
Septembra beigās Rīgas 
Tehniskā universitāte (RTU), 
Kauņas Tehnoloģiju univer-
sitāte un Tallinas Tehnoloģi-
ju universitāte nodibināja 
kopīgu zināšanu un inovāci-
ju kontaktpunktu EIT Raw-
Materials Baltic Hub, kas pa-
līdzēs Baltijas zinātniekiem 
un uzņēmumiem radīt kon-
kurētspējīgas inovācijas izej-
materiālu jomā. Kāds ir sa-
darbības galvenais mērķis?
EIT ir Eiropas Inovāciju un 
tehnoloģiju institūts – lielākā 
organizācija Eiropā, kas strā-
dā ar zinātniekiem un stu-
dentiem ar mērķi sagatavot 
nākotnes inženierus inovato-
rus. Cilvēkus, kuri būs ne tikai 
izpildītāji, bet arī radītāji. EIT 
koncepcija ir – studenti var 
mācīties dažādu Eiropas val-
stu universitātēs, apgūstot in-
ženieriju, dabaszinātni, kā arī 
praktiskās iemaņas, kas ir ab-
solūti nepieciešams mūsdie-
nās. Principā – iegūt nākotnes 
speciālistus, kuri būtu uzņē-
mēji, inovatori, tie, kas veidos 
Eiropas tehnoloģisko nākot-
ni.

Šādi RTU automātiski pie-
sakās un pretendē uz mūsu 
jauno talantu vietu Eiropas 
līmenī?
Ne tikai pretendējam, bet jau 
ļoti aktīvi izmantojam šo ie-
spēju. Jau trīs gadus esam EIT 
klimata zināšanu un inovāci-
ju kontaktpunkts, bet no šī 
pavasara – arī pārtikas noza-
res inovāciju kontaktpunkts. 
Mūsu studenti var apgūt uz-
ņēmējprasmes, piemēram, 
Spānijā, izvēlēties konkrētu 
mācību kursu un mēnesi stu-
dēt vai iziet praksi uzņēmu-
mā Vācijā. Mūsu students var 
piesaistīt nepieciešamo fi-
nansējumu sava uzņēmuma 
izveidei, un viņu šajā procesā 
konsultēs mentors no Franci-
jas. Tiek veidota vienota Eiro-
pas universitāšu ekosistēma. 
Students šajā procesā ir Eiro-
pas cilvēks.

Kas bija šīs Eiropas idejas 
pamatā?
Eiropa sāka zaudēt Amerikai, 
kur inovāciju tradīcijas ir se-
nas, tādēļ Eiropā izveidoja 
EIT, kas ir ASV Masačūsetsas 
inovāciju un tehnoloģiju 
(MIT) institūta līdzinieks. EIT 
piedāvā gan dažādas studiju 
programmas, gan praktisko 
zināšanu apgūšanas prog-
rammas, kas nav gluži akadē-
miskās studijas, bet aktivitā-
tes, kurās var iesaistīties gan 
studenti papildus studiju pro-
cesam, gan zinātnieki, gan arī 
industrija. Šādi sasaistām ko-
pā zinātni, industriju un stu-
dijas. Iestājoties klimata prog-
rammā, mūsu aktivitātes bija 
diezgan ierobežotas, savukārt 
RawMaterials projektā mums 
tika dota brīvība. Bija tikai trīs 
būtiski nosacījumi – veidot šo 
sadarbību Baltijas mērogā, ie-
saistot spēcīgākās universitā-
tes un nodrošinot dalībnieku 
brīvu mobilitāti.

Ik gadu vienā no Baltijas 
valstīm ir konference, kur sa-
tiekas industrija un zinātnie-
ki, diskutē, varbūt pat jau ap-

spriež konkrētu sadarbību. 
Mērķis – saprast, kāda Baltijas 
valstīs ir zinātne un industrija 
un kā tās spēj veiksmīgi sa-
darboties. Tieši Baltijas kon-
teksts ir līdz šim nebijis mē-
rogs. Līdz šim esam šādus sa-
darbības modeļus vairāk 
meklējuši vienas valsts ietva-
ros, taču kādēļ Latvijas zināt-
nieki nevarētu sadarboties ar 
Igaunijas uzņēmējiem?

