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Anotācija
Maģistra darba tēma ir „ES struktūrfondu finansējuma izvērtējums inovāciju
veicināšanai Latvijas uzņēmējdarbībā”. Darbā tiek izklāstīts inovācijas jēdziens un būtība, kā
arī tiek aplūkota inovāciju vēsture. Darbā izpētīta Latvijas nacionālā inovāciju koncepcija,
programma un citi dokumenti, kā arī autore izvērtē inovāciju ieviešanas politiku Latvijā.
Maģistra darbs sastāv no 87 lappusēm un trīs nodaļām, ietverot 3 tabulas, 15 attēlus un
1 pielikumu.
Pirmā nodaļa tiek veltīta pamatjēdzienu analīzei, tiek noskaidrots, kas ir inovācija, kā
to var klasificēt, kādi ir inovatīvo procesu teorētiskie aspekti.
Darba otrajā nodaļā tiek izklāstīta inovācijas politika, kā arī attēlota inovatīvās
uzņēmējdarbības struktūra.
Trešajā nodaļā tiek analizēta un vērtēta ES struktūrfondu finansējuma piesaiste
zinātnes un pētniecības attīstībā, kā arī tā ietekme uzņēmējdarbības attīstībā.
Pielikumā ir skatāms pārskats par 2007. - 2013. gada plānošanas perioda ES fondu
finanšu progresa mērķiem līdz 2011.gadam.
Darba noslēgumā autore sniedz secinājumus un priekšlikumus attiecībā par inovāciju
politiku Latvijā, ES struktūrfondu piesaisti inovācijām Latvijā, kā arī par inovatīva sektora
attīstību.
Atslēgas vardi: inovācijas, inovāciju politika, inovatīvā uzņēmējdarbība, ES
struktūrfondu finansējums.
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Annotation
Master thesis’s topic is „Evaluation of EU Structural Funds in Fostering Innovations
in Entrepreneurship in Latvia”. The concept of innovation, its nature as well as history of
innovation are described in thesis. Latvian national conception of innovation, its program and
other related documents are explored. In addition, the author evaluates the invention of
innovation policy in Latvia.
The length of master thesis is 87 pages and it consists of 3 chapters, including 3
tabeles, 15 pictures and 1 supplement.
Chapter 1 is devoted to basic concept analysis. It is clarified what innovation stands
for, how to classify it and what are the theoretical aspects of innovative processes.
Chapter 2 contains a detailed description of innovation policy and the structure of
innovative entrepreneurship.
EU structural fund involvement in science and research development as well as its
influence on development of innovative entrepreneurship is analysed and appraised in chapter
3. The supplement contains a report of planning period 2007. – 2013 for EU structural fund
financial progress goals until 2011.
There are conclusions and suggestions regarding the innovation policy in Latvia, EU
structural fund involvement in innovation in Latvia as well as development of innovative
sector provided by author in end of the thesis.
Key words: innovation, innovation policy, innovative entrepreneurship, EU structural
fund financing.
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Ievads
Spēja radīt jaunas idejas un tās komerciāli izmantot ir ekonomiskās attīstības un dzīves
kvalitātes paaugstināšanas galvenais virzītājspēks. Šī tēze attiecas uz visām valstīm – lielām
un mazām, bagātām un nabadzīgām. Turklāt tieši mazajām valstīm ar nabadzīgiem dabas
resursiem inovācijas paver iespēju uz attīstību un labklājību.
Viens no labklājības stūrakmeņiem ir ilgtermiņš. Īpaši svarīgi tas ir šobrīd, domājot
par prioritārajām nozarēm, efektivitātes vairošanu un inovāciju veicināšanu.
Laikā, kad dažādu resursu pieejamība ir maksimāli ierobežota, jāsaprot, kas svarīgi
valsts labklājības celšanā un kā to var ietekmēt. Jo tikai tā būs iespējams vairot konkurētspēju
gan indivīdu, gan, likumsakarīgi, arī valsts līmenī. Tas savukārt nodrošinātu iespēju šo
virzienu ar laiku izvērst kā eksporta pakalpojumu un izglītotiem indivīdiem – radītu labākus
priekšnosacījumus iespējai izstrādāt inovācijas.
Tāpēc šobrīd viena no prioritārajām nozarēm, pilnīgi noteikti ir izglītība un zinātne.
Lai gan tiešā veidā tā nebūs viena no pelnošākajām jomām, ieguvums, ko tās attīstība
ilgtermiņā valsts budžetam dos pastarpināti, ievērojami paaugstinātu valsts konkurētspēju
ilgtermiņā. Turklāt resursi, kas nepieciešami nav vērienīgi tik daudz finansiālā, cik efektīvas
plānošanas un pārdomātu reformu veidā, raugoties vienā virzienā mērķtiecīgi un ilgtermiņā.
Latvijai, kā mazai atvērtas ekonomikas valstij, tautsaimniecības strauja izaugsme un
sociālās labklājības pieaugums lielā mērā ir atkarīgs no spējas radīt un realizēt
konkurētspējīgas preces un pakalpojumus pasaules tirgū. Lai palielinātu valsts kopējo
konkurētspēju, nepieciešama mērķtiecīgas valsts inovatīvās politikas īstenošana, kura
veicinātu jaunu, uz zināšanām balstīto nozaru paātrinātu attīstību un preču ar augstu
pievienoto vērtību īpatsvara palielināšanu tradicionālajās nozarēs. Ekonomiski spēcīgāko
pasaules valstu attīstības pieredze uzskatāmi parāda, ka pēdējos gadu desmitus tās ir gājušas
pa inovācijām atvērtas ekonomikas veidošanas ceļu. Ekonomikas globalizācija un straujā
tehnoloģiju attīstība dažām valstīm rada unikālas iespējas straujai attīstībai, citām - draudus
ekonomiskai stagnācijai un pat lejupslīdei. Spēja radīt jaunas idejas un tās komerciāli
izmantot ir ekonomiskās izaugsmes galvenais virzītājspēks. Šis process ir nozīmīgs visiem
uzņēmējdarbības virzieniem un nozarēm, visu veidu uzņēmumiem, kā arī visiem sociālajiem
slāņiem un reģioniem. Ekonomiskās attīstības dinamiku vairs nenosaka tikai tradicionālie
resursi - dabas bagātības, darbaspēks, kapitāls un klasiskās rūpniecības un lauksaimniecības
nozares, bet gan, arvien lielākā mērā, uz augstām tehnoloģijām balstītās nozares. Augsto
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tehnoloģiju komponente ir kļuvusi par galveno konkurētspējas un pievienotās vērtības avotu
visās tautsaimniecības nozarēs.
Savukārt, uz augstām tehnoloģijām bāzētie uzņēmumi un augsto tehnoloģiju
pielietošana tradicionālo nozaru uzņēmumos attīstās tikai tādā ekonomiskajā vidē, kas ir
labvēlīga inovācijām un inovatīvai darbībai, t.i., valstīs, kas konsekventi realizē nacionālo
inovatīvās attīstības politiku un kur sekmīgi darbojas nacionālā inovāciju sistēma.
Augsti mērķi, meklējot jaunas izaugsmes iespējas un ieviešot inovatīvus risinājumus,
nepārprotami nodrošina Latvijas uzņēmējdarbības izaugsmi un konkurētspēju. Latvijas
uzņēmēji jau ir apliecinājuši, ka Latvijā ir spēcīgs intelektuālais potenciāls un ražošanas
iespējas, izmantojot augstākās tehnoloģijas.
Šā brīža Latvijas ekonomiskajā situācijā aktuāli izprast investīciju nepieciešamību
uzņēmējdarbībā tieši krīzes laikā. Savukārt vēl būtiskāk ieguldīt tieši inovatīvā
uzņēmējdarbībā, kas ir visīsākais ceļš ne tikai uz izkļūšanu no krīzes, bet arī uz zināšanu
sabiedrību.
Tiek izvirzīta hipotēze: ES struktūrfondu finansējuma apgūšana inovāciju
veicināšanai Latvijas uzņēmējdarbībā ir labvēlīga ietekme uz tautsaimniecības attīstību un tās
veicinājušas uzņēmumu un darbaspēka konkurētspējas palielināšanos.
Darba mērķis ir izpētīt Latvijas valsts politiku ekonomisko inovāciju jomā, analizēt
inovatīvā sektora attīstību Latvijā, kā arī izvērtēt Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmi
inovāciju izplatībā Latvijas uzņēmējdarbībā, paaugstinot konkurences līmeni.
Darba mērķa sasniegšanai izvirzītie un risināmie uzdevumi:
1. Izskaidrot inovāciju būtību un veidus, ielūkojoties arī inovāciju vēsturiskajā
attīstībā.
2. Veikt inovatīvā sektora attīstības izvērtējumu, analizējot valsts inovatīvās
politikas īstenošanas ietekmi uz zināšanām balstīto nozaru attīstību.
3. Veikt ES struktūrfondu piesaistītā finansējuma izvērtējumu zinātnes un
pētniecības jomā, inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā.
Darba izstrādes gaitā izmantotas statistiskās pētīšanas metodes, monogrāfiskā,
analīzes un sintēzes metode, literatūras studijas, grafiskā metode.
Pētījums veikts par laika posmu, kopš tika uzsākta Eiropas Savienības struktūrfondu
apguve Latvijā, t.i., pēc 2004. gada.
Par darba literatūras avotiem kalpoja gan fundamentāli zinātniski pētījumi, Latvijas
Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, periodiskie izdevumi, Interneta resursi.
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1. Inovāciju būtība un tās raksturojums
Inovācija ir vairāk nekā jauna ideja: tā ietver veiksmīgu ieviešanas procesu vai jaunas
darba metodes. Tā pārvērš idejas lietderīgās, realizējamās un komerciālās precēs vai
pakalpojumos. Inovācija ietver pakāpenisku esošo ideju, produktu un pakalpojumu, kā arī
jauno izgudrojumu marketingu. Šīs pārmaiņas apkopojot, tās drīz kļūst par nepārtrauktu
inovāciju programmu. Lai arī inovācija ir dabisks process, tas ir daudz iedarbīgāks, ja to
pareizi vada. Tātad, inovācijai ir jābūt vēlamai, plānotai, kontrolētai, pārraudzītai un, kas ir
vissvarīgākais, virzītai uz uzņēmuma mērķu īstenošanu.
Inovācijas nav atkarīgas tikai no jauniem izgudrojumiem. Tās ir nevis kvalitatīvs
lēciens uz priekšu, bet virkne lielāku un mazāku soļu kārotajā virzienā, tāpēc būtu jāmainās
arī uzņēmumiem, iestādēm un jau esošajiem m produktiem un pakalpojumiem1.
Autore piekrīt Nobela prēmijas laureāta ekonomikā Herberta Simona uzskatam:
„Inovācija ir cieši saistīta ar jūsu spēju pamainīt pārsteidzošas un neparastas parādības ”2.
Inovāciju būtība ir jauna produkta radīšana un palaišana tirgū ar netradicionālām
metodēm. Tā kā periods no idejas rašanās līdz jauna produkta pārdošanai ir visai garš, laika
un kapitāla ietilpīgs, lai samazinātu izmaksas un paātrinātu palaišanas mehānismu tiek
pieminētas - netradicionālas metodes.
Inovāciju vadīšana ir ekonomikas zinātnes un profesionālās darbības patstāvīga sfēra.
Inovāciju vadīšanu var apskatīt trijos aspektos:
1. zinātne un inovāciju vadīšanas māksla;
2. darbības veids un inovāciju vadīšanas lēmumu pieņemšanas
process;
3. inovāciju vadīšanas institūcijas3.
Kā zinātnē, tā inovāciju vadīšanas mākslā inovāciju vadīšana balstās uz vispārējām
vadības teorētiskajām atziņām kā darbības veids un vadīšanas lēmumu pieņemšanas process.
Inovāciju vadīšana ir procedūru kopums, kas veido vispārēju inovāciju vadīšanas shēmu.

1

Edeirs Dž. Līderība un inovācija. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 14.lpp.
Turpat, 19.lpp
3
Fjodorova S., Jevinga I. Inovāciju vadīšana. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 1998. 25. lpp.
2
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1.1.Inovācijas definīcija
Lai noskaidrotu, ko šobrīd saprot ar jēdzienu inovācijas, un kāpēc tās ir kļuvušas par
mūsdienu ekonomikas nepieciešamu sastāvdaļu, autors sākumā aicina iepazīties ar vārda
inovācijas izcelsmi. Tālāk nodāļā novērtē dažādu autoru pieņemtos formulējumus un
definējumus.
Pasaules ekonomiskajos pētījumos, ekonomiskajā literatūrā termins „inovācija” tiek
interpretēts, kā potenciālā zinātniski tehniskā progresa pārvēršanās reālajā, kurš iemiesots
jaunos produktos un tehnoloģijās.1
Lai pilnīgāk paskaidrotu termina „inovācija” plašo jēdzienu, interesanti ir iepazīties arī
ar sekojošiem formulējumiem:


Inovācija ir produktu un pakalpojumu uzlabošana, vienlaicīgi paplašinot arī to tirgu,



Inovācija ir jaunu produkcijas ražošanas, piegādes un sadales metožu ieviešana,



Inovācija ir uzņēmumu vadības, darba organizācijas, darba apstākļu un darbaspēka
profesionalitātes līmeņa celšana,



Inovācija ir jauns domāšanas veids par to, kā jāattīsta bizness un kā sekmīgi
komercializēt jaunas idejas un pielietot jaunas tehnoloģijas,



Inovācija ir sabiedrības attīstības dzinējspēks.2
Inovācijas ir cēlušās no vārda novācijas (novation), kuru tulko kā - jauninājumi,

jaunievedumi. Savukārt inovācijas (innovation) no angļu valodas tulko kā jaunievedums,
jauninājums, novatorisms, izgudrojums. Meklējot jēdziena inovācija skaidrojumu, nācās
sastapties ar salīdzinoši plašiem un savdabīgiem definējumiem. Sākot no īsām lakoniskām
definīcijām, beidzot ar filozofiski dziļiem formulējumiem.
Savukārt Th Gablera Wirtschafts – Lexikon jēdzienam ”inovācija ”dots skaidrojums:
ne tikai jaunas ekonomikas koncepcijas realizēšana jauna produkta ražošanā, bet arī jaunu
metožu un darba paņēmienu ieviešana ražošanā, menedžmentā un organizācijā.3
No šiem definējumiem izriet, ka inovāciju jēdziens ietver trīs nozīmes: inovācijas, kā
iedarbības instruments; inovācijas kā process, respektīvi, darbībā; inovācijas kā rezultāts
(jauna prece, jauns pakalpojums, jauni tirgi, jaunas izejvielas).
1

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 6.lpp.
Inovāciju
veidi
[tiešsaiste].
Inovatīvās
darbības
pamatelementi
Rokasgrāmata
MVU,
Rīga,
[skatīts10.12.2009.].Pieejams:http://www.innovation.lv/ino2/publications/leonardo_manual/lv/lv/wso/index.cfm@fuseactionl
earnl_id5307pl_id5304.htm
3
Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un KO, 2007. 13.lpp.
2
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Praktiskajā dzīvē vārdu „inovācijas” mūsdienās lieto arī citās nozīmēs: kā procesu, kā
finansējuma veidu, kā produktu vai pakalpojumu, kā tehnoloģiju un sociālo kategoriju.
Pēc pirmajiem citātiem mēs esam ieguvuši pilnīgi pretējus viedokļus, ja pirmajā
variantā uzsvars tiek likts uz zinātni, tad savukārt citi akcentē ideju un jaunradīšanu, bet gala
rezultāta komercializāciju pielīdzina inovācijām.
Angļu – latviešu vārdnīca vārda „innovation” nozīme tiek tulkota kā jaunievedums,
jauninājums, jaunums. Taču ekonomikas zinātnes izpratnē tie nav trāpīgākie apzīmējumi. Jo
jaunievedumi kā arodnieciska vai mākslinieciska jaunrade vienmēr bija, ir un būs. Bet vai
katrs no tādiem jaunievedumiem pieskaitāms pie inovācijām?
Ja vēlētos definēt inovācijas latviskā stilā, tad tās skanētu šādi - Inovācijas ir
jaunievedums jebkurā cilvēka darbības jomā. “Jaunievedums” ir jauninājuma ieviešanas
process, ko savukārt tirgū sauc par komercializācijas procesu. Jaunas preces un pakalpojumus
sabiedrībā atzīs tikai tad, ja tos vispirms izplatīs – komercializēs1.
Ir vērts iepazīt vārda inovācijas nezinātniskos formulējumus. Piemēram, ir šādas
definīcijas2:
• Inovācija ir jaunrades komercializācija;
• Inovācija ir jaunradīta vai jaunu lietojuma veidu guvusi ideja, darbība vai
priekšmets;
• inovācija ir jaunieviesta, izplatīta un adaptēta ideja, kuras ietekmē rodas sociālas
pārmaiņas;
• inovācijas ir ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes dzinējs;
• inovācijas ir jauna veida uzņēmējdarbības filozofija;
• inovācija ir saprāta stāvoklis tā ir jauna veida izpratne par uzņēmējdarbību,
inovāciju galarezultāts ir komerciāli panākumi;
• inovācija ir tas, ko var pārdot u.c.
Praktiskajā dzīvē vārdu „inovācijas” mūsdienās lieto arī citās nozīmēs: kā procesu, kā
finansējuma veidu, kā produktu vai pakalpojumu, kā tehnoloģiju un sociālo kategoriju.
Inovācija kā process ir sagatavošanās un visu izejpasākumu pārveidošanas laiks
inovācijā. Izejpasākumi aptver zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas
un izstrādnes, tehnoloģijas un pakalpojumus, laiku to izvērtēšanai un pieņemšanai, laiku, kas
tiek veltīts tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produkta vai pakalpojuma radīšanai un
nostiprināšanai tirgū. Kaut inovāciju laiks sastāv no vairākām fāzēm, tas strādā kā viens
1
2

Fjodorova S., Jevinga I. Inovāciju vadīšana. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. 1998. 42. lpp.
Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.16. lpp.
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vesels. Inovācijas procesa īstenošanā liela nozīme ir laikam, ko lieto jau apgūtu un izmantotu
inovāciju izplatīšanai citos apstākļos vai jaunās pielietojuma vietās.1
Inovāciju process nebeidzas pēc rezultāta ieviešanas. Tas turpinās arī pēc tā
ieviešanas. Inovāciju procesa ievirze, tempi, mērķi ir atkarīgi no sociāli ekonomiskās vides,
kurā tas funkcionē un attīstās.
Inovācija kā finansējuma veids. Finansēs līdztekus investēšanas jēdzienam lieto arī
inovāciju jēdzienu. Ja ar investēšanu saprot ilglaicīgus kapitālieguldījumus pamatkapitāla
radīšanai un paplašināšanai, un rekonstrukcijai, tehniskai atjaunošanai, kā arī šī pamatkapitāla
iedarbināšanai

nepieciešamā

apgrozāmā

kapitāla

iegādei.

