bizness attīstībā

Nesen Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) inovācijas balvu saņēmušās
zinātnieces, uzņēmējas un preparātu Larifan radītājas Gunas Feldmanes
profesionālais ceļš ir bijis garš un līkumots. Katrs panākums ir nācis smagā darbā
un nemitīgā cīņā ar birokrātiju. Viņa darbojas vienā no uzņēmējam
vissarežģītākajām nozarēm – farmakoloģijā

„K

Smagākais brīdis kļūst par veiksmi

Larifan vēsture ir meklējama padomju laikos, 70. gadu beigās,
kad zinātnieki varēja nodoties tikai darbam laboratorijās un par
tirgus ekonomikas noteikumiem neuztraukties. Tolaik G. Feldmane kopā ar kolēģiem radīja un izstrādāja preparātu, ko tagad
pazīstam kā Larifan. Tas pētījumos uzrādīja tik labus rezultātus,
ka ieinteresēja arī PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas Virusoloģijas institūtu Maskavā. Pētījumi liecināja, ka Larifan ir potenciāls
cīņā pret visbīstamākajiem vīrusiem, tāpēc PSRS Aizsardzības
ministrija apsvēra domu to ražot lielā daudzumā, lai iekļautu katra
padomju karavīra aptieciņā – tagad jau tā šķiet utopija, atminas
G. Feldmane.
Latvijai atgūstot neatkarību, viss strauji mainījās. Daudzas
laboratorijas tolaik pārtrauca darbu, liela daļa G. Feldmanes kolēģu mainīja nodarbošanos vai aizgāja pensijā – būtībā zinātne piedzīvoja sabrukumu. Tas izrādījās izšķirošs brīdis, ko, par spīti grūtajiem laikiem, zinātniece tomēr pieskaita pie saviem lielākajiem
veiksmes momentiem – pateicoties uzņēmībai un darbaspējām,
viņa nepadevās.
„Kādā brīdī secināju, ka esmu palikusi viena pati,” atceras

LIAA_Kapitals_Reklama_2015.12.05.labots2.pdf 1 15.05.2015 10:41:34

EEN projekta ietvaros

Nevis veiksmes,
bet izturības stāsts

līniskie preparāta Larifan pētījumi Eiropas
Savienībā (ES) gan pagaidām nav veikti, jo
tam ir nepieciešami milzīgi līdzekļi, bet ir
pamats uzskatīt, ka Larifan iedarbotos arī
uz visbīstamākajām infekcijām, tādām kā
ebola un HIV,” saka G. Feldmane. Līdzšinējie pētījumi ir pārliecinoši apstiprinājuši, ka imūnsistēmu stiprinošais preparāts ir ļoti iedarbīgs pret virkni vīrusu, tostarp īpaši
bīstamajiem. Kad pērn Āfrikā sākās ebolas epidēmija, zinātniece
bija gatava piedāvāt savu Larifan bez maksas, lai palīdzētu glābt
dzīvības, tomēr atsaucību no atbildīgajām amatpersonām tā arī
neguva.
„Mazam uzņēmējam ir grūti ielauzties tur, kur jau spēlē lielie,”
secina G. Feldmane, kuras prioritāte nekad nav bijusi lielas naudas
pelnīšana – pašos pamatos viņa ir zinātniece, kuras mērķis ir ar
savu darbu palīdzēt cilvēkiem. Dzīve gan ir iegrozījusies tā, ka nu
viņa ir arī pilna laika uzņēmēja. G. Feldmane savu darbību tomēr
nesauc par veiksmes stāstu – tik daudz šķēršļu pārvarēts un vēl būs
jāpārvar, ka strauju izaugsmi grūti panākt.
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Sadarbībā ar LIAA

uzziņai
Horizon 2020 ir jauns ES finanšu mehānisms, kura
mērķis ir nodrošināt ES globālo pozīciju pētniecības,
inovācijas un tehnoloģijas jomās, sekmēt Eiropas
izaugsmi un veicināt nodarbinātību.
Programmas kopējais budžets ir vairāk nekā 80 miljardu eiro, to administrē un projektus izvērtē EK.
Vairāk par programmu ir iespējams uzzināt
LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājaslapā
www.een.lv.

