saskatī-
jām to, ka zinātnieki bieži iz-
strādāja doktora disertācijas 
par akadēmisku tēmu. Pro-
tams, tas ir ļoti noderīgi 
mums, bet ne vienmēr tas bi-
ja sasaistīts ar industrijas, 
tautsaimniecības vajadzī-
bām. Izvērtējot arī pasaules 
pieredzi, secinājām, ka bū-
tiski panākt, ka doktorants, 
kurš pēta konkrētu tēmu, ir 
iesaistīts sadarbībā ar indus-
triju jau doktorantūras laikā. 
Sapratām, ka šāda mērķa īs-
tenošanai nepieciešama RTU 
sadarbība ar industriāliem 
partneriem. Viens no pirma-
jiem mūsu iniciatīvai atsau-
cās LMT, ar kuru jau līdz šim 
RTU ir bijusi cieša sadarbība 
dažādos pētniecības projek-
tos. Aptuveni pusgadu RTU 
un LMT pārstāvji daudzās 
diskusijās apsprieda tēmas, 
kurās varam veikt izpēti. Te ir 
jāsaprot – svarīgi, lai tēma, 
ko izvēlas doktorants, būtu 
aktuāla industriālajam part-
nerim, taču vienlaikus tikpat 
būtiski – lai mūsu pusē būtu 
pietiekama zinātniskā kom-
petence šo tēmu pētīt. Pus-
gada laikā nonācām pie di-
viem izpētes virzieniem – par 
optiskajiem tīkliem un ma-
šīnmācīšanos –, ko pētīs divi 
RTU doktoranti, izstrādājot 
doktora disertācijas ciešā sa-
darbībā ar LMT.

Kā reāli tas notiks, un kas 
to finansēs?
Pusi finansējuma piešķirs 
LMT, sedzot to izpētes daļu, 
kas attiecas tieši uz viņu in-
teresēm – katram projektam 
LMT piešķir 50 tūkstošus ei-
ro. Otru pusi segs no RTU 
budžeta, jo doktorants reāli 
pētniecību īstenos RTU un 
faktiski šajos četros pētniecī-
bas gados būs darba attiecī-
bās ar RTU un darīs visu to 
pašu, ko būtu darījis arī bez 
šāda sadarbības projekta. Un 
no mūsu puses šiem dokto-
rantiem tiek prasīts izpildīt 
visus tos pašus kritērijus, kā 
ikvienam pētniekam. LMT 
vienīgā papildu vēlme ir, ka 
pētnieki regulāri sadarbojas 

ar LMT attīstības nodaļas 
speciālistiem, informē uzņē-
mumu par pētniecības pro-
cesa gaitu un jau paveikto, kā 
arī izpētes beigās izveido 
produkta prototipu. Šīs ir bū-
tiskākā atšķirība no ierastā – 
ne vienmēr zinātnieki izpē-
tes finālā izveido prototipu.

Nojaušu, ka ne pētnieks, 
ne LMT šobrīd nevar pare-
dzēt, vai beigās izstrādātais 
prototips būs pielietojams 
praksē, vai arī tiks secināts, 
ka iecerētais nav īstenojams 
dzīvē.
Precīzi! Jo zinātnieku uzde-
vums šajā izpētē nav izstrā-
dāt LMT konkrētu produktu. 
Taču rezultāts tik un tā būs. 
Jo viens ir izstrādātais proto-
tips, taču otrs – cilvēks, kurš 
strādā pie šā prototipa izstrā-
des. Jo pēc tam, kad pētnieks 
būs ieguvis doktora grādu, 
visticamāk, pa šiem četriem 
gadiem abas puses būs seci-
nājušas, ka vēlas sadarbību 
turpināt jau darba devēja un 
darba ņēmēja attiecībās.