Inovācija

ir

ilglaicīgi

kapitālieguldījumi iekārtu, mašīnu tehnoloģiju nomaiņai ar jaunas paaudzes analogiem,
zinātniski tehniskās jaunrades attīstībai, prioritāru izgudrojumu veicināšanai.2
Inovācija – produkts. Tā ir orientācija uz tehnoloģiski jaunu vai uzlabotu produktu
radīšanu un izmantošanu. Tehnoloģiski jauns produkts nozīmē, ka tā tehnoloģiskie
raksturojumi – funkcionālās pazīmes, konstruktīvais izpildījums, papildu operācijas, kā arī
izmantojamo materiālu un komponentu sastāvs un paredzamā pielietošana ir principāli jauni
vai būtiski atšķiras no agrāk ražotiem analogiem. Tātad inovācijas var būt radītas vai nu uz
principāli jaunu tehnoloģiju bāzes, vai uz līdzšinējo un jauno tehnoloģiju kombinēšanas
pamata. Tehnoloģiski uzlabots produkts nozīmē, ka līdzšinējam produktam ievērojami
uzlaboti kvalitatīvie un vērtības rādītāji, izmantojot efektīvākus komponentus un materiālus,
daļēji mainot vienu vai vairākas produkta tehniskās apakšsistēmas.3
Tehnoloģiskā inovācija – izgudrojuma vai idejas pirmais komerciālā pielietojuma
variants, ko vēlāk var uzlabot, atrodot un novēršot defektus, kā arī pilnveidojot dizainu.
Inovācija kā sociāla kategorija, ir kā kapitālieguldījumi izglītībā, zinātnisko pētījumu
attīstībā, inovatīvo produktu radīšanā, darbinieku kvalifikācijas celšanā. Tās ir rūpes par
uzņēmuma darbinieku darba un atpūtas apstākļu uzlabošanu, uzņēmuma prestiža celšanu un
situācijas uzlabošanu darba tirgū.4
Iepriekšējie skaidrojumi liecina, ka vārds „inovācija” ir daudznozīmīgs, attiecināms uz
produktu, izmantoto izejvielu un pielietoto tehnoloģiju, atkarīgs gan no zinātniski pētnieciskās
attīstības, gan organizācijas un vadīšanas līmeņa u.c. faktoriem. Tāpēc arī nav vienota
inovācijas definējuma. Rezumējot var teikt, ka inovācija ir definējama kā materializēts
rezultāts, ko iegūst, ieguldot kapitālu jaunā tehnikā vai tehnoloģijā, jaunās ražošanas un darba

1

Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un KO, 2007. 15.lpp.
Turpat 16.lpp.
3
Turpat 16.lpp.
4
Turpat 17..lpp
2
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organizācijas formās, uzskaitē, plānošanas un analīzes metodēs. Inovatīvo sistēmu apgūšana
prasa lielus kapitāla un prāta ieguldījumus, bet jaunajam produktam tiek piešķirta liela
pievienotā vērtība.
Šo definīciju sarakstu varētu turpināt, taču šis nav darba mērķis, tāpēc, kā pēdējo
autore piedāvā LR Ministru Kabineta 2007. gada 26. jūnijā pieņemtajā „Komercdarbības
konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmā 2007. – 2013. gadam” izstrādāto
definīciju1:
Inovācija - process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas
jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā
produktā vai pakalpojumā.
Inovatīvs produkts - produkts, kurš rosina jaunas tirgus nišas izveidošanos, vai arī ir
ievērojami atšķirīgs no agrāk ražotajiem produktiem vai sniegtajiem pakalpojumiem.
Pēc autores domām definīcija ir salīdzinoši veiksmīgi noformulēta, kas lielā mērā ļauj
nojaust inovāciju procesu apjomu un nozīmīgumu, jo norāda arī uz to, lai produkts vai
pakalpojums būtu pieprasīts un konkurētspējīgs.
Minētie termini un formulējumi rāda, ka inovācijas daži izprot visai šauri, piemēram:
jauna prece, ko var pārdot, citi – visai plaši. Tomēr būtiski ir saprast, ka inovāciju jēdziens
ietver trīs nozīmes:
1. inovācijas kā instrumentu;
2. inovācijas kā procesu jeb darbību;
3. inovācijas kā galarezultātu (jauna prece, jauns pakalpojums, jauni tirgi, izmaiņas
sabiedrības dzīvē u. c.).
Bez inovāciju jēdziena bieži lieto arī pretnostatījumus, tādus jēdzienus kā
pseidoinovācijas un eksnovācijas (abus šos jēdzienus bieži aizvieto ar jēdzienu inovāciju
imitācijas) pretstatā patiesām, īstenām inovācijām2.
•

Pseidoinovācija- (aptuvenie sinonīmi – modernizācija, racionalizācija) saistās ar
daļēju vecās paaudzes tehnikas un tehnoloģiju uzlabošanu. No vienas puses, šāds
process ir neizbēgams, un attiecīgos apstākļos, kādā laika periodā, pat pozitīvs,
jo acumirklī no visa vecā atteikties nevar. Taču, no otras puses, ja
pseidoinovāciju process tiek ilgstoši lietots un laika gaitā netiek papildināts un

1 Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. – 2013. gadam [tiešsaiste]. Rīga: LR
Ekonomikas Ministrija, [skatīts 13.12.2009.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=3375
2
Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.19. lpp.
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nomainīts ar īstām inovācijām, tas ne tikai nedod pozitīvu efektu, bet pat kavē
tehnisko progresu.
•

Eksnovācijas- tehnoloģiju pārņemšana (imports, transfērs, difūzija, adoptācija)
no attīstītajām valstīm. Eksnovācijas arī ir pretnostatījums īstenām inovācijām –
savu, jaunu savā valstī radītu zinātnes un tehnikas sasniegumu radīšanai un
izmantošanai. Protams, valstīm, kas atrodas pārejas ekonomikas stadijā ir
grūtības eksnovāciju aizvietošanā ar īstenām, patiesām inovācijām. Taču
nepārejot uz patiesām inovācijām, „iedzinējvalsts statusu” var saglabāt bezgalīgi
ilgi. Lai attīstība būtu ilgtspējīga un līdzsvarota, jāpāriet uz inovācijām.

Valstij jāražo savas augstās tehnoloģijas eksportam, lai akumulētu līdzekļus citu
nepieciešamo augsto tehnoloģiju importam, bez kurām tomēr nevar iztikt. Jaunu ārvalstu
moderno tehnoloģiju iegāde ir dārga, un šo inovāciju pamataugļus plūc citi citās valstīs. Ir
pierādījies, ka pilnvērtīga attīstība iespējama tikai tad, ja valsts spēj pāriet no
pseidoinovācijām un eksnovācijām uz patiesām inovācijām1.
Dažkārt inovācijas patiešām ir ģenialitātes uzplaiksnījuma rezultāts. Taču vairākums
jaunievedumu, jo īpaši sekmīgo, rodas, pateicoties aprēķinātiem, mērķtiecīgiem jaunu iespēju
meklējumiem, kas atklājas tikai un vienīgi noteiktās situācijās. Šādu potenciālu uzņēmuma vai
nozares ietvaros veido: 2
• Negaidīti notikumu pavērsieni;
• Kaut kā nesaderība;
• Ar procesu saistītās vajadzības;
• Tirgū vai nozarē notiekošās pārmaiņas.
Vēl trīs citi avoti meklējami ārpus uzņēmuma - apkārtējā sociālajā un intelektuālajā
vidē. Tie ir:
• Demogrāfiskās pārmaiņas;
• Uztveres īpatnības;
• Jaunu zināšanu apguve.
Šie savā sarežģītībā, riska un grūtības pakāpē atšķirīgie avoti mēdz pārklāties laikā un
telpā, taču kopā tie veido pamatus visām ar jaunievedumiem saistītajām iespējām.
Ir zināms inovāciju relatīvisma efekts. Tas nozīmē, ka vienas un tās pašas inovācijas
dažādiem subjektiem (sabiedrības slāņiem, kultūrām, rasēm) var nedot vienādu labumu.

1 Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.20. lpp.
2
Inovatīva domāšana. (no angļu valodas tulkojusi Orupe A. lit.red. Janmane R.). «Harvard Business Review on». Rīga:
Lietišķās informācijas dienests. 2007. 135. lpp.
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Inovāciju kulturālais relatīvisms novērojams, ja vienas un tās pašas inovācijas dažādu kultūru
(ko raksturo ticējumi, tradicionālās vērtības, paražas) cilvēkus ietekmē atšķirīgi. Tādejādi ir
jācenšas izvērtēt inovāciju pozitīvo efektu, lai izvairītos no sociāli negatīviem rezultātiem
tādiem kā – polarizācija, noslāņošanās – apkārtējās vides piesārņošanas, noziedzības
izplatīšanās (narkotiskās vielas, ieroči) un citiem kaitējumiem1.
Cits efekts ir inovācijas „adresāta paradokss”. Tas izpaužas tādejādi, ka tie sabiedrības
indivīdi, slāņi (vai citas inovācijas adoptējošas vienības), kurām inovāciju rezultāti jeb labumi
būtu it kā visvairāk nepieciešami, vislēnāk spēj tos adoptēt un adaptēt. Te kā piemēru bieži
min ģimenes plānošanas atziņas, kontraceptīvo līdzekļu ieviešanu u.c. inovācijas ģimenes
regulēšanas jomā, kas vislabāk tiek apgūtas turīgās ģimenēs, kurām faktiski ar to lielu
problēmu nemaz nav, bet neieviešanas daudzbērnu ģimenēs, strauji augošās nācijās, zemākos
sociālajos slāņos.2
Mūsdienu strauji augošajā ekonomikā inovāciju lietošana nosaka valstu ekonomikas
attīstības līmeni, kā arī spēju pielāgoties pasaules globalizācijas procesiem. Sabiedrības spēja
apgūt, radīt, izplatīt un efektīvi izmantot zināšanas ir būtisks priekšnoteikums valsts
konkurētspējai.
Ekonomiski spēcīgāko pasaules valstu attīstības pieredze uzskatāmi parāda, ka pēdējos
gadu desmitus tās ir gājušas pa inovācijām atvērtas ekonomikas veidošanas ceļu. Ekonomikas
globalizācija un straujā tehnoloģiju attīstība dažām valstīm rada unikālas iespējas straujai
attīstībai, citām - draudus ekonomiskai stagnācijai un pat lejupslīdei. Spēja radīt jaunas idejas
un tās komerciāli izmantot ir ekonomiskās izaugsmes galvenais virzītājspēks.
Vērtējot pašreizējo situāciju Latvijā, jāatzīst, ka mūsu ekonomika ir orientēta uz
produktu ar lielu pievienoto vērtību un citu zinātnes sasniegumu patērēšanu. Mums bija
nepieciešams laiks, lai integrētu valstī attīstītās pasaules sasniegumus un pieredzi, tomēr
pasaule nemitīgi attīstās, un rodas situācija, ka nespējam integrēt zinātnes sasniegumus,
tādējādi radot draudus, ka varam kļūt tikai par attīstīto valstu saražotās produkcijas
patērētājiem. Lai Latvijas ekonomika spētu iekļauties un noturēties vadošo valstu vidū, ir
nepieciešams radīt produktus ar lielu pievienoto vērtību.

1
2

Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.20. lpp.
Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.21. lpp.
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1.2. Inovāciju vēsturiskā attīstība
Jēdziens „inovācija” zinātniskajos pētījumos parādījās tikai XX gadsimtā. Inovācija
tiek pētīta jau otro gadsimtu, tomēr vēl līdz šim brīdim nav vienotas tās definīcijas. Autori šo
jēdzienu izmanto ļoti dažādi, piemērojot to dažādiem objektiem.
Vēsture liecina, ka inovatīvie procesi nav norisinājušies vienmērīgi. Atsevišķos laika
posmos dažādās saimnieciskās dzīves jomās ticis ieviests liels skaits dažādu izgudrojumu un
uzlabojumu, kuru rezultātā ekonomika šajos periodos attīstījusies ļoti strauji. Citos periodos
inovāciju bijis mazāk, tādēļ ir bijusi lēnāka ekonomikas attīstība vai pat tās stagnācija.
Rezultātā nevienmērīgā inovāciju procesa un citu faktoru dēļ ekonomikā ir vērojamas
kvalitatīvi atšķirīgas attīstības fāzes, kas papildus vēl mijas ar tā saucamajiem
tehnoloģiskajiem un ekonomiskajiem cikliem.
Pašreizējo laikmetu, kas iezīmējas ar personālo datoru un interneta tīkla straujo
attīstību un ienākšanu sabiedrības dzīvē, tiek saukts par informācijas laikmetu. Tas ir
starpposms starp rūpniecisko laikmetu un zināšanu – inovāciju laikmetu, kurā sāk ieiet
pasaule. Protams, zināšanas ir bijušas vajadzīgas pat akmens un bronzas laikmetā, taču tieši
informācijas laikmetam raksturīgās straujās izmaiņas informācijas pieejamībā un citu augsto
tehnoloģiju straujā attīstībā un to ietekme uz dzīves dažādām sfērām nosaka, ka zināšanas
kļūst par galveno stratēģisko resursu: padarot par otršķirīgiem (nepieciešamiem, bet ne
pietiekamiem) tradicionālos resursus: zemi, darbaspēku, kapitālu. Laikmeta īpatnības ir
revolucionāri mainījušas uzsvarus tautsaimniecības organizācijā un vadībā1.
Traktējot inovāciju kā procesu, tiek atzīts, ka inovācija attīstās laikā un tai ir skaidri
izteiktas stadijas. Divi zinātnieki N. Kondratjevs un J. Šumpēters XX gadsimta sākumā sāka
inovācijas un tehnoloģisko viļņu pētījumus, viņu ieguldījums šo problēmu risināšanā ir patiesi
izcils. N. Kondratjevs bija viens no pirmajiem, kurš mudināja uzsākt nopietnus pētījumus
inovācijas un tās lomas ekonomikas attīstībā. Viņš pats tieši nepētīja inovācijas problēmas,
bet lielo konjunktūras ciklu jeb garo viļņu analīze iniciēja šo ciklu rašanās iemeslu un ilguma
izpēti un, kā liecināja pētījumi, tieši inovācija bija šo viļņu rašanās vissvarīgākais iemesls.2
Jau 1911. Gadā J. Šumpēters traktēja inovāciju kā jaunu ražošanas faktoru zinātnisku
un organizatorisku kombināciju, kuru motivē uzņēmējspējas, un uzsvēra, ka inovācijas iekšējā
loģika ir saistīta ar ekonomikas attīstības paātrināšanu. Lai gan pieeja inovācijas definīcijām ir
dažāda, tām ir arī kaut kas kopīgs – inovācijas specifiskais saturs ir izmaiņas, un galvenā

1
2

Dimza V. Inovācijas Pasaulē, Eiropā, Latvijā. Rīga: LZA EI, 2003.7. lpp.
Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 8.lpp.
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inovatīvās darbības funkcija ir izmaiņu funkcija. J.Šumpēters pievērsa uzmanību piecām
tipiskām izmaiņām:1
• Jaunās tehnikas, jauno tehnoloģisko procesu vai jaunu ražošanas tirgu nodrošinājumam;
• Produkcijas ar jaunām īpašībām ieviešanai
• Jaunu izejvielu izmantošanai;
• Izmaiņām ražošanas organizācijā un ražošanas materiālajā un tehniskajā nodrošinājumā;
• Jaunu noieta tirgu rašanai.
N. Kondratjeva idejas savos pētījumos izmantoja J. Šumpēters un tieši viņu varētu
uzskatīt par inovatīvo procesu teorijas pamatlicēju. Viņš uzskatīja, ka inovācija ir izmaiņas
tehnoloģijā un pārvaldē, jaunas resursu izmantošanas kombinācijas. Šajā laikā viņš jau sāk
izmantot jēdzienu inovācija, traktējot to kā izmaiņas, kuru mērķis ir ieviest un izmantot jaunus
patēriņa preču veidus, jaunus ražošanas un transporta līdzekļus, ražošanas organizācijas
formas.
Lai gan zinātnieki ir izvirzījuši dažādas pieejas šim jautājumam un diskutē savā starpā,
mūsdienās inovācijas apraksts balstās uz starptautiskajiem standartiem. OECD (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija – Organisation for Economic Cooperation and
Development) ietvaros bija izveidota Nacionālo ekspertu grupa, kura izstrādāja tā saucamo
Fraskati rokasgrāmatu. Itālijas pilsētā Fraskati 1963. gadā tika akceptēta pirmā rokasgrāmatas
versija.2
Ziņu vākšanas metodika par tehnoloģiskajam inovācijām balstās uz rekomendācijām,
kuras tika akceptētas Oslo 1992. gadā, tādēļ arī tā nosaukta par Oslo rokasgrāmatu.3
Šie divi dokumenti ir sekmējuši starptautiska standarta izstrādi, un šo definīciju
akceptē nacionālā valdības, vairākums menedžmenta teorētiķu un praktiķu. Tieši šāds
definējums ir ņemts par pamatu daudzās pasaules valstīs, izstrādājot inovatīvās darbības
koncepcijas, programmas un citus stratēģiskus dokumentus.
Saskaņā ar N. Kondratjeva un J. Šumpētera veiktajiem aprēķiniem tika konstatēts, ka
pastāv viļņveida vai cikliska valstu ekonomikas attīstība. Katrs pilns tehnoloģiskais cikls 18. –
19. gs. aptvēra apmēram 50 – 60 gadus, bet 20. gs. tas sarucis līdz aptuveni 30 – 40 gadiem.
Tas lielā mērā ir izskaidrojams ar to, ka tikai 20. gs. sākumā aizsākās sistemātiski jaunu