Kādās jomās saredzat šīs 
sadarbības perspektīvas? In-
dustrija ir plašs jēdziens.
Tēma ir materiālzinātne, – 
orientējoties uz to, kā parei-
zāk izmantot materiālus, lai 
samazinātu ietekmi uz klima-
tu. Šobrīd pārsvarā iegūstam 
materiālu no zemes dzīlēm, 
piemēram, izrokam fosforu, 
pārveidojam to par minerāl-
mēslojumu, iestrādājam aug-
snē, kur izaug tomāti, bet pāri 
palikušais fosfors ar notek-
ūdeņiem nonāk jūrā. Sanāk, 
ka vienā pusē liekam iekšā, 
bet otrā – metam ārā. Tādēļ 
radās ideja izmantot cirkulā-
ro ekonomiku – panākt, ka 
viss materiāls, ko radām (būv-
gruži, metālapstrādes atkritu-
mi, arī izgāztuvju atkritumi) 
tiek ielikts atpakaļ šajā ķēdē. 
Piemēram, parastās baterijas 
– panākt, ka tās var izmantot 
divas trīs reizes. Starp citu, ir 
uzņēmumi, kas jau sākuši ie-
viest bateriju vairākkārtēju 
laišanu apgrozībā.

Būtiski saprast, kā visefek-
tīvāk mainīt industrijas do-
māšanu kopumā. Te parādās 
EIT programmas loma – stu-
denti strādās ar industriju un 

mainīs viņu domāšanas ciklu, 
rosinot inovatīvas idejas, sek-
mējot, ka rezultātā arī indus-
trijai materiālu atkārtotā iz-
mantošana nodrošinās jau-
nas peļņas iespējas. Šādi spē-
sim samazināt CO2 nospiedu-
mu, jo samazināsies ražošanā 
patērētās enerģijas apjoms. Ja 
apskatāmies, cik šobrīd Eiro-
pā materiāli tiek atkārtoti iz-
mantoti, jāatzīst, ka procents 
ir ļoti neliels, un ir visas iespē-
jas to palielināt.

Vai recirkulācija neizmak-
sās dārgāk, nekā ražot no 
pirmreizējām izejvielām?
Te arī parādās inovācijas lo-
ma. Ja šajā procesā izmanto 
esošās tehnoloģijas, tas ir dār-
gi. Bet, ja izmanto mākslīgo 
intelektu, nanotehnoloģijas – 
varbūt pirmais prototips arī 
būs dārgāks, bet pamazām 
tieši tehnoloģiju izmantošana 
izmaksas samazinās, jo vairs 
nebūs nepieciešams tik liels 
cilvēkresursu apjoms. Tādēļ 
kontaktpunktā mēģinām sa-
vest kopā industriju ar zināt-
ni, saprast, kā zinātne var pa-
līdzēt industrijai. Ļoti būtiski 
ir attīstīt doktorantūru. Visās 
trijās valstīs veidosim dokto-
rantūras vasaras skolas, kurās 
labākie Baltijas doktoranti di-
vas nedēļas meklēs atbildes 
uz kādu industrijas izvirzītu 
jautājumu, problemātiku. Vēl 
viens virziens – palīdzēt stu-
dentiem veidot savus uzņē-
mumus, lai viņi būtu ne tikai 
darba ņēmēji, bet sekmīgi at-
tīstītu biznesu.

Jaunie uzņēmumi radīs 
tiešu konkurenci līdzšinējai 
industrijai, sevišķi, ja «vecie» 
nebūs gatavi daudz ciešākai 
sadarbībai inovāciju ievieša-
nā.
Ir viens konkrēts piemērs, kas 
to neizmantoja, – Liepājas 
metalurgs. Kāpēc vieni izdzī-
vo, bet citi ne? Jo neizdzīvoju-
šie nebija gatavi mainīt ražo-
šanas metodi. Protams, jaunu 
vai uzlabotu produktu pārdo-
šanai jāmeklē papildu vai pa-
visam jauni tirgi. Bet sēdēša-
na uz 30 gadu vecām tehno-
loģijām arī nav veiksmes 
stāsts. Tehnoloģijas strauji 

mainās – vai pirms trim ga-
diem kāds būtu nopietni ticē-
jis, ka Rīgas ielās brauks elek-
troskrejriteņi, turklāt tas kļūs 
par nopietnu biznesu?