Par zinātnieku un biznesa 
sadarbības nepieciešamību 
runāts daudzus gadus, ak-
centējot, ka šādā veidā varē-
tu atrisināt divas problēmas 
– finansējuma trūkumu zi-
nātnei un inovāciju trūku-
mu Latvijas uzņēmējiem. 
Vai šis būs ceļš, kā šīs abas 
problēmas atrisināt – no-
vērst zinātnes «naudas ba-
du» un vienlaikus nodroši-
nāt Latvijas uzņēmumu 
konkurētspēju pasaulē ar 
inovatīviem un augstas pie-
vienotās vērtības produk-
tiem vai pakalpojumiem?
Precīzi! Jo atslēgas vārds šeit 

ir cilvēks. Mēs visu laiku ru-
nājam par kaut kādām abs-
traktām tehnoloģijām, kuras, 
protams, ir vajadzīgas, taču 
tās rada cilvēks. Un kas tad to 
cilvēku var izaudzināt, izsko-
lot darbam industrijā, ja ne 
universitāte ciešā sadarbībā 
ar uzņēmumu? Četru gadu 
sadarbības laikā zinātnieks 
daudz labāk izpratīs uzņē-
mējdarbības nianses, radī-
sies pavisam cita sinerģija, 
kas pēc doktora grāda sa-
ņemšanas rezultēsies saisto-
šā darba piedāvājumā šim 
jaunajam zinātniekam.

Taču šādā veidā zināt-
nieks tiek izrauts no zināt-
nes...
Ja paskatāmies pasaules 
praksi, aptuveni puse no 
doktoriem aiziet strādāt in-
dustrijā, bet otra puse paliek 
akadēmiskajā darbā. Tas ir 
pilnīgi normāli. Tas ir mal-
dīgs priekšstats, ka mēs pro-
fesorus ražojam paši sev. 
Mums gadā ir 70 doktorantū-
ras beidzēju, tajā pašā laikā 
kopējais profesoru skaits ir 
ap 100. Tāpēc šajā virzienā 
mērķis ir, ka strādājam, pro-
tams, akadēmiskajai videi, 
taču lielākā daļa šo zinātnie-
ku turpina karjeru uzņēmu-
mu R&D nodaļās.

Bizness gan visu laiku sū-
dzas par kvalificētu speciā-
listu trūkumu. No jūsu teik-
tā jāsecina, ka viņi neizman-
to jūsu piedāvātās iespējas?
Savā ziņā jāpiekrīt jums. Ta-
ču svarīgi saprast, ko šajā ga-
dījumā nozīmē vārds «spe-
ciālists» – vai uzņēmējiem ir 
nepieciešams, piemēram, 
kvalificēts metinātājs, mene-
džeris, vai viņi tomēr meklē 
pētnieku? Brīdī, kad mūsu 
doktorus pieņems darbā uz-
ņēmumos un viņi tur strādās 
zinātnes jomā, tas būs labs 
indikators, ka attīstās ražoša-
na ar augstu pievienoto vēr-
tību. Protams, cits jautājums, 
cik daudz ir šādu uzņēmu-
mu, kuri gatavi algot zināt-
niekus tieši R&D jomā. Arī 
statistikas dati rāda, ka šo-
brīd mums ir pārāk mazs uz-

ņēmumu ieguldījumu ap-
joms tieši R&D.

Jūsu minētie 50 tūkstoši 
nav maza, bet reizē arī ne tik 
liela nauda. Protams, LMT ir 
liels uzņēmums, un tam šā-
da summa nav tik būtiska 
kā vidējam un mazam uzņē-
mumam. Un tomēr – vai šā-
da sadarbība būtu iespēja 
arī mazākiem uzņēmumiem 
atrast īpašo produktu vai 
pakalpojumu, ar ko ielauz-
ties lielajā tirgū?
Viennozīmīgi! Turklāt būtis-
ki, ka mēs no savas puses 
projektā ieguldām līdzvērtī-
gu summu, jo zinātnieks 
strādās mūsu laboratorijās – 
mēs apmaksāsim tajā skaitā 
arī materiālu iegādi un citus 
ieguldījumus. Esam gatavi 
šādai sadarbībai ar jebkuru 
uzņēmumu, kam par to ir in-
terese. Gadā noslēdzam ap 
200–300 dažādiem līgumiem 
ar uzņēmējiem par pētījumu 
veikšanu, tomēr tie ir īster-
miņa projekti ar ļoti konkrē-
tu, specifisku mērķi. Taču 
līdz ar to mēs zinām uzņē-
mumus, kuri uzmanību velta 
izpētei un inovācijām. Tajā 
pašā laikā mums nav infor-
mācijas, vai viņi būtu gatavi 
iesaistīties plašākā pētniecī-
bas projektā. Tādēļ aicinu uz-
ņēmējus nākt ar iniciatīvu, 
kopīgi to izdiskutēt un sa-
prast, vai iecere ir īstenoja-
ma. Skaidrs, ka Latvijas zi-
nātnieku kapacitāte neno-
sedz visu zinātnisko lauku-
mu, taču ir virzieni, kur sa-
krīt uzņēmēju vēlmes un 
mūsu iespējas. Līdzīgi sākot-
nēji bija arī ar LMT – viņu 
vēlme bija krietni plašāka par 
mūsu iespējām, taču sarunās 
esam raduši abpusēji noderī-
gu risinājumu.