1

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 8.lpp.
. Turpat 9.lpp.
3
Turpat 9.lpp.
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tehnoloģiju pētījumi un mērķtiecīga to ieviešana ražošanā. Inovācijas kļuva par organizētu un
vadītu procesu.1
Atsevišķs tehnoloģiskais cikls atgādina vilni ar augšupejošu līkni, smaili un lejupejošu
līkni. Tehnoloģiskā cikla augšupejošā līkne sākas tad, kad jauns inovāciju kopums sāk strauji
izplatīties vairākās tautsaimniecības nozarēs. Katra jauna viļņa augšupejas fāze veicina
investīcijas un ekonomiskas attīstību. Sasniedzot viļņa virsotni, jaunā tehnoloģija ir sasniegusi
briedumu, attīstības temps palēninās. Tālāk seko lejupejošā fāze, kad samazinās investīciju
atdeve un apjomi, un šī fāze turpinās līdz tam laikam, kamēr parādās jauns inovāciju kopums.2
Pirmā viļņa augšupejā galvenā loma bija izgudrojumiem un atklājumiem
tekstilrūpniecībā un tērauda ražošanā. Tomēr, tā kā industriālās revolūcijas pamats 1780.1840. gados bija tvaika mašīnu lietošana līdz ar dažādām darba mašīnām un mehānismiem, šis
periods tiek uzskatīts arī par garo tehnoloģisko ciklu vai vilni.3
Otrais garais vilnis turpinājās apmēram no 1840. līdz 1890.gadam ar tērauda ražošanu
un dzelzceļu būvniecību.
Trešais vilnis bija saistīts ar elektrības, ķīmijas, iekšdedzes dzinēju un citu sasniegumu
izmantošanu 1890 - 1930. gados.
Ceturtā viļņa (1930-80) pamatā bija nafta, naftas ķīmija, plastmasas, automobili, radio.
Piektais vilnis noslēdz 20.gadsimtu un ievada 21. gadsimtu ar datoriem,
telekomunikācijām un informācijas tehnoloģijām.
Tehnoloģisko ciklu loma ekonomikas un sabiedrības attīstībā izpaužas tādejādi, ka, no
vienas puses pieaug ražojošā kapitāla masa un palielinās arī tā tehnoloģiskais līmenis. No
otras puses, pateicoties labākai izglītībai un prasmei palielinās darbaspēka un vadības
kvalifikācijas līmenis. Rezultātā kā viena, tā otra ražošanas faktora atdeve palielinās – tie tiek
izmantoti arvien efektīvāk.
Laika gaitā, ražošanas tehniskajam līmenim sasniedzot arvien augstāku pakāpi, tieši
darbaspēka inovatīvās īpašības pieaug visstraujāk, jo kvalificēts darbaspēks ne tikai ātrāk
apgūst jaunas tehnoloģijas un efektīvāk tās izmanto, bet arī pats rada šīs tehnoloģijas. Pēdējos
gadu desmitos lielākā daļa no nacionālā ienākuma pieauguma attīstītajās valstīs ir iegūta,
pateicoties tieši inovatīvajam faktoram.
Atgriežoties pie Kondratjeva teorijas jāpiebilst, ka valstu ekonomisko attīstību
analizējuši un pētījuši liels skaits zinātnieku. Katrs no tiem ir centies izvirzīt savu teoriju par
valsts ekonomiskās attīstības likumsakarībām. Neviena no šīm teorijām nav pilnīga un katru
1

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 9.lpp.
Turpat 29.lpp.
3
Turpat 29.lpp
2

16

var apšaubīt vai noliegt, taču visas šīs teorijas vieno apgalvojums – ekonomikas attīstība noris
cikliski. Tas ir jāņem vērā valstīm izstrādājot savu valstu ekonomiskās attīstības stratēģijas. Ir
svarīgi spēt prognozēt ekonomiskās krīzes, lai rastu veiksmīgus risinājumus izkļūšanai no
tām, vai arī censties pārvarēt krīzes situācijas pēc iespējas īsākā laika posmā.
Tradicionālajā ekonomikā galvenais ekonomikas resurss bija dabas dotas bagātības:
galvenā – zeme, attīstība bija lēna, noteicošā loma – darbaspēks. Pirmajā un otrajā attīstības
posma, tā saucamajā industriālajā sabiedrībā, galvenais resurss bija kapitāls gan reālajā formā,
gan arī naudas formā, ekonomiskās attiecības veidojās galvenokārt uz šī kapitāla bāzes,
darbaspēka loma bija samazinājusies, darbaspēks palika kapitāla ēnā. Mūsdienu jaunās
ekonomikas posmā par pamatresursu kļūst zināšanas un darbs. Tādēļ mūsdienās tik nozīmīga
ir kļuvusi zinātne un augsti izglītoti cilvēki. Inovācija, kas iepriekšējā attīstības laikā veidoja
šīs attīstības fonu, ir kļuvusi par vienu no galvenajiem attīstības faktoriem, par veiksmīgas
attīstības katalizatoru un, galvenais – par svarīgāko konkurētspējas paaugstināšanas faktoru.
Atšķirībā no industriālā attīstības posma inovatīvajā ekonomikā nozīmīgākā kļuva resursu un
ražošanas faktoru intensīva, efektīvāka izmantošana nekā agrāk.1
Laika gaitā, ražošanas tehniskajam līmenim sasniedzot arvien augstāku pakāpi, tieši
darbaspēka inovatīvās īpašības pieaug visstraujāk, jo kvalificēts darbaspēks ne tikai ātrāk
apgūst jaunas tehnoloģijas un efektīvāk tās izmanto, bet arī pats rada šīs tehnoloģijas. Pēdējos
gadu desmitos lielākā daļa no nacionālā ienākuma pieauguma attīstītajās valstīs ir iegūta,
pateicoties tieši inovatīvajam faktoram.
Atgriežoties pie Kondratjeva teorijas jāpiebilst, ka valstu ekonomisko attīstību
analizējuši un pētījuši liels skaits zinātnieku. Katrs no tiem ir centies izvirzīt savu teoriju par
valsts ekonomiskās attīstības likumsakarībām. Neviena no šīm teorijām nav pilnīga un katru
var apšaubīt vai noliegt, taču visas šīs teorijas vieno apgalvojums – ekonomikas attīstība noris
cikliski. Tas ir jāņem vērā valstīm izstrādājot savu valstu ekonomiskās attīstības stratēģijas. Ir
svarīgi spēt prognozēt ekonomiskās krīzes, lai rastu veiksmīgus risinājumus izkļūšanai no
tām, vai arī censties pārvarēt krīzes situācijas pēc iespējas īsākā laika posmā.
Inovatīva attīstība nozīmē arī lielākās iespējas pārstrukturizēt ekonomiku, arvien
palielinot augsto tehnoloģiju nozīmi. Inovatīva attīstība ietver prasmi veiksmīgi izmantot citu,
industriāli attīstītāku valstu zinātniskos un tehnoloģiskos sasniegumus. Jo augstāku attīstības
pakāpi sasniedza mūsdienu ekonomiski attīstītas valstis, jo izteiktāka kļuva inovāciju un tās
radītās produktivitātes nozīme.

1
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1.3.

Inovāciju funkcijas un klasifikācija

Inovācija ir vairāk ekonomisks un sociāls nekā tehnisks termins. Inovācijai nav
obligāti kam tehniskam vai vispār kam materiālam, lietiskam. Vairums zinātnieku uzskata, ka
inovācija kā jaunievedums ir principiāli jauna vai modificēta (izmainīta, pārveidota) līdzekļa
radīšanas noslēguma rezultāts, darbības kopsumma, kas apmierina konkrētas sabiedrības
vajadzības un dod vairākus efektus (ekonomiskus, zinātniski tehniskus, ekoloģiskus).
Inovācijas kā jaunievedums ir sabiedrības attīstību pastāvīgi virzošs spēks. Šis spēks
iemiesots inovāciju funkcijās, kādas tam jāveic. Inovācijas ataino inovāciju nozīmi valsts
ekonomiskajā sistēmā un lomu saimnieciskajā procesā.1
Jaunievedumu komercializācijas rezultātā iegūtos naudas līdzekļus var izmantot
dažādiem mērķiem. Pirmkārt, segt šo jaunievedumu radīšanas un pārdošanas izdevumus,
otrkārt, veikt ražošanas apjomu paplašināšanu, treškārt, kā finansēšanas līdzekli citām
investīcijām un jaunu inovāciju veidiem, ceturtkārt, tie kalpo par stimulu uzņēmējam jaunu
inovāciju meklējumos, mudina nepārtraukti pētīt tirgus pieprasījumu, pilnveidot gan pašu
preci, gan tās noieta formas, apgūt progresīvākas organizācijas un vadīšanas metodes,
cenšoties uzlabot uzņēmuma saimnieciski finansiālo stāvokli.
Tātad inovācijas pilda trīs pamatfunkcijas:2
•

Atražošanu (reproducēšanu);

•

Investēšanu;

•

Stimulēšanu.

Šāds inovāciju funkcionāls dalījums norāda, ka inovācijas ir vadāma kategorija. Tas
savukārt nozīmē, ka nepieciešams izmantot dažādus vadīšanas veidus un līdzekļus, lai
daudzveidīgāk, līdz ar to arī efektīvāk iedarbotos uz inovācijas procesa gaitu, pagarinātu
inovācijas dzīves ciklu, celtu to efektivitāti.
Pirmais nosacījums sekmīgai inovatīvās darbības organizēšanai un vadīšanai ir labi
iepazīt inovācijas. Pirmā un galvenā prasība ir iemācīties atšķirt inovācijas no nebūtiskām
pārmaiņām produktos vai tehnoloģijās, piemēram, estētiskās izmaiņas, atstājot nemainīgu
konstruktīvo uzbūvi, nemainot parametrus, kuri varētu ievērojami ietekmēt produkta vai
pakalpojuma īpašības, vērtību vai izmantot modernākas izejvielas un materiālu komponentus.3

1
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Lai izdalītu inovācijas, jāpārvalda to būtība, jāzina pazīmes un parametri, kas nošķir
inovāciju no racionāla uzlabojuma, respektīvi, lietojamais priekšmets kļuvis lietderīgāks,
vienkāršāks, labāk un ērtāk izmantojams.
Neskatoties uz inovācijas kompleksu skaidrojumu kā veselumu, kā kopību, katra
atsevišķā inovācijas veida apgūšana ir individuāla pat unikāla. Tāpēc inovāciju izmantošana
prasa to klasifikāciju.
Klasificēt inovācijas nozīmē tās sadalīt pēc pazīmēm noteiktās grupās izvirzītā mērķa
sasniegšanai.
Inovāciju

klasifikācijas

shēma

sākas

ar

klasifikācijas

pazīmju

noteikšanu.

Klasifikācijas pazīme norāda uz atšķirīgām, noteiktai grupai raksturīgām īpašībām. Ar to tiek
radīta iespēja izvēlēties efektīvāk izmantojamas pārvaldes metodes un racionālāk organizēt
inovāciju procesu.
Zinātniski pamatota inovāciju klasifikācija paver iespēju skaidri noteikt katras
inovācijas vietu to kopējā sistēmā un katrai atsevišķi tās īpašo dabu. Ar to tiek panākta iespēja
efektīvāk izmantot inovāciju vadīšanā vispārpieņemtos paņēmienus un metodes, respektīvi,
izvēlēties tikai konkrētai inovāciju grupai piemērotākus vadīšanas veidus.
Zinātniski pamatotai klasifikācijai jāatbild uz trim jautājumiem: 1. Kāds ir inovāciju
mērķis. 2. Kāda ir inovāciju īstenošanas forma? 3. Kur ir inovāciju pielietošanas joma? Šie
trīs aspekti veido klasifikācijas pazīmju sistēmu. Tā ietver:
•

Mērķa pazīmi;

•

Ārējo pazīmi;

•

Struktūras pazīmi.1

Mērķa pazīme norāda uz ieplānoto ieceri, t.i., iepriekš paredzēto, nākotnē īstenojamo
nodomu. Šī pazīme dod atbildi uz inovācijas mērķa steidzamību. Tāpēc šīs pazīmes mērķus
papildus iedala:
•

Esošajos mērķos, kuru uzdevumi jāatrisina nekavējoties;

•

Stratēģiskajos mērķos, kuru risināmie uzdevumi jāpaveic nākotnē.

Esošo mērķu inovāciju vajadzību izraisa krīzes situācijas, kuras nekavējoties jālikvidē
ar jaunievedumu palīdzību. Galvenā pazīme, kas raksturo krīzes inovāciju vajadzību, ir preces
(produkta vai pakalpojuma)realizācijas problēma.

1
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Stratēģisko mērķu inovācijas vajadzīgas perspektīvā, piemēram, saimniekojošā
subjekta konkurētspējas uzturēšanai, imidža krišanās novēršanai, maksātspējas un bankrota
nepielaušanai. Šīs inovācijas kalpo kā attīstības inovācijas.
Tādejādi inovāciju klasifikāciju pēc mērķa pazīmes kopumā var iedalīt:1
•

Produkta formā;

•

Operācijas formā.

Inovācija produkta formā izpaužas kā inovācijas rezultāts materializētā veidā,
piemēram, darba galds, iekārta, jauna izejviela utt.
Inovācija operācijas formā parādās kā inovatīvs process, kas virzīts uz tādu darbību
veikšanu, kurām jāizmanto jaunas iekārtas, jaunas ražošanas organizācijas un to izstrādņu
atklājumi. Inovācijas pēc struktūras pazīmes rāda, kādām tautsaimniecības nozarēm paredzēta
konkrētā inovācija. Pēc struktūras pazīmes klasificētās inovācijas iedala:
•

Ražošanas un tirdzniecības;

•

Sociāli ekonomiskās (iedzīvotāju apkalpošanas jauninājumi);

•

Finanšu operācijas, banku pakalpojumi;

•

Vadīšanas metožu jauninājumi.2

Sīkākā inovāciju iedalījuma klasifikācijas shēma parādīta 1. pielikumā.
Pēc inovatīvās ietekmes līmeņa uz sabiedriskās dzīves dažādām sfērām, tajā skaitā arī
ekonomiskās, inovācijas var klasificēt dažādā veidā.
J. Šumpēters visas inovācijas iedalīja divās grupās:
•

Bāzes inovācijas;

•

Sekundārās inovācijas.3

Toties savos pētījumos G. Menšs

precizēja šo klasifikāciju, papildinot to. Viņš

piedāvāja šādu inovāciju klasifikāciju:
•

Bāzes inovācijas (tehnoloģiskās un netehnoloģiskās);

•

Uzlabojošās inovācijas;

•

Pseidoinovācijas jeb šķietamās inovācijas.4

Tehnoloģiskās bāzes inovācijas ir inovācijas, kuras veido jaunas nozares un jaunus
tirgus. Savukārt netehniskās bāzes inovācijas ir saistītas ar izmaiņām kultūrā, pārvaldē un
sabiedriskos pakalpojumos. Bāzes inovācijas parasti parādās tajā periodā, kad esošās

1
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tehnoloģiskās sistēmas ir izsmēlušas savas pilnveidošanas iespējas un ir nepieciešams pāriet
uz jaunu tehnoloģisku sistēmu.
Uzlabojošās inovācijas neskar galveno tehnoloģisko shēmu, bet uzlabo produkta
kvalitāti vai nenozīmīgi maina tehnoloģiskā procesa elementus, lai samazinātu noteiktu
resursu izlietojumu.
Pseidoinovacijas ievieš izmaiņas, ņemot vērā patērētāju priekšrocību īslaicīgās
svārstības.
Ekonomiskā darbībā ļoti bieži lieto šādu inovāciju klasifikāciju:1
•

Radikālās (bāzes) inovācijas – principāli jaunas tehnoloģijas, produkcijas
veidi, vadības metodes;

•

Kombinētās inovācijas, kuras izmanto dažādas ražošanas faktoru apvienošanas
iespējas;

•

Modificējošās, kuras ir saistītas ar produkta bāzes konstrukciju un
saimnieciskās darbības principu un formu uzlabošanu un papildināšanu.

