
Latvijas zinātnieku izgudrojumi spēj konkurēt pasaulē

Valsts 

pasūtījumu 

programmām 

jābūt katrā 

ministrijā ar 

attiecīgi 

paredzētu 

finansējumu 

pētījumam

0  DALĪBA šajos projektos mūsu zinātniekiem bija milzīgs izaicinājums un prasīja ļoti intensīvu ieguldījumu darba īstenošanā.  
Taču visi apzinājās noteikto termiņu un diezgan skaidri definēto uzdevumu, kas jāsasniedz. Valstij būtu jāspēj ik reizi definēt  
skaidru sasniedzamo rezultātu, uzsver RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna.  F O T O – K R I S TA P S K A L N S , D I E NA S M E D I J I

Tautsaimniecības attīstības 
sekmēšanai svarīga ir pētnie-
cības atbalstīšana valsts līme-
nī un izstrādāto prototipu ie-
viešana dzīvē, sarunā ar Gun-
taru Gūti uzsver Rīgas Tehnis-
kās universitātes zinātņu 
prorektors Tālis Juhna
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Tālis Juhna

5 RTU zinātņu prorektors 
5 Ieguvis inženierzinātņu 
doktora grādu Lulea Tehnolo-
ģiju universitātē Zviedrijā
5 2002. gadā izveidoja RTU 
ūdens pētniecības laboratori-
ju, kas kļuvusi par vienu no 
vadošajām šī virziena 
laboratorijām Baltijas un 
Ziemeļvalstu reģionā
5 Uzrakstījis vairāk nekā 
100 zinātnisku darbu, autors 
vairākām mācību grāmatām, 
darbojas zinātnisko žurnālu 
redkolēģijās, kā arī ir autors 
vairāk nekā 60 zinātniska-
jiem rakstiem, kas publicēti 
žurnālos un starptautisko 
konferenču rakstu krājumos 
Avots: T. Juhna

«Valsts pasūtījumu programmām vajadzētu būt 

katrā ministrijā.»

Tālis Juhna

Cik svarīga pētniecība ir 
tautsaimniecības attīstībai?

RALFS NEMIRO
SAEIMAS TAUTSAIMNIECĪBAS, 
AGRĀRĀS, VIDES UN REĢIONĀ-
LĀS POLITIKAS KOMISIJAS 
PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Esmu viennozīmīgi par valsts 
finansējumu pētniecībai, taču 
vienlaikus būtiski ir radīt 

sistēmu, lai šo radītās idejas un produktu prototipi pēc tam tiktu 
nodoti tālākai realizācijai uzņēmējiem. Arī līdz šim patiesībā ir 
īstenoti daudzi un dažādi pētījumi, taču pēc pabeigšanas to rezul-
tāti nereti nogulstas plauktos un tiek aizmirsti. Tāpēc svarīgi 
zinātnieku veikumu ar dažādu uzņēmēju organizāciju palīdzību 
popularizēt privātajam biznesam, piedāvājot iespēju tos realizēt 
dzīvē. Skaidrs, ka jebkuram pētījumam ir izmaksas, ko ne vienmēr 
privātais bizness spēj finansēt, tieši tādēļ būtisks ir valsts atbalsts 
šim mērķim. Tomēr nedomāju, ka valsts pasūtījumiem pētījumu 
veikšanai vajadzētu automātiski būt paredzētiem visās ministrijās, 
tas katrā konkrētajā gadījumā jāvērtē pēc vajadzības un sagaidāmā 
rezultāta.

«Jāsekmē jaunu uzņēmumu veidošana, kas ražo 

augstas pievienotās vērtības produktus.»

Tālis Juhna

Kā sekmējas zinātnieku un 
biznesa sadarbība?

JĀNIS ENDZIŅŠ 
LTRK VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS
Lai paustu skaidru secinājumu, 
jāredz statistika – cik valsts ir 
ieguldījusi pielietojamajā 
zinātnē, cik nonācis līdz prototi-
piem, cik no tiem reāli uzsākts 
ražot. Ir zināmi ļoti pozitīvi 

uzņēmēju un zinātnieku sadarbības piemēri, kur rezultātā tapuši 
komerciāli projekti. Tādu ir pietiekami daudz, tomēr «vidējā tempe-
ratūra» nav pārāk pozitīva.
Sadarbības tiltam starp zinātni un biznesu jābūt daudz sistēmiskā-
kam. Pozitīvie piemēri ir ne tik daudz valsts sistēmas radīts auglis, 
cik vairāk biznesa un zinātnes pozitīvās sadarbības rezultāts. 
Skaidrs, ka augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu 
radīšana ļauj celt efektivitāti, vairāk nopelnīt, maksāt lielākas 
algas. Tomēr sistēma (par izmaksām, nosacījumiem, patentiem u. 
c.) vēl ir pilnveidojama, radot skaidru, precīzu sadarbības kārtību, 
lai abas puses ir vienlīdz motivētas radīt jaunos produktus.

�TREŠDIENA , 6. JANVĀRIS, 2021 5intervija

5

2417886.indd   5 5.1.2021   17:30:41