Kādreiz bija populārs 
sauklis, ka Latvijai vajag sa-
vu Nokia, par laimi – arī ob-
jektīvu iemeslu dēļ – šobrīd 
par to vairs nedzird. Tomēr 
šķiet, ka šis sauklis bija pār-
vērties par melna kaķa mek-
lēšanu tumšā telpā, kurā ka-
ķa nemaz nav. Taču skaidrs, 
ka mūsu uzņēmēju konku-

rētspējas pamatā būs tieši 
unikāli, inovatīvi produkti 
un pakalpojumi, un šķiet, 
jūsu radītais pilotprojekts ir 
īstais ceļš, gan ņemot vērā, 
ka tā realizācijas pamatā ir 
uzņēmēju vēlmju loģiska 
sabalansēšana ar zinātnie-
ku iespējām.
Ļoti precīzi definējāt. Turklāt 
attiecībā uz Nokia – Somijas 
attīstības fonda vadītājs ir 
paudis pat atziņu – labi, ka 
Nokia nobruka. Jo savulaik 
visi bija ieciklējušies uz šo 
produktu, taču līdz ar šīs ēras 
beigām gan zinātnieki, gan 
uzņēmēji saprata, ka ir būtis-
ki diversificēt darbības vir-
zienus. Tai sistēmai ir jābūt 
dzīvai.

Latvijas zinātnieki ir gata-
vi šādam ceļam?
Mums ir vairākas program-
mas, kurās apmācām topo-
šos zinātniekus gan prezen-
tācijas prasmēm, gan dizaina 
veidošanā. Darbs pētniecībā 
un attīstībā nav tā, kā dau-
dziem šķiet – tiek kaut kas iz-
gudrots un patentēts, ko pēc 
tam par miljonu pārdod. Tā 
dzīvē nemaz nenotiek. Šie zi-
nātnieki ir kvalitatīvi jāsaga-
tavo un jāapmāca, lai viņi 
būtu gatavi ilgtermiņa sadar-
bībai ar industriju, kam pa-
matā ir spēja profesionāli 

diskutēt un vienoties par no-
sacījumiem un iespējām. 
Tikpat nozīmīga ir uzņēmu-
ma gatavība savā ziņā riskēt 
un investēt līdzekļus izpētē, 
kur sākuma stadijā nav ie-
spējams prognozēt gala re-
zultātu. Mēs nezinām, vai 
beigās tiks radīts jauns pro-
dukts vai ne, bet tas, ko zi-
nām – ja šādā projektā dar-
bosies mūsu zinātnieki, var-
būtība par pozitīvu rezultātu 
būs lielāka. Turklāt veiksmīgi 
īstenoti šādi projekti ir iegul-
dījums mūsu zinātnieku ie-
spējām pasaules līmenī, kas 
attiecīgi daudz vairāk sekmēs 
mūsu iespējas šādi sadarbo-
ties jau ar pasaules līmeņa 
uzņēmumiem – sarunas pa-
matā būs konkrēts veiksmes 
stāsts, jo cilvēki seko veik-
smes stāstiem. Mūsuprāt, šo-
brīd Latvijā ir īstais laiks, kad 
industrija ir gatava un uni-
versitātes ir atvērtas sadarbī-
bai Latvijas attīstības vārdā. 
Un ir liela iespējamība, ka, 
šādiem sadarbības projek-
tiem attīstoties, mēs spēsim 
Latvijā noturēt mūsu zināt-
niekus. Pašus produktus lai 
ražo jebkur, taču svarīgi, lai 
R&D atrodas Latvijā, kam ir 
lielākā pievienotā vērtība. 
Kur ir izpēte un attīstība, tie 
arī ir veiksminieki. 5

Jauna lapa zinātnes un biznesa sadarbībā
Ar iniciatīvu Industriālais doktors iecerēts kvalitatīvi augstākā līmenī attīstīt zinātnes un biznesa sinerģiju, 

sarunā ar Guntaru Gūti uzsver Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Tālis Juhna
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