Radikālās inovācijas ir orientētas uz jaunu patērētāju vajadzību veidošanu, visas citas
uz esošo vajadzību apmierināšanu.
Ņemot vērā izplatīšanas mērogu, inovācijas var veidot pamatu jaunai nozarei, kas ražo
viendabīgu produktu, un var tikt lietotas visās tautsaimniecības nozarēs.
Atkarībā no ieviešanas ātruma un apjoma inovācijas var klasificēt šādi:2
•

Aizvietojošās inovācijas – pilnība aizvieto novecojošas tehnoloģijas un
saimniekojošas metodes;

•

Mainošās inovācijas – atceļ dažu konkrētu tehnoloģisko operāciju veikšanu vai
produkta ražošanu, neaizstājot tos ar jaunām operācijām vai produktu;

•

Atgriezeniskās inovācijas – saistītas ar atgriešanos pie vecās kārtības pēc tam,
kad jaunievedums ir sevi diskreditējis vai ir konstatēts, ka ražošana un
saimnieciskie apstākļi nesekmē efektīvu to realizāciju;

•

Atklājošās inovācijas – saistītas ar pilnīgi jaunām iespējām, ko sniedz
fundamentālie atklājumi un kam nav eksistējošu analogu;

•

Retro inovācijas – jaunā līmenī atdarina agrāk ražotus izstrādājumus un to
ražošanas līdzekļus un metodes.

Citi autori inovācijas klasificē pēc šādiem kritērijiem:

1
2
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1. pēc izcelšanās veida – tehnoloģiskās, ekonomiskās, sociālās, vadības,
zinātniskās un tehniskās, ražošanas;
2. pēc jauninājuma līmeņa – radikālās, sistēmas, modificējamās;
3. pēc rezultātiem - ieviestās un pilnīgi izmantotās, ieviestās vāji izmantotās,
neieviestās;
4. pēc ekonomiskā efekta - inovācijas, kas paaugstina efektivitāti desmit un vairāk
reizes, inovācijas, kas paaugstina efektivitāti no divām līdz desmit reizēm,
inovācijas, kas paaugstina efektivitāti no 2-10%;
5. pēc vadības objekta - inovācija saistīta ar jaunas preces parādīšanos, inovāciju
process saistīts ar esošās ražošanas tehnoloģijas uzlabošanu;
6. pēc vadības funkcijām - jaunas plānošanas metodes, jaunas organizēšanas
metodes, jaunas lēmumu pieņemšanas tehnoloģijas, jaunas personāla
motivācijas metodes, jauna kontroles sistēma;
7. pēc vadības līmeņa – makroekonomiskās, mikroekonomiskās;
8. pēc realizācijas termiņiem - 20 un vairāk gadu, no 10 līdz 15 gadiem, no 5 līdz
10 gadiem, līdz 5 gadiem.
Ārzemju publikācijās inovācijas pēc radīto izmaiņu nozīmīguma, principialitātes un
iespaida uz sociālo struktūru iedala trīs klasēs1:
1. Nepārtrauktās, plūstošās, ilgstošās (continuous) inovācijas, kas rada relatīvi nelielus
uzlabojumus. Šādas inovācijas izpaužas kā esošo produktu izmainīšana, uzlabošana.
Kā likums, šo inovāciju rezultāts nav būtiski jauna produkta radīšana. Plūstošo
inovāciju piemēri ir – jaunizstrādātās, veselīgākas zobu pastas veco vietā, uzlabojumi
automobiļa konstrukcijā: jauna veida riepas, agrāk neredzēts moderns dizains;
2. Dinamiski nepārtrauktās (dinamically continous) inovācijas, kas rada būtiskus
uzlabojumus, būtiskas izmaiņas esošā produktā vai pat jaunu produktu. Dinamiski
nepārtraukto inovāciju piemēri ir elektriskā zobu birste, digitālais pulkstenis;
3. Radikālās inovācijas (discountinous), kas nodrošina fundamentālās izmaiņas un
principiāli jaunus sasniegumus. Radikālo inovāciju rezultāts ir agrāk nebijuši jauni
produkti, jaunas uzvedības normas sabiedrībā. Radikālo inovāciju piemēri ir televīzija,
personālais dators.
Rezumējot autore piedāvā inovāciju klasifikāciju, kas redzama 1.1. tabulā.

1
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1.1.tabula
Inovāciju klasifikācija1
Pēc lietošanas sfēras

• Zinātniski tehniskās
• Organizatoriskās
• Ekonomiskās
• Sociālās
• Kultūras

Pēc vajadzību apmierināšanas

• Veidojošas jaunas
• Attīstošas esošās

Pēc realizācijas veida

• Inovācija – produkts
• Inovācija – process
• Inovācija – serviss
• Inovācija - tirgi

Pēc izmaiņu dziļuma

• Sākotnējo īpašību reģenerēšana
• Kvantitatīvās izmaiņas
• Adaptīvās izmaiņas
• Jauns variants
• Jauna paaudze
• Jauna dzimta

Pēc parādīšanās iemesliem

• Stratēģiskie
• Adaptīvie

Pēc ietekmes veida uz uzņēmuma
tehnoloģiskajām un tirgus iespējām

• Arhitektūras
• Revolucionārās
• Nišas
• Regulārās

Pēc izplatības mēroga

• Lietojamas vienā nozarē
• Lietojamas daudzās nozarēs jeb visā
tautsaimniecībā

Pēc lomas ražošanas procesā

• Pamatinovācijas
• papildinovacijas

1
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Lielākā daļa inovācijas veidu, kuri iekļauti šajā klasifikācijā, tika analizēti iepriekš,
tādēļ ir būtiski pievērsties tiem inovāciju veidiem, kuri vēl nav apskatīti.
Inovācija – produkts ir inovācija, kurai ir principiāli jauna vai uzlabota gatavā
produkta fiziskā forma un šajā formā izstrādājums paradās ārpus uzņēmuma. Šis inovācijas
veids ir saistīts ar lielām investīcijām, jo ir jāveic gan pētījumi, gan arī jāizstrādā inovācija –
process, lai jauno produktu spētu ražot.1
Inovācija – process ir tehnikas, ražošanas un pārvaldes pilnveidošana, kas samazina
esošās produkcijas ražošanas izmaksas.2
Inovācija – serviss ir saistīta ar produkta izmantošanas procesiem ārpus uzņēmuma.3
Visām inovācijām ir viena kopēja īpašība – inovāciju efekts ir atlikts, tas nekad
neparādās tūliņ pēc ieviešanas, tādēļ efektivitātes aprēķini, balstoties uz izmaksu un efekta
salīdzināšanu, parasti nav piemērojami, būtībā efektivitātes aprēķināšana ir atsevišķa nopietna
problēma.

1

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 18.lpp.
Turpat 18.lpp.
3
Turpat 19.lpp.
2
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2. Inovatīvā sektora attīstība Latvijā
Inovatīvā darbība ir komplekss process, kas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. No
ekonomikas attīstības viedokļa valdības inovāciju politika aptver likumdošanu, izglītības,
pētniecības, uzņēmējdarbības un finansu sektorus, kā arī sociālo un kultūras jomu, kas viss
kopā veido nacionālo inovāciju sistēmu.
Inovāciju politika nevar tikt realizēta atrauti no izglītības, zinātnes, uzņēmējdarbības,
reģionālās attīstības politikas. Bet šī politika var būt virzošā politika ekonomikas attīstībā.
Īpaši labai koordinācijai ir jābūt starp inovāciju un zinātnes attīstības politiku. Inovāciju
politika ir arī tā, kas veicina ES dalībvalstu un kandidātvalstu integrācijas procesus, pilnībā
ievērojot Māstrihtas vienošanās līgumā noteiktos principus. Turklāt, ņemot vērā ES galotņu
sanāksmēs Lisabonā (2000) un Barselonā (2002) pieņemtos lēmumus, Eiropas integrācijas
process paredz arī izveidot vienotu Eiropas pētniecības un zināšanu izplatīšanas telpu ar
koordinētu un efektīvu zināšanu apmaiņu starp visiem saimnieciskajā darbībā iesaistītajiem
sektoriem. Tāpēc inovāciju politika nav jāsaprot tikai kā atbalsts pētniecībai un tehnoloģiju
attīstībai, intelektuālā īpašuma radīšanai un tiesību nodrošināšanai. Galvenais šajā politikā ir
nodrošināt zināšanu un tehnoloģiju difūziju, jo realizēta pati vismazākā inovatīvā ideja dod
daudz lielāku ekonomisko efektu, nekā liels zināšanu kopums, kas netiek izmantots vai tiek
turēts slepenībā. Valdības koordinētai inovāciju sistēmai ir jādod spēcīga motivācija ne tikai
iegūt zināšanas, bet arī tās praktiski pielietot, t.i., inovāciju sistēmā ir jābūt spēcīgam zināšanu
radīšanas, reģistrēšanas, sistematizēšanas, izplatīšanas un pielietošanas mehānismam.
Latvijā pēdējo gadu laikā arvien vairāk uzmanības sāk veltīt inovatīvo procesu un
inovāciju lomas noskaidrošanai un to veicināšanai valsts līmenī, ir izstrādāti un pieņemti
vairāki svarīgi dokumenti, ko arī autore analizēs turpmākās nodaļās.

2.1.

Inovāciju politika Latvijā

Latvijai, kā mazai atvērtas ekonomikas valstij, tautsaimniecības strauja izaugsme un
sociālās labklājības pieaugums lielā mērā ir atkarīgs no spējas radīt un realizēt
konkurētspējīgas preces un pakalpojumus pasaules tirgū.
Lai palielinātu valsts kopējo konkurētspēju, nepieciešama mērķtiecīgas valsts
inovatīvās politikas īstenošana, kura veicinātu jaunu, uz zināšanām balstīto nozaru paātrinātu
attīstību un preču ar augstu pievienoto vērtību īpatsvara palielināšanu tradicionālajās nozarēs.
Ekonomiski spēcīgāko pasaules valstu attīstības pieredze uzskatāmi parāda, ka
pēdējos gadu desmitus tās ir gājušas pa inovācijām atvērtas ekonomikas veidošanas ceļu.
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Ekonomikas globalizācija un straujā tehnoloģiju attīstība dažām valstīm rada unikālas iespējas
straujai attīstībai, citām - draudus ekonomiskai stagnācijai un pat lejupslīdei.
Spēja radīt jaunas idejas un tās komerciāli izmantot ir ekonomiskās izaugsmes
galvenais virzītājspēks. Šis process ir nozīmīgs visiem uzņēmējdarbības virzieniem un
nozarēm (rūpniecībai, pakalpojumiem, tūrismam, lauksaimniecībai), visu veidu uzņēmumiem
(mikro, maziem, vidējiem, lieliem un transnacionāliem uzņēmumiem), kā arī visiem
sociālajiem slāņiem un reģioniem.

2.1.1. Latvijas nacionālā inovāciju koncepcija
Ekonomiskās attīstības dinamiku vairs nenosaka tikai tradicionālie resursi - dabas
bagātības, darbaspēks, kapitāls un klasiskās rūpniecības un lauksaimniecības nozares, bet gan,
arvien lielākā mērā, uz augstām tehnoloģijām balstītās nozares. Augsto tehnoloģiju
komponente ir kļuvusi par galveno konkurētspējas un pievienotās vērtības avotu visās
tautsaimniecības nozarēs. Savukārt, uz augstām tehnoloģijām bāzētie uzņēmumi un augsto
tehnoloģiju pielietošana tradicionālo nozaru uzņēmumos attīstās tikai tādā ekonomiskajā vidē,
kas ir labvēlīga inovācijām un inovatīvai darbībai, t.i., valstīs, kas konsekventi realizē
nacionālo inovatīvās attīstības politiku un kur sekmīgi darbojas nacionālā inovāciju sistēma.1
„Nacionālā inovāciju koncepcija” Ministru Kabinetā tika akceptēta 2001. gada 27.
februārī. Šajā koncepcijā pirmo reizi tika definēti galvenie ar inovāciju saistītie jēdzieni.
Atbilstoši koncepcijai „inovācija (inovatīvā darbība) ir process, kurā jaunas zinātniskās,
tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū
pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā”.2
Redzams, ka šajā definīcijā ir apvienota inovācija – rezultāts un inovācija – process un
akcentēta nepieciešamība materializēt un komercializēt inovāciju konkurētspējīgā produktā
jeb pakalpojumā. Šajā definīcijā ir iekļauti visi svarīgākie aspekti, kuri tika analizēti pirmajā
nodaļā.
Svarīgi ir arī tas, ka koncepcijā ir definēta valsts inovatīvās attīstības politika un
Nacionālā inovāciju sistēma. Valsts inovatīvās attīstības politika ir valdības uzsākto, veikto un
koordinēto pasākumu kopums: likumdošanas akti un administratīvās normas, prioritātes un to
noteikšanas mehānismi, realizācijas instrumenti u.c., kas nodrošina saskaņotu, ilgtspējīgu un
līdzsvarotu inovatīvo darbību.3

1

Nacionālā
inovāciju
programma
2003-2006.
[tiešsaiste].
Rīga:
LR
Ekonomikas
[skatīts10.12.2009.].Pieejams:http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc
2
Turpat http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc
3
Turpat http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc
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Ministrija,

Savukārt Nacionālā Inovāciju Sistēma (NIS) ir valsts tautsaimniecības struktūras un
vide, kas nepieciešamas produktīvai inovatīvai darbībai. Inovāciju sistēmai ir četras
pamatsastāvdaļas:1
1) pētniecība (izglītība un zinātne),
2) uzņēmējdarbība,
3) investīcijas (finansu sistēma),
4) likumdošana.
Eiropas Savienības (ES) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(OECD) nostādnes nepārprotami parāda, ka nacionālā politika un stratēģija inovāciju jomā ir
tās ilgtermiņa ekonomiskās attīstības un sabiedrības intelektuālās izaugsmes garants un
pamats, lai veidotu tādu ekonomiku, kuru uz 21.gadu simta sliekšņa sauc par “jauno
ekonomiku” vai “zināšanu ekonomiku”.
Būtiskākos Nacionālās inovācijas sistēmas elementus un to lomu var raksturot šādi:
•

Uzņēmējdarbības sektors: galvenais inovācijas realizētājs, to ieviesējs tirgū
konkurētspējīgu produktu, pakalpojumu vai procesu formā;

•

Zinātnes sektors: lietišķās pētniecības darba rezultātā rada izstrādnes, kas var
tikt pārvērstas tirgus jauninājumos;

•

Izglītības sektors: izglītības sistēmas pilnveidošana, nodrošinot cilvēkresursu
attīstību atbilstoši tirgus prasībām;

•

Valdības politika: inovatīvai darbībai labvēlīgas normatīvās vides, atbalsta
mehānismu un instrumentu nodrošināšana;

•

Investīcijas (finanšu sistēma): inovāciju procesiem nepieciešamo finanšu
resursu nodrošinājums.2

Visām šīm sistēmas kompleksa sastāvdaļām ir jābūt arī līdzvērtīgi stiprām un cieši
jāsadarbojas, jo NIS kopējo produktivitāti nosaka un būtiski ietekmē tieši tās vājākā posma
sniegums.
Valdībai ir noteicošā loma inovācijām labvēlīgas vides izveidē, racionāli veicot
ekonomikas pārstrukturēšanu un, efektīvi izmantojot tās rīcībā esošos resursus, veicināt
tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību. Primārais stratēģiskais uzdevums ir radīt
priekšnoteikumus inovatīvai darbībai - jaunu, konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu
izstrādei, praktiski pielietojamo pētījumu veikšanai, augstākās kvalifikācijas speciālistu

1
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inovāciju
koncepcija.[tiešsaiste].
Rīga:
LR
Ekonomikas
Pieejams:http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5358_1.doc
2
Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 37.lpp.
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sagatavošanai, uzņēmējdarbības attīstībai, kvalitātes sistēmu ieviešanai, augsto tehnoloģiju un
perspektīvo nozaru ar augstu pievienoto vērtību stimulēšanai u.c., kas kopumā veicinātu
uzņēmumu, un līdz ar to arī valsts, konkurētspējas izaugsmi.1
Koncepcijas mērķis ir sekmēt inovācijām atvērtas ekonomikas veidošanos Latvijā:
-

ilgtermiņā - nodrošināt ilgtspējīgas un sabalansētas un stabilas tautsaimniecības
attīstību un sasniegt ES valstu vidējo ekonomiskās attīstības līmeni, vienlaicīgi
nostiprinot valsts drošību un aizsardzību, vides, kultūras un sociālās sfēras
sakārtotību;

-

vidējā termiņā (3-5 gadi) - sasniegt iekšzemes kopprodukta pieaugumu 7-9% gadā,
samazināt tirdzniecības deficītu un panākt uz augstām tehnoloģijām balstītās
produkcijas īpatsvara pieaugumu eksportā līdz 20%,

-

īstermiņā (1-3 gadi) - izmainīt valdības un sabiedrības izpratni un attieksmi pret
zināšanu praktisko pielietojumu uzņēmējdarbībā, pret izglītību, zinātni un
inovācijām kopumā.2

No koncepcijas pieņemšanas ir pagājuši jau 9 gadi (pieņemta 2001. gadā) un varam
konstatēt, ir vai nav izpildīti īstermiņa un vidējā termiņa uzdevumi. Svarīgi, ka ir izpildīts
viens ļoti svarīgs visas tautsaimniecības attīstības rādītājs – IKP pieaugums visus pēdējos
gadus ir koncepcijā norādītās robežās, protams, izņemot pēdējos 2 gadus, kad Latvijas
ekonomiskā situācija ir krasi pasliktinājusies. Arī tirdzniecības deficītu samazināt vel nav
izdevies un arī plānotais uz augstām tehnoloģijām balstītas produkcijas īpatsvara pieaugums
eksportā līdz 20% nav sasniegts.
Koncepcijā ir noradītas tās sekas, kuras radīsies, ja netiks risināts inovāciju jautājums.
Jāatzīmē, ka šīs sekas ir ne tikai nopietnas, bet arī var teikt, ka tas apdraud tālāko valsts
pozitīvu attīstību, un tās ir:
•

nepārtraukti kritīsies Latvijas preču un pakalpojumu konkurētspēja pasaules
un Eiropas tirgos un problemātiska kļūs Latvijas faktiskā integrācija Eiropas
Savienībā;