Baltijas valstīm ierasta 
tendence savstarpēji vairāk 
konkurēt nekā sadarboties. 
Kā panāksiet veselīgu sadar-
bību?
Neiesaistot politiku, bet rosi-

not cilvēku interesi sadarbo-
ties lielu mērķu sasniegšanai. 
Nevajag domāt, ka zinātnieki 
lielākoties konkurē. Nenolie-
dzami arī konkurence pastāv, 
tomēr esmu daudz pieredzē-
jis situācijas, kad kolēģi no 
dažādām valstīm izprot, ka 
tieši sadarbības rezultātā kā-
da iecere var realizēties efek-
tīvā risinājumā. Mūsu lielākā 
problēma – bailes, ka ideju 
nozags. No pieredzes varu uz-
svērt – idejai kā tādai ir nulles 
vērtība, ja nedabūsi koman-
du, kas to virzīs. Tev var būt 
100 ideju, bet tu neko nesa-
sniegsi bez komandas, bez in-
vestoriem un piecu gadu in-
tensīva darba, lai ideju reali-
zētu. Aplams ir arī uzskats, ka 
ideju nevar realizēt ar salīdzi-
noši mazu sākuma kapitālu. 
Ja nevari izdarīt par 10 tūksto-
šiem, tad par miljonu pilnīgi 
noteikti arī to neizdarīsi. Visa 
pamatā ir intensīvs un neat-
laidīgs darbs.

Par jūsu minēto konkuren-
ci Baltijas mērogā – savulaik 
man kādā ASV universitātē uz 
jautājumu par konkurenci ar 
citām universitātēm atbildēja 
vienkārši: «Mēs ar viņiem ne-
konkurējam. Mēs konkurē-
jam kopā ārvalstīs.» Tieši tas 
pats ir Baltijā – nav loģiski 
konkurēt savstarpēji, mums 

jāiet kopā un jāsadarbojas, 
konkurējot pasaules tirgos. 
Un sadarbība EIT RawMate-
rials Baltic Hub ir šis lielais 
solis Baltijas zinātnieku un arī 
uzņēmēju sadarbības ciešā-
kai veidošanai, konkurētspē-
jas paaugstināšanai.

Daudz sūkstāmies, ka mū-
su gudrākie prāti piekrīt labāk 
apmaksātam darba piedāvā-
jumam ārzemēs, līdz ar to ne-
spējam šeit radīt augstas pie-
vienotās vērtības produktus. 
Tieši tādēļ jāsekmē investīci-
jas cilvēku izglītībā un vien-
laikus jānodrošina apstākļi, 
lai viņi šeit varētu radīt idejas, 
produktus, jo nav būtiski, kur 
notiek pats ražošanas pro-
cess. Galvenā vērtība ir izpē-
tei un attīstībai – ja tas būs 
Latvijā, Baltijā, tad arī mums 
būs attīstība, pieaugs izglītī-
bas līmenis, veidosies lielāki 
kopējie ienākumi un algas. 
Un to var nodrošināt tikai sa-
darbībā, nevis nevajadzīgā 
konkurencē. Šeit saskatām ļo-
ti lielu esošās industrijas lo-
mu, tāpēc vēlamies, lai viņi 
noticētu, ka tieši caur sadar-
bību ar zinātni, universitātēm 
viņi var radīt jaunu ilgtermiņa 
biznesu, kas būs konkurēt-
spējīgs arī pēc desmit divdes-
mit gadiem, jo pasaule šodien 
mainās ļoti strauji. 5

Apvienoties kopīgam startam pasaulē
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