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Kā tiek nodotas 
zināšanas?

Kurš finansē 
zinātni?

Cik un kam 
zinātne ir 

noderīga ārpus 
“akadēmiska-
jiem torņiem”?

FUNDAMENTĀLĀ

vs

PIELIETOJAMĀ 
jeb LIETIŠĶĀ 

ZINĀTNE



─ Zinātniekiem pašiem jābūt 
motivācijai iesaistīties! 

─ Pielietojamajā pētniecībā 
tikai iegūs, ja tajā 
iesaistīsies zinātnieki ar 
pieredzi starptautiska 
līmeņa fundamentālajos 
pētījumos.

Pirms runāt par to, 
vai pielietojamā 
zinātne vajadzīga 
politikas veidotājiem 
un uzņēmējiem:





Ko darīt ar šīm 
zināšanām?

Kā fundamentālo 
pārvērst pielietojamajā?

Kā komunicēt ar 
politikas veidotājiem, 
uzņēmējiem, plašāku 
sabiedrību?

Vai politikas 
veidotāji vienmēr 
grib dzirdēt, ko 
saka zinātnieki?





Fundamentālā zinātne papildina pielietojamo. Un otrādi. 

Sensitīva tēma – ne vienmēr uztverta ar “atplestām rokām”!

Prasa daudz iesaistes! 

Soli pa solim, necerot panākt ātru rezultātu! 
Joprojām arī pēc 10 gadiem!

Būtiska loma 
partnerībai ar LTRK. 

Sadarbībai ar 
žurnālistiem.

Finansējuma 
piesaistei.





Nozares: Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, iniciatīva.

Iesaistoties: izšķiroša ir zinātnieka neatkarība pētījuma 
realizēšanā un komunicēšanā! 

Reputācijas jautājums!

Politikas veidotājiem sniegta padziļināta izpratne 
par nozares problēmām un iespējamajiem 
risinājumiem ēnu ekonomikas jautājumos.

Pētījuma rezultāti (tieši vai 
netieši) pielietoti dažādu 
iniciatīvu realizēšanai.



Pēc 10 gadiem…

Starptautiska komanda, lielas ambīcijas.

Neiet viegli…

Veids, kā domā, strādā valsts pārvalde- lēmumu 
pieņemšanas process, ātrums, datu pieejamība…

Veids, kā sadarbojas dažādas valsts pārvaldes institūcijas.

Kas notiks ar pētījuma rezultātiem?





Kopš 2014. gada sadarbībā ar 
“Ārvalstu investoru padomi Latvijā”.

Aktualizēti daudz jautājumi, kas būtiski investīciju 
vides un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai: 
darbaspēka pieejamība, korupcija, tieslietu 

sistēma, izglītība un zinātne… 

Vai politikas veidotāji ieklausās?

Zinātnisks raksts, bet gk. 
fundamentālā pētniecība.





Fundamentālā zinātne 
un pielietojamā – viena 
no otras tikai iegūst. 
─ Labāk abas, nekā tikai viena. 
─ Būs interesanti!

Galvenās atziņas
Sadarbojieties!
─ Veidojiet platformas komunikācijas atbalstam!
─ “Pakāpieties” uz esošajām 

platformām, tad būvējiet savas. 

Noderēs atbalsts 
no savas augstskolas!
─ Cik lielā mērā augstskolas 

atbalsta pielietojamo un arī 
fundamentālo zinātni? 

Neceriet, ka kaut kas 
notiks ātri un būs vienkārši. 
─ Ne vienmēr analītika “ir vēlama”. 
─ Ierēdniecības līmenī var 

trūkt kapacitātes pielietot 
padomus, ko sniedzat. 

Apzinieties riskus ko uzņemas politiķi.
─ Pat ja tiek novērtēta piedāvātās analītikas 

vērtība, vai to izmantos zinot, ka var riskēt ar 
(politisko) karjeru?

─ Sevišķi, ja iesakāt izmaiņas sarežģītos, 
neviennozīmīgi vērtējamos jautājumos.



Sadarbojieties, bet 
nedraudzējieties. 
Kļūstat par autoritāti, kuras 
viedokli ir grūti neuzklausīt.

Galvenās atziņas
Iemācieties komunicēt 
ar dažādām iesaistītajām pusēm
─ Iemācieties strādāt ar žurnālistiem. Kļūstat par 

mediju pats.
─ Arī ar uzņēmējiem, dažādām sabiedrības daļām, 

politiķiem, ierēdņiem. 
─ Tās ir “dažādas pasaules” ar ļoti atšķirīgu uztveri, 

mērķiem un motivāciju.

Iemācieties piesaistīt 
finansējumu savu 
fundamentālo un 
pielietojamās zinātnes ieceru 
realizēšanai. 

Esiet proaktīvi. 
─ Sākot ar veidu, kā iegūt labu izglītību, 

beidzot ar veidu, kā tikt uzklausītiem un 
pozitīvi ietekmēt lēmumus. 

─ Esat gatavi - jūs bieži testēs, kritizēs.

Dariet visu, lai saglabātu un 
ievērotu akadēmisko ētiskumu!



Esiet radoši un nenolaidiet rokas! 
Jo būs brīži, kad 

“to visu vairs nevar izturēt”… 



Var un vajag, 
jo kurš gan cits, 

ja ne mēs?