•

palielināsies ekonomiskā atkarība no citām valstīm ar visām no tā izrietošām
politiskām sekām;

1
Nacionālā
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Rīga:
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•

ekonomiskajā attīstībā (IKP/iedzīv.) Latvija būtiski atpaliks no ES
dalībvalstīm un asociētajām valstīm;

•

nepieaugs ārvalstu investīciju apjomi, jo viena no pievilcīgākām investīciju
formām ir ieguldījumi nozarēs ar augstu tehnoloģiskās attīstības līmeni;

•

neveidosies pasaules tirgū konkurētspējīgas tautsaimniecības nozares un tiks
apdraudēta atsevišķu nozaru turpmākā attīstība; netiks izpildīts Eiropas
Padomes Kopenhāgenas sanāksmē 1993.gada jūnijā asociētajām valstīm
izvirzītais otrais kritērijs par spēju izturēt konkurenci ES iekšējā tirgū;

•

netiks izpildīts Eiropas līguma 77.pants par sadarbību zinātnē un tehnoloģijās,
kas paredz izveidot tādu uzņēmējdarbības vidi, kura veicinātu pētījumus un
jaunu tehnoloģiju pielietošanu, kā arī pētījumu rezultātu intelektuālā īpašuma
adekvātu aizsardzību;

•

strauji kritīsies arī pašlaik sekmīgo Latvijas uzņēmumu (bankas, ostas,
tranzīts, tekstilrūpniecība u.c.) konkurētspēja ne tikai Eiropas, bet arī vietējā
un kaimiņvalstu tirgū;

•

pieaugs ārējās tirdzniecības deficīts;

•

ieguldītie valsts līdzekļi izglītībā, pētniecībā un attīstībā veicinās nevis
Latvijas, bet gan lielo un spēcīgo valstu ekonomisko attīstību;

•

turpināsies sabiedrības intelektuālā potenciāla kritums un, kā sekas, vēl lielāka
tehnoloģiskā atpalicība.1

Koncepcijā ir noradīti ceļi, kā augstāk minētās problēmas var atrisināt un dažu
problēmu parādīšanos vispār nepieļaut.
Svarīgākie risinājumi ir šādi:
• izstrādāt Nacionālo inovāciju programmu un noteikt tajā šādas prioritātes – ar ES
valstīm saskaņota inovāciju politika; inovatīvai uzņēmējdarbībai labvēlīgi tiesību akti
un citi dokumenti; atbalsts inovatīvu uzņēmumu dibināšanai un tālākai izaugsmei;
efektīva un saskaņota visu inovāciju sistēmas elementu mijiedarbība; inovatīvai
darbībai atvērtas sabiedrības veidošana;
• izveidot institucionālu inovatīvās darbības attīstības un koordinēšanas sistēmu;
• pilnveidot budžeta sistēmu, pabeidzot atbalstu inovatīvajai darbībai un nacionālās
inovāciju sistēmas pilnveidošanai un attīstībai.1
1
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Svarīgākais uzdevums, kuru vajadzēja risināt atbilstoši koncepcijai, bija Nacionālās
inovāciju programmas izstrāde, kas tika paveikts 2003. gada 1. aprīlī.

2.1.2. Nacionālā inovāciju programma 2003. – 2006. gadam
Inovatīvās darbības sekmīgu norisi Latvijā valdība paredz realizēt ar inovāciju
politiku, kuras pirmais stratēģiskais dokuments ir 2001.gada 27.februārī Latvijas Republikas
Ministru kabinetā pieņemtā Nacionālā inovāciju koncepcija un uz šī dokumenta pamata
izstrādātā pirmā Latvijas Nacionālā inovāciju programma.
Latvijas Nacionālā inovāciju programma aptver inovatīvās darbības attīstības
stratēģiju un rīcības politiku, tā apraksta inovāciju vīziju un misiju, sniedz galveno mērķu
aprakstu, iespējamo ietekmes faktoru izvērtējumu, kā arī programmas īstenošanai
nepieciešamos resursus un pasākumus.
Nacionālā inovāciju programma pilnībā atbilst 2001.gadā pieņemtās “Latvijas
ilgtermiņa ekonomiskās stratēģijas” mērķiem un programmas īstenošana nepieciešama, lai:
•

Latvija sekmīgi integrētos pasaules ekonomiskajā un drošības sistēmā;

•

Latvijā pieņemtie politiskie un ekonomiskie lēmumi būtu saskaņā ar
nacionālās attīstības stratēģiju;

•

Latvijas sabiedrībā radītu pārliecību un ticību izaugsmes iespējām nākotnē un
dzīves līmeņa paaugstināšanās iespējām.2

Nacionālās inovāciju programmas mērķis ir veicināt Nacionālās inovāciju kapacitātes
palielināšanos. Vienlaicīgi Nacionālās inovāciju programma izvirza šādus apakšmērķus:
1. harmonizētas un koordinētas inovatīvai darbībai labvēlīgas vides veidošana;
2. ilgtspējīgas inovatīvu uzņēmumu veidošanās un izaugsmi veicinošas bāzes radīšana;
3. unikālas un konkurētspējīgas tautsaimniecības struktūras izveides veicināšana.
Balstoties uz inovāciju sistēmas attīstības stratēģiskās analīzes rezultātiem, programma
aptver:
•

vispārējus stratēģiskus ilgtermiņa uzdevumus, kuri atbilst programmas
galvenajam mērķim un kuru īstenošanu nodrošina valdības izveidota rīcības
institūcija;

•

pamatnostādnes stratēģisko uzdevumu plānošanai un ikgadējo programmas
pasākumu plāna izstrādei.

1
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izmantošanas iespēju paaugstināšana;
 inovatīvai darbībai labvēlīgas regulējošās, finansu un informatīvās vides
veidošana;
 jaunu inovatīvu uzņēmumu veidošanās un attīstības veicināšana;
 inovāciju atbalsta infrastruktūras, industriālo tīklu un klasteru attīstības
veicināšana.1
Programmas mērķi un uzdevumi atbilst ES inovāciju politikas realizācijas
pamatprincipiem un noteiktajām prioritātēm:
 Vienota un saskaņota ar ES principiem inovāciju politika;
 Inovatīvai uzņēmējdarbībai labvēlīgi tiesību akti un normatīvie dokumenti;
 Vispusīgs atbalsts inovatīvu uzņēmumu dibināšanai un tālākai izaugsmei;
 Efektīva un saskaņota inovāciju sistēmas visu elementu mijiedarbība;
 Inovatīvai darbībai atvērtas sabiedrības veidošanās.2
Katrs no apakšmērķiem ietver vairākus pasākumus un konkrētus projektus, kā arī
inovāciju sistēmas koordinējošu institūciju izveidi, rūpniecības pasūtīto pētniecisko projektu
izpildes veicināšanu, inovācijas atbalstošo infrastruktūru (tehnoloģiskie parki un centri)
izveidi un nostiprināšanu, ES 6. ietvarprogrammas inovāciju un pētnieciskos projektu
atbalstu, jaunu, inovatīvu uzņēmumu dibināšanas un attīstības veicināšanu, sadarbības starp
zinātniski pētnieciskām institūcijām un ražojošiem uzņēmumiem veicināšanu u.c.
2001.gada 17.jūlijā Ministru kabinetā apstiprinātā “Latvijas ilgtermiņa ekonomiskā
stratēģija” kā galveno ekonomiskās politikas mērķi izvirza attīstītāko zemju dzīves līmenim
atbilstoša Latvijas iedzīvotāju labklājības sasniegšanu pārskatāmā nākotnē. Tas nozīmē, ka
Latvijai nākamo 20-30 gadu laikā nepieciešams sasniegt Eiropas Savienības (ES) vidējo
iekšzemes kopprodukta (IKP) līmeni uz vienu iedzīvotāju. Stratēģiski nozīmīgā Latvijas
valdības dokumentā norādīts, ka iecerētā mērķa sasniegšanai jāmaina vēl saglabājušies vecās
1
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valsts regulētās ekonomikas principi, ko raksturo lēts darbaspēks, dabas resursu neprasmīga
izmantošana un produkcijas ar mazu pievienoto vērtību ražošana. Vecie principi nespēj
nodrošināt augstus ekonomikas attīstības tempus un nākotnē veicināt augstāku labklājību.
Ņemot vērā ierobežotos dabas resursus, mazo saimniecisko potenciālu un nelielo tirgus
apjomu, kā arī nelabvēlīgos demogrāfiskos apstākļus, reālākais attīstības ceļš, kas nodrošinās
nepieciešamo IKP pieaugumu, ir darbietilpīgās ekonomikas pārveide zināšanu virzītā
ekonomikā, kas sakņojas zināšanu un augsto tehnoloģiju efektīvā izmantošanā. Jāveido jaunās
ekonomikas ieviešanai labvēlīgi nosacījumi, veicama Latvijas saimnieciskā pārstrukturizācija,
vienlaikus sekmējot tradicionālo saimniecības nozaru pārveidošanu uz produktīvākas
tehniskās un tehnoloģiskās bāzes, kā arī radot jaunas, Latvijā vēl nebijušas, jaunu zināšanu un
modernu tehnoloģiju veidotas nozares.1
Jaunās ekonomikas nozīmīgs virzītājspēks ir inovatīvā darbība, kura efektīvi izmanto
jaunākos zinātnes, pētījumu un tehnoloģiju attīstības sasniegumus, sadarboties augstskolām,
zinātnes un pētniecības organizācijām. Ražošanas procesā arvien vairāk iesaistāmi augsti
kvalificēti speciālisti. Inovatīvās darbības rezultātā rodas jauni, pasaules tirgū konkurētspējīgi
produkti ar augstu pievienoto vērtību, kas var nodrošināt pietiekami augstus iekšzemes
kopprodukta pieauguma tempus, labi apmaksātas darba vietas kvalificētiem speciālistiem, tā
veicinot ekonomisko izaugsmi un sabiedrības labklājību, kā arī Latvijas saimniecisko
uzplauksmi.
Nacionālā inovāciju programma ir valdības rosinātās inovatīvās attīstības politikas
dokuments, tas izstrādāts saskaņā ar Nacionālo inovāciju koncepciju, kuru Ministru kabinets
pieņēma 2001.gada 27.februārī. Programma pilnībā atbilst Latvijas ilgtermiņa ekonomiskās
stratēģijas mērķiem. Programmas īstenošana nepieciešama, lai:
•

Latvija sekmīgi integrētos pasaules ekonomiskajā un drošības sistēmā;

•

Latvijā pieņemtie politiskie un ekonomiskie lēmumi būtu saskaņā ar nacionālās
attīstības stratēģiju;

•

Latvijas sabiedrībā radītu pārliecību un ticību nākotnes izaugsmes un dzīves
līmeņa paaugstināšanās iespējām, kas sniegtu inovācijas politikas veidotājiem
vispusīgu sabiedrības atbalstu, vienlaicīgi veicinot arī pilsoniskās saskaņas un
sadarbības veidošanos.2
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Saskaņā ar citiem valdības ekonomiskās attīstības stratēģijas un politikas
dokumentiem Programma papildina esošos ekonomiskās attīstības stratēģiskos pasākumus,
kuru mērķis ir veicināt ekonomikas izaugsmi un inovācijām atvērtas sabiedrības veidošanos
Latvijā:
•

radot Latvijā inovatīvai darbībai labvēlīgu politisko, ekonomisko, sociālo un
kultūras vidi;

•

dodot motivāciju intelektuālam darbam izglītībā, pētniecībā un ražošanā,
atbalstot jaunu zināšanu radīšanu, apgūšanu un efektīvu praktisko pielietojumu
inovatīvu risinājumu veidā;

•

veidojot Latvijā zināšanu virzītu un inovatīvai darbībai atvērtu ekonomisko
sistēmu, kā rezultātā kļūtu iespējams:

 ilgtermiņā – nodrošināt ilgtspējīgu, sabalansētu un stabilu saimniecisko
attīstību, un sasniegt ES zemju vidējo ekonomiskās attīstības līmeni,
vienlaicīgi nostiprinot Latvijas drošību un aizsardzību, vides, kultūras un
sociālo sakārtotību;
 vidējā termiņā (3-5 gadi) – sasniegt iespējami augstu iekšzemes kopprodukta
vidējo gada pieauguma tempu (5-7%), samazināt ārējās tirdzniecības deficītu
un panākt augsto tehnoloģiju produktu īpatsvaru eksportā līdz 15-20%;
 īstermiņā (1-3 gadi) – uzsākt inovācijas sistēmas koordināciju un pilnveidi,
rosinot sabiedrības interesi zināšanu praktiskā īstenošanā uzņēmējdarbībā, kā
arī izglītības, zinātnes, pētījumu un inovāciju sekmīgā attīstībā.1
Nacionālās inovāciju programmas galvenais uzdevums bija uzsākt mērķtiecīgu rīcību,
kas nodrošinātu inovatīvai darbībai labvēlīgu politisko un ekonomisko, sociālo un kultūras
vidi, veicinātu jaunas, uz zināšanām virzītās ekonomikas veidošanos Latvijā. Programmas
ietvaros tika uzsākti inovatīvo darbību veicinošie pasākumi, kuri ietvēra inovatīvai darbībai
labvēlīgas vides veidošanu, atbalsta mehānismu izstrādi un īstenošanu inovatīvu risinājumu
ieviešanai komercdarbībā un sadarbības veicināšanu starp rūpniecības un pētniecības
sektoriem. Programmas pasākumu ieviešanai diemžēl netika piešķirti visi nepieciešamie
līdzekļi, un tas būtiski ierobežoja iespējas uzsākt tādu jaunu atbalsta pasākumu īstenošanu,
kam bija nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi (inovācijas centru, kompetenču centru,
biznesa inkubatoru izveide un attīstība).
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2002. gada aprīlī Latvijā bija uzsākta ES 5. Ietvara programma (5. IP) projekta
„Stratēģijas un zināšanām balstīta biznesa attīstībai Latvijā” īstenošana. Šis projekts paredzēja
realizēt ES inovācijas politiku un tika iekļauts atsevišķās 5. IP apakšprogrammas „Reģionālās
inovāciju stratēģijas” un „Inovatīvie reģioni Eiropā”. Projekts kopumā bija izvirzīts uz
inovatīvai uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu Latvijā, kurā jaunas zinātniskās,
tehniskās, sociālās, kultūras vai citas sfēras izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū
pieprasītā vai konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.1
ES pētniecības un tehnoloģiskās attīstības 5. IP atbalstīja daudz un dažādas aktivitātes
pētniecības, moderno tehnoloģiju un inovācijas jomās. Viena no apakšprogrammām speciāli
bija paredzēta inovācijas, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstības veicināšanai. Tā sauktie
RIS/RITTS projekti (Regional Innovation Strategies/ Regional Innovation and Technology
Transfer Strategies) izrādījās ļoti efektīvi reģionālās attīstības veicināšanas instrumenti. Šo
projektu rezultātā Eiropā ir izveidojies inovatīvo reģionu tīkls. Lai veicinātu jaunasociēto
valstu attīstību un tās iesaistītu šī tīkla darbībā, Eiropas Komisija izsludināja projektu
konkursu „Reģionālās inovāciju stratēģijas jaunasociētās valstīs”. Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra, Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Rīgas Reģiona attīstības padome
piedalījās konkursā un ar sadarbības partneriem sagatavoja projekta pieteikumu, kurš saņēma
ļoti augstu Eiropas Komisijas ekspertu novērtējumu un izturēja projektu konkursu. Eiropas
mērogā Latvija tiek uzskatīta par vienu reģionu (lai gan zināms, cik atšķirīgi ekonomiskās
attīstības ziņā ir Latvijas reģioni), tādejādi projekta darbība aptvēra visu Latviju. No projekta
izmaksām 75% finansēja ES un 25% līdzfinansējuma deva Latvijas valdība un projekta
dalībnieki.
Kā būtiska darba sastāvdaļa bija vairāku projektu izstrādāšana divpusējai un
daudzpusējai (Zviedrija, Vācija, ES utt.). Starp tādiem bija tehnoloģiskās infrastruktūras
projekti, klasteru veidošana noteikšanās mērķa apakšnozarēs, partnerības un kontaktu
veidošana augsto tehnoloģiju nozarēs un ārvalstu tiešo investīciju piesaiste.
Programmas RIS Latvijas mērķis bija: veicināt zināšanu nozaru un to inovatīvā
potenciāla izaugsmi un tradicionālo nozaru intelektualizāciju, lai palielinātu ražošanas un
pakalpojumu nozaru produktivitāti. Šim mērķim tika izmantota Latvijas apstākļiem piemērot
ES pieredze un sevi apliecinošas metodes. Papildus tik akcentēta uzmanība uz starpnozaru
tehnoloģisko pārnesi, tajā skaitā tradicionālo nozaru attīstību veicinošu zināšanu nozaru (IT,
vadības procesi, biotehnoloģijas u.c.) izaugsmi, kooperācijas (klasteru, tīklu) pieeju, izglītības
pieprasījuma – piedāvājuma un inovācijas stimulējošas vides jautājumiem.
1
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Šī projekta stratēģiskie uzdevumi bija šādi:1
 zināšanu ietilpīgo nozaru strauja attīstība;
 tradicionālo