Eksporta pasākumi

Lai pierādītu kāda preparāta efektivitāti, dažkārt ir jārēķinās ar simtiem tūkstošu vai pat miljoniem eiro. Protams, nelielajam Latvijas uzņēmumam SIA Larifāns šādas naudas nebija,
tāpēc bija jādomā par alternatīvām.
Uzņēmumam laimējās, ka atradās privātpersonas, kuras
ticēja preparātam un bija gatavas tā attīstībā ieguldīt līdzekļus.
Pamazām aizvien vairāk informācijas parādījās arī par ES fondu
finansējumu, un SIA Larifāns komanda, kurā nu jau darbojās
arī zinātnieces dēls ekonomists, mēģināja dažās no programmām startēt. „Esam rakstījuši vairākus projektus, taču neviens
no tiem nav ticis līdz Briselei – visi atmesti atpakaļ tepat, vietējā
līmenī,” saka G. Feldmane. Reizēm varot iegāzt pat šķietami
sīkumi, neprecizitātes kādā tabulā vai grāmatvedības aprēķinos.
Naudu pētījumiem izdevās piesaistīt tikai vienreiz, kad
Larifāns apkopoja spēkus ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un
studiju centru, to G. Feldmane atceras kā lielu panākumu. „Es
šobrīd ļoti labi zinu, kas man ir nepieciešams, – finansējums
klīniskajiem pētījumiem konkrētai preparāta formai, kā arī zinātniskie pētījumi specializētās vīrusu modeļsistēmās, taču vēl
ir jāatrod īstā programma, kuras ietvaros varētu pretendēt uz
finansējumu,” atzīst G. Feldmane. Tāda programma varētu būt
jaunais Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments Horizon
2020, ko administrē EK un par kuru Latvijā konsultē Eiropas
Biznesa atbalsta tīkls, kas atrodas LIAA paspārnē. Šīs programmas mērķis ir atbalstīt tieši pētniecību un inovatīvo uzņēmējdarbību. G. Feldmane pašlaik apsver, ka būtu vērtīgi piedalīties
Horizon 2020 ietvaros organizētajā zinātnieku un uzņēmēju
kontaktbiržā, un cer, ka būs iespēja piesaistīt finansējumu arī
saviem pētījumiem.
Viņa atzīst, ka līdz šim ES piedāvātos atbalsta rīkus uzņēmums ir izmantojis ļoti maz – gan vietējās birokrātijas sloga
dēļ, gan gluži vienkārši tādēļ, ka lielajā informācijas gūzmā
ir grūti atrast tieši sev vajadzīgo. Zinātniece uzsver, ka īpaši
pretimnākoši ar informatīvo atbalstu ir bijuši LIAA un Latvijas
NKP (nacionālie kontaktpunkti).
SIA Larifāns saprot, ka Latvijas mazajā tirgū uzņēmums
izdzīvot nevar, tāpēc nopietni skatās arī uz ārvalstu tirgiem.
Tiesa, pagaidām tie ir tikai austrumi, kur vislabākā sadarbība
ir izveidojusies ar Gruziju, arī Azerbaidžānu, Turkmenistānu.
Uzņēmuma vadītāja apsver, ka būtu vajadzīgi nopietni zinātniski partneri kādā no ES valstīm, lai varētu sākt raudzīties arī uz
rietumiem.
Lai gan ceļš joprojām met līkumus, G. Feldmane apzinās,
ka viņas nozarē citādi nav iespējams. Maziem uzņēmumiem
neatlaidīgi ir jāmeklē jebkura sīkākā iespēja sevi pierādīt.
Vienlaikus viņa aicina jaunos uzņēmējus tomēr nebaidīties un
mēģināt, jo ar neatlaidību var panākt ļoti daudz. n
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2015. gada jūnijs – jūlijs
Semināri Latvijā
02.06.
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02.07.

Tirdzniecības misijas un valsts vizītes
01.06.-02.06.
04.06.-05.06.
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LIAA konkursa Eksporta un inovācijas balva 2014 apbalvošanas
ceremonijā nominācijā Inovatīvākais produkts 1. vietu iegūst SIA Larifāns
G. Feldmane. Tomēr viņa nolēma par savu mūža darbu pacīnīties,
jo nevēlējās, lai perspektīvais preparāts aizietu nebūtībā. Sekoja
laiks, kad zinātniecei no nulles nācās apgūt uzņēmējdarbības pamatus, pašai būt gan grāmatvedei, gan šoferei. Pagāja vairāki gadi,
kamēr izdevās pirmo preparātu – pretvīrusu ziedi Larifan – reģistrēt toreizējā Farmakoloģijas komitejā (tagadējā Valsts zāļu aģentūrā). Beidzot Larifan nonāca aptieku plauktos.
2004. gadā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti –
G. Feldmanei un viņas uzņēmumam tas nozīmēja atkal jaunas
pārmaiņas. Iepriekšējā dokumentācija un pētījumu rezultāti Eiropā
vairs nederēja: ja bija vēlme darboties ES, bija jāsāk domāt par klīniskajiem pētījumiem, kas atbilstu tās skrupulozajiem standartiem.

ES ar atplestām rokām nesagaida

Atskatoties Larifan radītāja secina, ka ar iestāšanos ES pamazām mainījās nozares psiholoģija: līdz tam svarīgs bija medicīniskais ieguvums, rezultāts, tad sāka dominēt citas vērtības – konkurence, birokrātija, finansiālais izdevīgums.

Sagatavojies eksportam! (Rēzeknē)
„Horizon 2020” dalībnieku portāla lietošana un iespējas (Rīgā)
Biznesa iespējas Baltkrievijā (Rīgā)
Finanšu instrumenti uzņēmējdarbībai un eksportam (Rīgā)

16.06.-18.06.
04.07.-06.07.

Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas ārlietu ministra
vizītē Apvienotajos Arābu Emirātos (Abū Dabī)
Koka māju un būvmateriālu ražotāju tirdzniecības misija
Nīderlandē un Beļģijā (Amsterdamā un Briselē)
Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā
kontaktbiržas "MI15 Match Industry" laikā (Pori)
Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas ekonomikas
ministres vizītē Itālijā (Neapolē un Milānā)
Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Francijā
izstādes "International Paris Air Show" laikā (Parīzē)
Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā izstādes
"Global Automotive Suppliers Show" norises laikā (Štutgartē)
Apakšveļas ražotāju tirdzniecības misija Francijā izstādes
"Mode City" laikā (Parīzē)

Nacionālie stendi
02.06.-04.06.
08.06.-12.06.
04.07.-06.07.

Latvijas inženiernozaru nacionālais stends izstādē
"Subcon" Lielbritānijā (Birmingemā)
Latvijas uzņēmumu nacionālais stends izstādē "1st China –
Central and Eastern European Countries Investment
and Trade EXPO" Ķīnā (Ninbo)
Latvijas apakšveļas ražotāju nacionālais stends izstādē
"Mode City" Francijā (Parīzē)