un

vietējo

resursu

intensīvo

nozaru

reindustrializācija/

intelektualizācija;
 industriālo klasteru veidošanās sekmēšana;
 preču un pakalpojumu ar augstāku pievienoto vērtību īpatsvaru palielināšana;
 produktivitātes palielināšana, inovāciju veicināšana.
Šajā projektā liela uzmanība tika veltīta zināšanu nozaru attīstībai, tāpēc iespējams
konstatēt šīs attīstības stiprās un vājās puses.
Stiprās puses – iespēja koncentrēt resursus uz dažādām atlasītām nākotnes nozarēm,
panākot to strauju attīstību. Sevi apliecinājuši vairāki spēcīgi pētnieciskie kompetenču centri
(farmācija, IT, biotehnoloģijas, sakari u.c.). Iespēja stimulēt jaunus uzņēmumus, ka veidojas
no augstskolām vai pētniecības iestādēm.
Vājās puses – nepietiekams universitāšu pētnieciskais potenciāls un novecojoša
profesoru vecuma struktūra, nepietiekams doktora līmeņa beidzēju skaits. Neliels vietējās
industrijas pieprasījums pētnieciskajiem centriem. Izteikts Rīgas attīstības virziens, izpaliek
reģioni ārpus Rīgas, kā arī resursu pieejamība ir ierobežota, LR atpaliek no ES nākotnes
tehnoloģiju attīstībā.
Kā pozitīvi aspekti jāmin veiksmīgie tradicionālo uzņēmumu intelektualizācijas
piemēri pārtikas pārstrādē, kokapstrādē, metālapstrādē. Pozitīvi, ka tiek apvienoti produktu un
procesu inovācijas, kā arī inovāciju pieaugums starptautiski konkurētspējīgās tradicionālajās
nozarēs radīs papildu motivāciju zināšanu nozaru izaugsmei.2
Lai panāktu Latvijas ekonomiskās politikas lielāku koordināciju šajā stratēģiski
svarīgajā politikas virzienā, līdz šim īstenoto valsts politiku "Nacionālās inovāciju
programmas 2003.-2006.gadam", "Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu attīstības programmas
2004.-2006.gadam" un "Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādņu" ietvaros, paredzēts
turpināt, apvienojot vienā - "Komercdarbības konkurētspējas veicināšanas un inovācijas
programmā 2007. -2013.gadam" .
Programmas īstenošanas laika periods ļauj to sekmīgi koordinēt ar Latvijas
Nacionālajā attīstības plānā (turpmāk – NAP) ietvertajiem pasākumiem un Eiropas Savienības
Finanšu perspektīvas 2007.-2013.gadam piedāvātajām strukturālo fondu izmantošanas
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iespējām. Programmas īstenošanas sākumposmā to būs iespējams saskaņot arī ar pasākumiem
Eiropas Savienības kopējās konkurētspējas palielināšanai Lisabonas stratēģijas ietvaros.
2.1.3. Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas

programma 2007. – 2013. gadam
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007.–2013.gadam, kas apstiprināts ar Ministru
kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības
plānu 2007.–2013.gadam” un kas noteikts par galveno valsts vidēja termiņa plānošanas
dokumentu, izvirzīts stratēģiskais mērķis un definētas prioritātes uz zināšanām balstītas
tautsaimniecības izveidei. Šīs prioritātes balstās uz izglītotu un radošu cilvēku, komersantu
tehnoloģisko izcilību un elastību, kā arī zinātnes un pētniecības attīstību.1
Pāreju uz Latvijas ekonomikas inovatīvo (zināšanu) modeli nav iespējams īstenot,
veicot ierobežotus pasākumus atsevišķā politikas jomā. Šai pārejai jābūt kā valsts un privātā
sektora mērķu un darbības sinerģijai.
Sasaistei ar Eiropas Komisijas politikas dokumentiem jāņem vērā jaunā
Konkurētspējas un inovācijas ietvara programma 2007.-2013.gadam, kas stājās spēkā
2006.gada 29.novembrī. Konkurētspējas un inovācijas ietvarprogramma (2007-2013)
(turpmāk tekstā- KIP) apvienos kopējā ietvarā 9 specifiskas Kopienas atbalsta programmas,
kas ir būtiski Eiropas produktivitātes, inovācijas kapacitātes un ilgtspējīgas attīstības
nodrošināšanai, vienlaicīgi ņemot vērā attiecīgos vides aspektus. KIP ir izveidota ar nolūku
pielāgoties Finanšu perspektīvas (2007.-2013.) ietvaram un ietvers specifiskus pasākumus
komercdarbības, MVK, rūpniecības konkurētspējas, inovācijas, informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju, vides tehnoloģiju un inteliģentās enerģijas jomā, kurus līdz šim regulē vairāki citi
Padomes tiesību akti.2
KIP ietvaros tiek izdalītas trīs atsevišķās apakšprogrammas jeb pīlāri:
•

Komercdarbības un inovācijas programma.

•

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju politikas atbalsta programma.

•

Inteliģentās enerģijas – Eiropas programma.

Latvijas ekonomikas un tās komersantu konkurētspējas pieaugums ir būtisks ne tikai
ekonomiskās attīstības līmeņu konverģencei Eiropas Savienības dalībvalstu starpā, bet arī
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svarīgs priekšnoteikums ekonomiskās un sociālās labklājības līmeņa saglabāšanai, Latvijas
komersantu tirgus nišas saglabāšanai un paplašināšanai globālās konkurences apstākļos.
Situācija mazo un vidējo komersantu jomā ir Latvijas komercdarbības vides attīstības
indikators, jo tieši šis sektors ir visjūtīgākais pret ekonomiskās un normatīvās vides, valsts
institūciju īstenotās politikas izmaiņām. Sektora stāvoklis parāda, cik labvēlīga vai kavējoša ir
valsts ekonomiskā un nodokļu politika, kāds ir kapitāla tirgus, infrastruktūras un izglītības
sistēmas attīstības līmenis, cik liela ir valsts atbalsta politikas efektivitāte, cik sakārtota un
stabili ir komercdarbības tiesību akti.
Paralēli komercdarbības vides uzlabošanas pasākumiem, Latvijā pastāvīgi tiek
pilnveidota mazo un vidējo komersantu atbalsta politika un institūciju darbība:1
 kopš 2000.gada tiek ieviesta un ar Latvijas Hipotēku un zemes bankas
palīdzību tiek īstenota Latvijas MVK attīstības kreditēšanas programma;
 kredītresursu pieejamību sektora komersantiem sekmē Latvijas Garantiju
aģentūra. 2006.gadā ar aģentūras atbalstu tika izveidoti trīs no valsts budžeta
un Eiropas struktūrfondiem līdzfinansēti riska kapitāla fondi. To mērķis ir
atbalstīt jaunu produktu vai tehnoloģiju attīstību mazos un vidējos komersantos
ar augstu izaugsmes potenciālu.
 Kopš 2006. gada tiek īstenota Komercdarbības uzsācēju kreditēšanas
programma, kuru līdzfinansē no valsts un Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzekļiem. Šīs programmas mērķis ir veicināt finansējuma piešķiršanu
komercdarbības attīstībai tās agrīnajā stadijā (t.s. sēklas kapitāla pieejamību,
iespējas saņemt aizdevumus ar atvieglotiem nosacījumiem) un finanšu
pieejamībai riska kapitāla veidā.
Tiek īstenota arī komersantu un komercdarbības uzsācēju apmācība un informēšana
par aktuāliem jautājumiem.
Nacionālās inovāciju programmas 2003. - 2006.gadam mērķis bija veicināt nacionālās
inovāciju kapacitātes palielināšanos. Programmas ietvaros tika uzsākti virkne inovatīvo
darbību veicinoši pasākumi, kas ietver sevī inovatīvai darbībai labvēlīgas vides veidošanu,
atbalsta mehānismu izstrādi un īstenošanu inovatīvu risinājumu ieviešanai komercdarbībā un
sadarbības veicināšanu starp pētniecības un rūpniecības sektoriem. Programmas pasākumu
ieviešanai netika piešķirti visi nepieciešamie finansu līdzekļi un tas būtiski ierobežoja iespējas

1

Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. – 2013. gadam. [tiešsaiste]. Rīga: LR
Ekonomikas ministrija, [skatīts 10.12.2009.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_17546_emprog.doc
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uzsākt tādu jaunu atbalsta pasākumu īstenošanu, kam nepieciešami lieli finansu ieguldījumi
(inovācijas centu un biznesa inkubatoru darbības attīstība, kompetences centru izveide).
Konkurētspējas un inovācijas ietvara programmas 2007.-2013.gadam galvenie mērķi
ir:1
 nodrošināt labvēlīgus nosacījumus komercdarbības attīstībai visā Latvijas
teritorijā, lai paaugstinātu komersantu, īpaši MVK, konkurētspēju, jaunu
komersantu izveidi un attīstību, un mazinātu negatīvās sociāli ekonomiskās
attīstības atšķirības valsts teritorijās;
 veicināt

Nacionālās

inovācijas

sistēmas

kapacitātes

un

efektivitātes

palielināšanos, izveidojot inovatīvajai darbībai labvēlīgu regulējošo, finanšu un
informatīvo vidi;
 panākt būtisku konkurētspējas un produktivitātes pieaugumu rūpniecībā,
sekmējot augstas pievienotas vērtības produktu ražošanas apjomu pieaugumu
un augstas tehnoloģijas produktu īpatsvara palielināšanos ražošanas un
eksporta struktūrā, paplašinot inovatīvu tehnoloģiju un progresīvu vadības
metožu pielietošanu visās rūpniecības nozarēs.

2.1.4. Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2013.
gadam
Zināšanas un inovācija ir Latvijas galvenie resursi valsts attīstības mērķu sasniegšanai.
Pretstatā valstīm, kurām ir iespēja izvēlēties no vairākiem resursu veidiem vai tos kombinēt,
Latvijai faktiski nav citas alternatīvas kā uz cilvēku balstīts un ar cilvēka spēju pilnveidošanu
saistīts attīstības ceļš. Lai sasniegtu attīstītajām valstīm raksturīgu visas sabiedrības un katra
indivīda dzīves kvalitāti, tad zināšanas, kā arī to racionāla un mērķtiecīga izmantošana ir
vērtīgākais resurss.
2001.gadā Izglītības un zinātnes ministrija izstrādāja “Augstākās izglītības, zinātnes
un tehnoloģiju attīstības vadlīnijas 2002.-2010.gadam”. Dokuments paredz pilnveidot
augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomas, veidojot tās kā sabiedrības,
ekonomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu. Taču šī dokumenta tālākā virzība ir
apstājusies un, tādējādi tajā nosprausto mērķu īstenošana palika tikai laba vēlējuma statusā.
Daudzas šī dokumenta normas saglabājušas nozīmi un aktualitāti un ir ietvertas dokumentā
„Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2013.gadam”.
1

Komercdarbības konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programma 2007. – 2013. gadam. [tiešsaiste]. Rīga: LR
Ekonomikas ministrija, [skatīts 10.12.2009.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_17546_emprog.doc
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2005.gada 18.maijā spēkā stājās „Zinātniskās darbības likums”, kas nosaka, ka
ikgadējam finansējuma pieaugumam zinātniskajai darbībai ir jābūt ne mazākam par 0,15% no
iekšzemes kopprodukta, līdz valsts finansējuma apmērs sasniedz 1% no IKP. Valsts budžeta
finansējuma pieaugums zinātniskajai darbībai līdz 2006.gadam ir bijis niecīgs, un sekas tam ir
zinātnes sistēmas darbība izdzīvošanas režīmā. Pēdējos gados, pateicoties iespējai saņemt ES
struktūrfondu finansējumu, prioritārajos zinātnes virzienos ir vērojama attīstība.
2.1. attēlā aplūkojams finansējuma apjoms, kas izteikts miljonos latu. Sākot ar
2005.gadu, zinātniski pētnieciskajam darbam tiek piesaistīts līdzfinansējums no ES
struktūrfondu programmām.

2.1. att. Kopējais finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam Latvijā laika periodā
no 2000. – 2008. gadam, Milj. LVL.1
Diemžēl apskatot pēdējo statistiku par piešķirto finansējumu zinātnei un attīstībai,
nākas secināt, ka 2008. gadā tas sastādīja 56.8 milj. LVL, tad uz 2009. gada 16. jūniju kopējā
piešķirtā finansējuma apjoms sarucis par aptuveni 60% un tas sastāda 25.8 milj. LVL.2
Finansējuma intensitātei kopš 2004. gada, kas izteikta % no iekšzemes kopprodukta,
vērojama tendence palielināties, kas redzams 2.2. attēlā, kas galvenokārt skaidrojams ar ES
struktūrfondu piesaisti zinātnes un attīstības nozares attīstībai.

1

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.[tiešsaiste]. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde,
[skatīts11.12.2009.]Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati/Zin%C4%81tne/Zin%C4%81tne.asp
2
Arhipova I. Lauksaimniecības zinātnes un izglītības attīstības perspektīvas IZM skatījumā [tiešsaiste].Rīga: Latvijas
Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija, [skatīts 12.12.2009.] Pieejams: http://www.llmza.lv/Arhipova.ppt
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2.2.att. Zinātniski pētnieciskā darba izmaksas % no IKP Latvijā laika periodā no
2000. – 2008. gadam. 1

Ar Ministru kabineta 2006.gada 27.septembra rīkojumu Nr.742 „Par Izglītības
attīstības

pamatnostādnēm

2007.–2013.gadam”

apstiprinātās

Izglītības

attīstības

pamatnostādnes 2007.-2013.gadam paredz:
•

augstākās izglītības konkurētspējas uzlabošanu;

•

zinātnes un pētniecības lomas paaugstināšanu augstskolās;

•

darba tirgum atbilstošu praktisko iemaņu apguvei un mācību procesa
nodrošināšanai nepieciešamās mācību un studiju materiālās bāzes pilnveidi;

•

pedagogu izglītības un tālākizglītības sistēmas uzlabošanu.

Statistikas dati par Latvijā veikto izgudrojumu sadalījumu pa zinātnes nozarēm liecina,
ka Latvijas visperspektīvākās pētniecības nozares ir medicīniskā ķīmija un gēnu inženierija.
Šajās nozarēs strādājošajos institūtos ir radīts lielākais to izgudrojumu skaits, kas patentēti
ārzemēs. Laika periodā no 2001.g. – 2006.g. Latvijas zinātnieki ir autori 147 patentu
pieteikumiem medicīniskajā ķīmijā. Šie patenti pārsvarā aizsargā izgudrojumus jaunu zāļu
izstrādes jomā.
Kā jauna zinātnes un tehnoloģiju joma jāuzsver radošo industriju nozares, kurām ir
augsts inovāciju un pievienotās vērtības potenciāls, augsta zināšanu ietilpība, bet maza
tehnisko resursu ietilpība. Latvijā visuzskatāmākie straujas attīstības piemēri gan privātajā,
gan publiskajā sektorā novērojami intelektuālā īpašuma, dizaina, digitālā satura attīstības,
audiovizuālo mediju u.c. jomās.

1

Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums.[tiešsaiste]. Rīga: Centrālā statistikas pārvalde,
[skatīts 11.12.2009.] Pieejams:
http://data.csb.gov.lv/DATABASE/zin/Ikgad%C4%93jie%20statistikas%20dati/Zin%C4%81tne/Zin%C4%81tne.asp
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Viens no zinātnes sistēmas attīstības rādītājiem ir zinātnieku skaita ikgadējais
pieaugums un doktora grādu ieguvušo skaits. Latvijā 2007./2008.akadēmiskajā gadā
doktorantūras studentu kopējais skaits bija 1982, kas sastāda 1,6% no kopējā studentu skaita.
2007.gadā aizstāvētas 146 doktora disertācijas, bet 2008.gadā – 139 disertācijas. Lielākais
doktorantu skaits joprojām ir sociālās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās, sastādot 35% no
visiem doktorantiem. Dabas zinātnes, matemātikas un informācijas tehnoloģiju studijas
izvēlējušies tikai 15% no visiem doktorantiem un apmēram tikpat daudz (15%) studentu
iesaistīti ar inženierzinātnēm, ražošanu un būvniecību saistītās doktorantūras studijās.
Kā veiksmīga ir vērtējama Latvijas iesaistīšanās EUREKA (Eiropas pētniecības
koordinācijas aģentūra) programmā, kuras mērķis ir veicināt ciešāku ES valstu sadarbību
starp uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām tirgus pieprasītu modernu tehnoloģiju
izstrādnes un ražošanas jomā. Līdz 2006.gadam Latvijas zinātnieki un uzņēmēji ir iesaistīti 25
EUREKA starptautisko projektu īstenošanā, 2007.gadā tika uzsākta 11 jaunu projektu, bet
2008.gadā – 12 jaunu projektu īstenošana.
Nozīmīgs zinātnes rezultatīvais rādītājs ir nacionālo un starptautisko patentu skaits.
Latvijai 2006.gadā bija pieteikti 114 un izsniegts 81 nacionālais patents, salīdzinājumam –
2008.gadā tika iesniegti 206 nacionālie patentu pieteikumi, ko var redzēt 2.1. tabulā.

2.1. tabula
Patentu, dizainparaugu un preču zīmju skaits Latvijā laika posmā no 2005. – 2008.
gadam1
2005

2006

2007

2008

Patentu pieteikumi

112

114

139

206

Dizainparaugu pieteikumi

24

43

54

89

Preču zīmju pieteikumi

1367

1455

1398

1536

Eiropas Komisijas publicētais Eiropas Inovācijas rezultatīvo rādītāju ziņojums liecina,
ka Latvijas kopējais inovācijas indekss pēdējos gados nav būtiski mainījies. Latvija 2008.
gadā ierindojās 26.vietā no 27 apsekotajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas redzams 2.3.
attēlā. Visaugstāk pozicionējas Somija un Zviedrija ar attīstīto inovāciju nozari.

1

Zinātnes un tehnoloģijas attīstības patnostādnes 2009-2013. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts
11.12.2009.]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
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2.3.att. ES dalībvalstu inovācijas indeksa (2008 SII) kopsavilkums 2008. gadā.1
Atsevišķi sekmīgi ilgtermiņa sadarbības piemēri Latvijas zinātniekiem ir ar Eiropas un
pārējās pasaules augsto tehnoloģiju firmām, kas dod būtisku papildinājumu ierobežotajam
zinātnes valsts finansējumam. Smagāka problēma ir Latvijas zinātnieku sadarbībā ar pašmāju
uzņēmumiem augsto tehnoloģiju izstrādē un realizācijā. Tikai nedaudzi Latvijas uzņēmumi
veic aktīvu inovatīvo darbību, bet t.s. mazo uzņēmumu ierobežotie finanšu resursi vairums
gadījumos vispār izslēdz jebkuru pētniecību un inovatīvo darbību, nemaz nerunājot par
pētniecisko ārpakalpojumu pasūtīšanu.
Kopš 2006. gada izdevumu apjomam zinātniski pētnieciskajam darbam ir tendence
palielināties, it sevišķi privātajā sektorā, kā tas redzams 2.4. attēlā.

2.4. att. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums
(milj., LVL)1
1
EUROPEAN
INNOVATION
SCOREBOARD
2008.
[tiešsaiste].
INNO-Metrics
Publications,
[skatīts13.12.2009.].Pieejams:http://www.proinnoeurope.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=288&parentID=89

42

Tomēr Latvijā šobrīd ir viens no zemākajiem valsts un privātā sektora investīciju
apjomiem pētniecībā un attīstībā ES. Tas ir viens no galvenajiem lietišķās pētniecības
attīstību, pētniecības rezultātu komercializāciju un inovācijas attīstību kavējošajiem
faktoriem.
Izvērtējot esošo situāciju, var identificēt šādas galvenās zinātnes un tehnoloģijas
attīstības problēmas Latvijā:
•

Pārāk mazs nodarbināto skaits zinātnē un pētniecībā, lai nodrošinātu valsts
ekonomiskās stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu izaugsmi – zinātnieku skaita
samazināšanās un novecošana, nepietiekams doktorantu skaits. 2008.gadā
Latvijā bija 4223 strādājošo zinātnisko darbinieku. Produktīvai zinātnes
sektora darbībai un tā attīstības nodrošināšanai nepieciešami vismaz 2 000
zinātnieki uz 1 miljonu iedzīvotāju. Lai tuvinātos šādam līmenim, zinātnē
strādājošo zinātnieku kopskaitam Latvijā līdz 2013.gadam jāsasniedz vismaz
5000. 2008. gadā Latvijā bija 3,8 zinātnieki uz 1 000 nodarbinātajiem, kad
vidēji ES-25 šis rādītājs ir 5,4, Somijā šis rādītājs sasniedz – 16,2.

•

Investīciju nepietiekamība zinātnē un pētniecībā. Viens no galvenajiem
kavējošajiem faktoriem lietišķās pētniecības attīstībai, pētniecības rezultātu
komercializācijai Latvijā ir zemās valsts un privātā sektora investīcijas
pētniecībā un attīstībā.

2.5.att. Finansējums zinātnei un attīstībai 2007.gadā, % no IKP2

1

EUROPEAN
INNOVATION
SCOREBOARD
2008.
[tiešsaiste].
INNO-Metrics
Publications,
[skatīts13.12.2009.].Pieejams:http://www.proinnoeurope.eu/index.cfm?fuseaction=page.display&topicID=288&parentID=89
2
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības patnostādnes 2009-2013. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 11.12.2009.].
Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
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Kopējais finansējums zinātnei un attīstībai 2004.gadā bija tikai 0,42% no IKP,
2005.gadā – 0,57%, bet 2007.gadā tas ir palielinājies tikai līdz 0,63%, kā tas redzams 2.5.
attēlā. 2008. gada radītājs par nekādām izmaiņām neliecina. Salīdzinājumam, 2007.gadā ES
valstīs finansējums zinātnei un attīstībai vidēji sastāda 1,84%.
•

Mazattīstīta zinātnes un pētniecības infrastruktūra, nepietiekams moderni
aprīkotu laboratoriju skaits tehnoloģiskas ievirzes projektu realizācijai, īpaši
reģionālajās zinātniskajās institūcijās.

•

Neliels patentu skaits salīdzinoši ar ES vidējiem rādītājiem un patentu
neesamība augsto tehnoloģiju nozarēs.

•

Ierobežotas zināšanu komercializācijas iespējas un prasmes. Tehnoloģiju
pārneses un inovācijas atbalsta struktūru attīstība Latvijā līdz šim nav bijusi
ietverta valsts attīstības programmās un tā rezultātā Latvijā ir viens no
zemākiem rādītājiem ES. Lai nodrošinātu efektīvu valsts pētniecības institūciju
pētniecības rezultātu ieviešanu ražošanā un jaunu, uz augstas pievienotas
vērtības produktiem orientētu uzņēmumu izveidi, Ekonomikas ministrija
2005.gadā izsludināja aicinājumu augstskolām un zinātniskajām institūcijām
pieteikties dalībai programmā par atbalsta saņemšanu tehnoloģiju pārneses
centru izveidei zinātniskajās institūcijās. Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt
tehnoloģiju pārneses centru izveidi augstākajās mācību iestādēs, kurās tiek
veikti valsts finansēti lietišķie pētījumi. 2007.gadā Latvijas augstskolās
darbojās pieci tehnoloģiju pārneses centri. Sākot ar 2008.gadu tiek atbalstīta
astoņu tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu darbība augstskolās.

•

Nepietiekama sabiedrības, īpaši skolu jaunatnes, informētība par zinātnes un
inovācijas sasniegumiem. Mūsdienu straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā
aktuāla problēma ir zinātnes sasniegumu skaidrojums plašākai sabiedrībai, kā
arī nepieciešamība mazināt jauniešu aizspriedumus un atturību eksakto
priekšmetu apgūšanā un motivēt tos pievērsties dabas zinātņu un
inženierzinātņu studijām. Nelielais jauniešu skaits, kuri izvēlas studēt dabas un
inženierzinātnes rada kvalificētu speciālistu trūkumu dažādās ražošanas
nozarēs. Tā Latvijā 2008./2009. akadēmiskajā gadā sociālo zinātņu studiju
programmas izvēlējās 54,0% studentu. Savukārt inženierzinātnes – tikai 11,1
% un dabas zinātnes un matemātiku vēl niecīgāks skaits studentu – tikai 5,1 %1

1
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības patnostādnes 2009-2013. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts
11.12.2009.]. Pieejams: http://izm.izm.gov.lv/normativie-akti/politikas-planosana.html
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Zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas galvenais mērķis ir veidot zinātni un
tehnoloģijas kā pilsoniskās sabiedrības, ekonomikas un kultūras ilgtermiņa attīstības pamatu,
nodrošinot zināšanu ekonomikas īstenošanu un ilgtspējīgu tās izaugsmi. Mērķis sasniedzams,
īstenojot šādus uzdevumus:
1. Sekmēt zinātniskās darbības intelektuālā potenciāla un infrastruktūras atjaunošanu
un attīstību, veidojot universitātes par starptautiski konkurētspējīgiem Z&A attīstības
centriem, ar kuriem sadarbojoties attīstās augstākās izglītības institūcijas reģionos, stiprināt
citas valsts un privātās zinātniskās institūcijas.
2. Nodrošināt būtisku valsts investīciju pieaugumu zinātnē un tehnoloģiju attīstībā,
panākot to, lai finansējuma piešķiršanas mehānisms nodrošinātu privātā sektora investīciju
pieaugošu piesaisti.
3. Veicināt zinātniskās darbības konkurētspēju starptautiskā līmenī, sekmējot
starptautisko sadarbību zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā.
4. Sekmēt zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, veidojot inovatīvai darbībai labvēlīgu
institucionālo vidi un atbalsta pasākumus, veicināt publisko un privāto partnerību.

2.2.

Inovatīvās uzņēmējdarbības struktūra

Lai inovatīvā uzņēmējdarbība spētu sekmīgi attīstīties, tai ir nepieciešama atbilstoša
infrastruktūra. Inovatīvā infrastruktūra ir dažādu inovatīvās darbības subjektu apkalpošanas
un atbalsta darbība. Inovatīvās uzņēmējdarbības sāka attīstīties pēc Otrā pasaules kara,
pirmsākumi ir meklējami ASV. Mūsdienās šī infrastruktūra ir izveidojusies diezgan sarežģīta,
ar nacionālajām īpatnībām atsevišķās valstīs. Tomēr galvenie inovatīvās uzņēmējdarbības
infrastruktūras objekti ir sekojoši:1
•

Biznesa inkubatori;

•

Tehnoloģiskie centri;

•

Tehnoloģiskie/ zinātnes parki;

•

Tehnopoles;

•

Zinātnes un tehnoloģiju reģioni.

Aplūkotajā inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūras klasifikācijā tās subjekti ir
klasificēti, sākot ar vienkāršāko un parejot uz sarežģītāko formu, turklāt katrā nākamajā formā
iekļauta iepriekšējā. Visi šie subjekti veido nepieciešamo atbalsta struktūru un veicina

1

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 115..lpp
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inovāciju komercializāciju, bet katrs dara to atšķirīgi un arī piedāvātie pakalpojumi un to
apjoms ir atšķirīgi.

2.2.1. Biznesa inkubatori
Biznesa inkubators ir neliela organizācija, kura piedāvā savus pakalpojumus un
atbalsta visus jaunos uzņēmumus jebkurā uzņēmējdarbības virzienā. Biznesa inkubatoru
galvenā funkcija ir veicināt jaunu uzņēmumu izveidi, piedāvāt tiem informāciju likumdošanas
un citos jautājumos, sniegt konsultācijas marketingā, menedžmentā, finanšu vadībā,
grāmatvedībā un citās uzņēmējam svarīgās darbības jomās.
Pirmais biznesa inkubators tika dibināts ASV 1952. gadā, kas radās pēckara
ekonomiskās situācijas ietekmē, kad uzņēmējiem trūka gan līdzekļu, gan zināšanu un
pieredzes.1
Izstrādātā biznesa inkubatoru koncepcija akcentē, ka šīs struktūras veido veiksmīgai
biznesa uzsākšanai un darbības sākumposmam nepieciešamo mikrovidi. Biznesa inkubators ir
daudzprofilu uzņēmums, kurš ne tikai palīdz spert pirmos soļus biznesā, bet arī palīdz iziet
tirgū un nostiprināt tur savas pozīcijas. Tieši tas, cik uzņēmumu pēc inkubatora atstāšanas ir
nostiprinājušies tirgū un pastāvīgi veiksmīgi tur darbojas, ir biznesa inkubatoru galvenais
efektivitātes rādītājs.
Biznesa inkubatoru klasifikāciju var veikt pēc īpašuma veida un atbilstošiem
galvenajiem mērķiem:
•

Valsts jeb sabiedriskie inkubatori, to izveides galvenais mērķis ir konkrētā
reģiona attīstības veicināšana;

•

Akadēmiskie un universitāšu biznesa inkubatori ir tieši saistīti ar inovatīvo
uzņēmējdarbību, tie veicina paātrinātu inovāciju ieviešanu ražošanā un
veiksmīgu reģiona attīstību. Šāda veida inkubatori palīdz zinātniskajiem
darbiniekiem

nodarboties

ar

uzņēmējdarbību,

pašiem

realizēt

savus

izgudrojumus, kā arī palīdz universitāšu absolventiem uzsākt patstāvīgu
biznesu;
•

Jauktie inkubatori apvieno valsts un privātā sektora organizācijas, dod iespēju
vieglāk izmantot valsts piešķirtos līdzekļus un citus atbalsta veidus, papildus
izmantojot privātā sektora finanses un konsultāciju iespējas;

1
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•

Privātie biznesa inkubatori, tos parasti dibina investoru grupas ar mērķi
veiksmīgāk apsaimniekot nekustamo īpašumu un saņemt ienākumus no tiem
uzņēmumiem, kuri izmanto inkubatora sniegtos pakalpojumus.1

Parasti biznesa inkubatorus veido kā patstāvīgas organizācijas ar juridiskās personas
tiesībām, kuri pilnībā atbild par savas darbības rezultātiem. Biznesa inkubators ir elastīga
struktūra, kura nemitīgi attīstās, to varētu arī dēvēt par uzņēmēju mācību centru.
Biznesa inkubatori strauji attīstījās pēdējos gadu desmitos un mūsdienās ASV to skaits
jau tuvojas 600 un tie ir apvienoti Biznesa inkubatoru nacionālajā asociācijā. Pavisam pasaulē
ir vairāk kā 2000 pastāvīgi strādājošu inkubatoru, pēc ASV visplašāk tie ir izplatīti
Rietumeiropā.
Vēl līdz nesenam laikam Latvijā nebija biznesa inkubatoru, lai gan būtībā Latvijas
Tehnoloģiskais Parks veica klasisku biznesa inkubatora darbību, jo tā galvenie pakalpojumi
ir:2
•

Telpu izīrēšana;

•

Biroja pakalpojumi;

•

Konsultācijas uzņēmējdarbībā, vadībā, mārketingā;

•

Ieteikumi investīciju piesaistei;

•

Attīstības plānu izstrāde.

Latvijas Tehnoloģiskais parks tika dibināts 1996.gada 19.februārī, par pamatu
ņemot pasaules attīstītāko valstu pieredzi tehnoloģisko parku izveidē.
Dibinātāju vidū ir Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte, LR Ekonomikas
ministrija, Rīgas Dome, Privatizācijas aģentūra, Latvenergo, Invest Rīga, Latvijas Unibanka,
Valsts Nekustamo īpašumu aģentūra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Rīgas
ūdens.
LTP ir dažādu asociāciju biedrs - IASP (starptautiskā zinātnes parku asociācija),
SPICE (Zinātnes parku un inovāciju centru eksperts), ICECE (Inovāciju centri Austrum- un
Centrāl- Eiropā), BASTIC (Baltijas inovāciju un zinātnes/tehnoloģisko parku asociācija).
Latvijas Tehnoloģiskā parka galvenie mērķi ir:
•

atbalstīt tehnoloģiskas un inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību,
sadarbojoties ar vietējām un ārvalstu organizācijām un institūcijām,

1
2

Ābeltiņa A. Inovācija -XXI gadsimta fenomens. Rīga: Turība. 2008, 118.lpp
Turpat 118.lpp.

47

ministrijām un pašvaldībām, augstskolām un uzņēmumiem, piemērojot
pasaules pieredzi vietējiem apstākļiem.
•

aktivizēt

Latvijas

zinātņietilpīgās

un

tirgus

orientētās

produkcijas

atpazīstamību gan lokālā, gan starptautiskā mērogā, veicinot inovatīvu,
tehnoloģiski progresīvu produktu ieviešanu tirgū.1
Latvijas Tehnoloģiskajā parkā darbojas aptuveni 30 uzņēmumi, kuri pārstāv dažādas
uzņēmējdarbības jomas, tikai daļa no tām nodarbojas ar inovatīvo uzņēmējdarbību.
Kā galvenos Latvijas Tehnoloģiskā parka darbības virzienus var minēt:
•

Intelektuālā potenciāla un zinātņietilpīgās produkcijas popularizēšana Latvijā
un ārvalstīs.

•

Inovatīvu firmu izveidošanas un attīstības veicināšana.

•

Jauno speciālistu, studentu iesaiste inovatīvās aktivitātēs.

•

Sadarbības partneru un investoru meklēšana Latvijā un ārvalstīs.

•

Informatīvu semināru un konferenču organizēšana

Latvijā ārpus Rīgas pašlaik savu darbību veic četri biznesa inkubatori – Līvānu
Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs (LIIC), Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP),
Ogres Biznesa inkubators un Būvizstrādājumu inovāciju testēšanas centrs (BITC) Jelgavā
Zemgales Tehnoloģiskā parka ietvaros. Šie biznesa inkubatori tika izveidoti 2006. gadā.
Ventspils Biznesa inkubatorā darbojas sekojoši uzņēmumi:
 SIA „Hansa Internets”;
 SIA „Mobilās sistēmas”;
 SIA „Ventspils ENERGO”;
 Ventspils Augstskolas Inženierpētniecības centrs;
 SIA „Ventspils Elektronikas Fabrika”;
 SIA "Siemens";
 A/S „Inspecta Latvia”.2
Biznesa inkubatora priekšrocība ir tā dēvētais sinerģijas efekts. Uzņēmumi ir izvietoti
kopīgā ēkā, to vadītājiem un speciālistiem visu laiku ir iespējas kontaktēties, tādejādi notiek
informācijas un pieredzes apmaiņa, kas sekmē ideju attīstību un jaunu produktu izstrādi.

1

Latvijas Tehnoloģiskā parka mērķi. [tiešsaiste]. Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais parks, [skatīts 14.12.2009.] Pieejams:
http://www.ltp.lv/pub/?id=9
2
Tehnoloģisko parku uzņēmumi. [tiešsaiste].Rīga: Ventspils augsto tehnoloģiju parks, [skatīts 14.12.2009.]. Pieejams:
http://www.vatp.lv/LV/tehnologiju-parks/uznemumi.htm
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Lai veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos elektronikas un elektrotehnikas nozarē
Ogrē, tika izveidota Inovatīvās uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra – Ogres biznesa un
inovāciju inkubators.
Ogres Biznesa un Inovāciju inkubators (turpmāk tekstā - OBII) savu darbību uzsāka
2007.gada 1.janvārī. OBII dibinātāji ir Ogres novada dome, Ogres rajona padome un Rīgas
Tehniskā universitāte. Šo institūciju pārstāvji ir OBII valdē, kas pieņem lēmumus par jauno
uzņēmumu atbalstu un citiem attīstības jautājumiem. Ar inkubatora palīdzību paredzēts
veicināt jaunu elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumu un laboratoriju izveidi.1
OBII prioritārās nozares ir elektronika un elektrotehnika; IKT, metālapstrāde, taču
inkubators atbalsta arī citu nozaru jaunu biznesu uzsākšanu.
Ogres novads saskaņā ar elektronikas un elektrotehnikas nozares attīstības stratēģiju
tika izvēlēts kā pilotprojekts nozares attīstībai perspektīvās pilsētās, kas atrodas netālu no
Rīgas.
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centra (turpmāk – LIIC) Biznesa
inkubators – struktūra, kas atbalsta un veicina jebkuras uzņēmējdarbības formas darbību
jebkurā tautsaimniecības nozarē. Tā darbības pamatfunkcija ir veicināt jaunu uzņēmumu
izveidošanos, nodrošinot tās „inkubācijas periodā” (parasti 3-5 gadi), ar telpām,
infrastruktūras pakalpojumiem un konsultācijām uzņēmējdarbības pamatjautājumos.2
Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs (LIIC) savu darbību uzsācis 2006. gada
novembrī, un šobrīd tas aktīvi darbojas ne vien piesaistot biznesa inkubatoram jaunos
uzņēmumus un piedāvājot tiem savus pakalpojumus, bet arī organizējot dažādas prezentācijas
un seminārus.
Maksimālais uzņēmuma uzturēšanās laiks biznesa inkubatorā tiek noteikts 3 gadi. Pēc
šī perioda paredzēts, ka uzņēmumam jāatstāj biznesa inkubatora telpas un jāsāk darboties
patstāvīgi.
Latvijā tāpat kā citur pasaulē biznesa inkubatoru ideja kļūst arvien aktīvāka un
projektu kļūst arvien vairāk. Latvijā kopumā pašlaik darbojas 13 biznesa inkubatori: Rīgā,
Ogrē, Līvānos, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē, Tukumā un Jelgavā. Daļa no šiem inkubatoriem
savu darbību ir uzsākusi vai paplašinājusi Ekonomikas ministrijas inovācijas centru un
biznesa inkubatoru programmas ietvaros.

1

Ogres biznesa un inovāciju inkubatora darbība. [tiešsaiste]. Rīga: Ogres biznesa un inovāciju inkubators, [skatīts
14.12.2009.]. Pieejams: http://obii.lv/lv/about/
2
Biznesa inkubators. [tiešsaiste]. Rīga: Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrs, [skatīts 14.12.2009.]. Pieejams:
http://www.liic.lv/pub/index.php?id=6
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2.2.2. Tehnoloģiskie centri
Tehnoloģiskie jeb inovācijas centri ir struktūras, kuras pēc savas darbības virziena ir
tuvas biznesa inkubatoriem. Ka galveno atšķirību var minēt, ka tehnoloģiskie centri parasti
palīdz uz tehnoloģijām orientētiem uzņēmumiem, nevis jebkuram uzņēmumam.
Galvenie tehnoloģisko centru darbības virzieni:
 Telpu iznomāšana, tehniskie, administratora pakalpojumi, biroja tehnika,
sakari utt.;
 Specifiskas konsultācijas, kuras saistītas ar inovatīvo uzņēmējdarbību,
galvenokārt tehnoloģisko;
 Informācija par jaunajām tehnoloģijām;
 Palīdzība dalībai dažādās izstādēs un starptautiskā sadarbībā;
 Konsultācijas finanšu jomā un investīciju piesaistē.1
1993.gada 3.jūnijā tika nodibināts Latvijas Tehnoloģiskais centrs (turpmāk - LTC). Tā
dibinātāji ir Rīgas Dome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Fizikālās enerģētikas institūts un
Latvijas Nacionālā Kvalitātes biedrība.
Latvijas Tehnoloģiskais centra darbības galvenie mērķi ir uzskatāmi:
 Veicināt sadarbību starp izglītības un zinātniskām iestādēm no vienas puses un
ražošanu no otras puses;
 Veicināt jaunu tehnoloģisku un uz zināšanām balstītu produkciju ražojošu
mazo uzņēmumu veidošanos;
 Veidot kontaktus starp pētnieciskām laboratorijām un rūpniecību;
 Veicināt mazo uzņēmumu starptautisko sadarbību ar nolūku ražot augstas
kvalitātes

konkurētspējīgus

produktus

un

radīt

jaunas

darba

vietas

kvalificētiem speciālistiem un pētniekiem;
 Veicināt inovācijai atvērtas sabiedrības veidošanos.
LTC ir labas partnerattiecības ar Latvijas tehnoloģiski orientētiem MVU,
rūpnieciskajām asociācijām un pētniecības iestādēm, un veicina to starptautisko sadarbību,
tehnoloģiju pārnesi un līdzdalību dažādos ES projektos. LTC ir sadarbības partneris arī
vairākām valsts iestādēm, kā Izglītības un zinātnes ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas Reģionālā attīstības aģentūra u.c. Ar LTC
līdzdalību tika izstrādāta Nacionālā inovācijas koncepcija (2001) un Nacionālā inovācijas

1
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programma (2003). Uz līgumu pamata ar dažādām valsts institūcijām LTC veic valsts
pasūtītas analīzes un pētījumus par inovatīvās darbības vides attīstību un tehnoloģiski
orientētas uzņēmējdarbības attīstības problēmām. Kā pēdējos un būtiskākos veiktos pētījumus
var minēt: Reģionālā inovācijas stratēģija (2004-2006), Latvijas MVU inovācijas kapacitāte
(2003 un 2007), Inovācijas vide Latvijā (2006-2010) u.c. LTC ir sagatavojis un izdevis
"Rokasgrāmatu inovatīviem uzņēmumiem", katalogus "Innovative Companies in Latvia"
(2005 un 2007), "Pētniecība un attīstība (RDD) Latvijā" (2002, 2005, 2008) u.c. izdevumi.1
Latvijas Tehnoloģijas centrā tiek atbalstīta tikai to Latvijas uzņēmumu inovatīva
darbība, kuriem ir skaidri formulēta biznesa ideja un tās realizācijas plāns. Uzņēmuma
produkcijai neatkarīgi no tā zinātniski tehniskā novirziena, ir jābūt tehnoloģiski orientētai un
ar augstu pievienoto vērtību.
Galvenie LTC uzņēmumu darbības zinātniski tehniski virzieni ir šādi:
 Medicīniskā un biotehnoloģiskā aparātbūve;
 Elektronika un telekomunikācijas;
 Datortehnika un poligrāfija;
 Materiālu tehnoloģija un vides aizsardzība;
 Dizains, pilsētbūvniecība.
Kā visdinamiskākais profils LTC uzņēmumiem ir aparātbūve medicīnai un
biotehnoloģijai. Šo uzņēmumu produkcija ir neliela izmēra aparāti dažādu analīžu izpildei un
biotehnoloģisko procesu vadībai. Uzņēmumi („Biosan”, „Elmi”, „Santaks”) vairāk kā 80% no
saražotās produkcijas eksportē uz ārzemēm. No biotehnoloģijas virziena ir attīstījies pilnīgi
jauns virziens – rūpniecisko procesu automatizācija. Šajā virzienā pašlaik sekmīgi darbojas
vairāki centra uzņēmumi („BTC”, „Lāsma”, „Energolukss”). Vietējā tirgū sekmīgi darbojas
uzņēmumi, kas veiksmīgi izmanto vietējos dabas resursus medikamentu, bioloģisko augu
aizsardzības līdzekļu u.c. videi draudzīgu produktu ražošanai („Silvanols”, „Bioefekts”,
„Relika”).
LTC darbības rezultāti ir vērtējami pozitīvi- kopš dibināšanas biznesa inkubatorā ir
pabijuši 70 uzņēmumi, no kuriem 45 veiksmīgi turpina darbību. Šos visus uzņēmumus var
uzskatīt par inovatīviem. 2006. gadā divi LTC uzņēmumi – „Biosan” un „Biotehnikas centrs”
saņēma apbalvojumus kā eksportspējīgākā produkta ražotāji.

1
Latvijas Tehnoloģijas centra darbība. [tiešsaiste]. Rīga: Latvijas Tehnoloģijas centrs, [skatīts 16.12.2009.]. Pieejams:
http://www.innovation.lv/ltc/
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Latvijā par šāda tipa inovatīvās infrastruktūras subjektiem vēl var uzskatīt arī Latvijas
Elektrorūpniecības biznesa inovāciju centru (LEBIC), Madonas biznesa inovāciju un
informācijas centru (MBIIC) un Latgales Aparātbūves tehnoloģisko centru (LATC).
Galvenie Latvijas Elektrorūpniecības biznesa inovāciju centra (LEBIC) pakalpojumi:
 Biznesa konsultācijas;
 Tehnoloģiju pārneses organizēšana, balstoties uz tehnoloģiju pieprasījumiem
un tehnoloģiju piedāvājumiem;
 Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanā un sadarbības partneru meklēšanā nozares
rūpniecības uzņēmumiem un pētniecības organizācijām;
 Nozares uzņēmumu iesaistīšana Eiropas Savienības un citos pētniecības un
attīstības sadarbības projektos;
 Latvijas elektronikas un informāciju tehnoloģijas uzņēmumu eksporta
aktivitāšu veicināšana;
 Tehnoloģisko konsultāciju nodrošināšana jaunajiem uzņēmumiem.1
LEBIC galvenie mērķi ir veicināt mazās uzņēmējdarbības attīstību Latvijas
elektrorūpniecībā, palīdzēt nozares tehnoloģiskai modernizācijai un veicināt produkcijas
eksportu. Finansējuma trūkuma dēļ LEBIC nevar sasniegt visus mērķus un galvenokārt
darbojas kā konsultants tehnoloģiskā servisa jomā.

2.2.3. Tehnoloģiskie parki
Pastāv arī uzskats, ka galvenā atšķirība starp zinātnes un tehnoloģiju parkiem ir tas, ka
zinātnes parki ciešāk ir saistīti ar zinātniski-pētnieciskiem institūtiem un universitātēm,
savukārt tehnoloģiju parki veicina darbības integrāciju starp zinātniski-pētnieciskiem
institūtiem, lielo tehnoloģisko koncernu pētniecības struktūrvienībām un jauniem inovāciju
uzņēmumiem. Taču uzmanības centrā vienmēr paliek uzņēmumi, jo tehnoloģiju parki netiek
radīti tikai ar mērķi veicināt zinātnes un tehnikas attīstību.2
Citi speciālisti neredz būtiskas atšķirības starp jēdzieniem „zinātnes parks” un
„tehnoloģiskais parks” un uzskata, ka to darbības pamata princips ir tehnoloģisko zināšanu un
„know-how” lokāla aglomerācija, kā arī koncentrācija uz kādas noteiktas tehnoloģijas.
Savukārt tehnoloģisko parku dzinējspēks ir veiksmīga biznesa attīstība un nodarbinātības
palielināšana pilsētā vai reģionā.

1

Latvijas Elektrorūpniecības biznesa inovāciju centra darbība. [tiešsaiste]. Rīga: Latvijas Elektrorūpniecības biznesa
inovāciju centrs, [skatīts 16.12.2009.].Pieejams: http://lebic.lv/par-lebic.html
2
Tehnoloģiskie parki pasaulē un Latvijā. [tiešsaiste].Rīga: Tehnoloģiskie parki, [skatīts 21.12.2009.]. Pieejams:
http://tehnoparks.eclub.lv/
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Nacionāla inovāciju programmā sniegta autores domām precīza Zinātnes un
tehnoloģiju parka definīcija - cilvēkresursu, zināšanu un infrastruktūras komplekss, kur ir
radīti labvēlīgi apstākļi augstākās izglītības, pētnieciskā darba un zinātņietilpīgas produkcijas
ražošanas savstarpēji papildinošai attīstībai.1
Autore piedāvā apskatīt sekojošu definīciju, kura uzsver tehnoloģiskā parka
koncepcijas galvenos momentus.
Tehnoloģiskais parks ir organizācija:
 kuras rīcībā ir inovatīvo uzņēmumu izvietošanai un darbībai piemērota
infrastruktūra;
 kurai ir dibināti sakari ar vienu vai dažām augstskolām vai zinātniskās
pētniecības centriem;
 kura nodrošina labvēlīgus apstākļus jauno inovatīvo uzņēmumu izveidošanai
un attīstībai;
 kura aktīvi veicina jauno tehnoloģiju pārnesi parka teritorijā izvietotajiem
uzņēmumiem no zinātniskās pētniecības institūciju puses un jauno tehnoloģiju
komercializāciju.2
Paplašinoties inovatīvo MVU attīstības atbalsta praksei rodas vairāki modeļi. To
daudzveidība atspoguļojas jau eksistējošā terminoloģijā: zinātnes parks, pētniecības parks,
tehnoloģiju parks, inovāciju centrs, industriālais parks, biznesa inkubators u.t.t. Visām
iepriekšminētām un līdzīgām struktūrām ir viena kopīga īpašība: klientu firmas koncentrējas
viena konkrētā vietā, platībās (parasti tās ir pamestās rūpnieciskās un cita tipa celtnēs, kuras
tiek rekonstruētas, no jauna uzceltās ēkās u.tml.).
Tehnoloģiskie parki atšķiras gan pēc lieluma, gan arī pēc nozares piederības. To
darbības pamata princips ir biznesa veiksmīga attīstība un nodarbinātības paaugstināšanā
pilsētā vai reģionā. Dibinātāji parasti ir reģionālās valsts varas institūcijas un vietējo zinātnes,
finansu, biznesa sfēru pārstāvji.
Tehnoloģiju parka projekta veiksmīgas attīstības priekšnoteikumi.:
 inovatīvo MVU izvietošanai un darbam labvēlīgo apstākļu radīšana;
 ciešo sakaru veidošana ar tuvākām augstskolām vai citām pētniecības
organizācijām;
 kvalificēta darbaspēka esamība.

1

Nacionālā
inovāciju
programma
2003-2006.
[tiešsaiste].
Rīga:
LR
Ekonomikas
[skatīts10.12.2009.].Pieejams:http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc
2
Nacionālā
inovāciju
programma
2003-2006.
[tiešsaiste].
Rīga:
LR
Ekonomikas
[skatīts10.12.2009.].Pieejams:http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5359_2.doc
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Ministrija,
Ministrija,

Pirmais no minētiem faktoriem nodrošina jaunu klientu-nomnieku piesaistīšanu.
Tuvums pētniecības organizācijām tehnoloģiju parkam nodrošina pieeju pētnieciskam
aprīkojumam, tehnikai, laboratorijām, atvieglo tehnoloģiju pārneses procesu, dod labas
iespējas atbalstīt ar parku saistīto pētniecisko organizāciju darbinieku radīto uzņēmumu
attīstību. Turklāt cieši sakari ar augstskolām var nodrošināt kvalificēta darbaspēka
pieplūdumu, kā arī iespējas darbinieku apmācībai un kvalifikācijas celšanai.1
Latvijas tehnoloģiskie parki realizē, piedalās un koordinē arī Eiropas Savienības (ES)
finansētus projektus. Kā piemēru var minēt dalību ES Pētniecības un tehnoloģijas 5. Ietvara
programmas projektos, ES projektu IRC (Inovāciju Rosināšanas Centrs) LATVIJA. Eiropā
kopumā ir 68 šādi centri, kas atrodas 30 valstīs. To vienots kopīgs mērķis ir veicināt mazo un
vidējo uzņēmumu (MVU) attīstību, starptautisko sadarbību tehnoloģiju pārneses jomā.
Jāatzīmē, ka Latvijas tehnoloģiju parku pārstāvji aktīvi līdzdarbojas arī valsts ekonomiskās
politikas veidošanā.2
Tehnoloģiskie parki un līdzīgi MVU atbalsta projekti ir salīdzinoši jauna parādība
Latvijā un to skaits pagaidām ir mazs. Līdz ar to ir grūti objektīvi novērtēt to lomu Latvijas
ekonomikas attīstībā, jo atsevišķu projektu pozitīvi panākumi – jaunu darbavietu radīšana,
atbalstāmo MVU finansiālo rādītāju uzlabošanās – kopējās valsts tautsaimniecības mērogā ir
maz jūtami. Tomēr attīstīto valstu pieredzes analīze liecina par to, ka tehnoloģiskie parki var
kļūt par nozīmīgu valsts inovāciju politikas instrumentu.

1

Tehnoloģiskie parki pasaulē un Latvijā. [tiešsaiste].Rīga: Tehnoloģiskie parki, [skatīts 21.12.2009.]. Pieejams:
http://tehnoparks.eclub.lv/
2
Tehnoloģiskie parki pasaulē un Latvijā. [tiešsaiste].Rīga: Tehnoloģiskie parki, [skatīts 21.12.2009.]. Pieejams:
http://tehnoparks.eclub.lv/
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3. ES struktūrfondu finansējums inovāciju attīstībā
Ekonomiskā modeļa maiņa no lēta darbaspēka priekšrocību izmantošanas uz zināšanu
ietilpīgu ekonomiku ietver vairāku kompleksu pasākumu kopumu, kas saistīts ar zināšanu un
tehnoloģiju pārneses veicināšanu ražošanā, lai nodrošinātu augstākas pievienotās vērtības
produkcijas ražošanu.
Latvijā ir viens no zemākajiem investīciju apjomiem pētniecībā un attīstībā Eiropas
Savienībā. Tas ir viens no galvenajiem lietišķās pētniecības attīstību, pētniecības rezultātu
komercializāciju un inovatīvas komercdarbības attīstību kavējošajiem faktoriem.
Latvijā vidēji tikai 18% no visiem komersantiem ir inovatīvi, tajā paša laikā Eiropas
Savienības valstīs šis rādītājs vidēji ir 45%. Latvijā inovācijas plašāk notiek tieši lielajos
komersantos – 54% no šo komersantu skaita. Mazajos komersantos inovatīvi aktīvi bija tikai
14% komersantu, vidējo komersantu grupā – 27% komersantu. Saskaņā ar Komercdarbības
konkurētspējas un inovācijas veicināšanas programmu 2007.-2013.gadam inovācijas jomas
mērķis ir veicināt Nacionālās inovācijas sistēmas kapacitātes un efektivitātes palielināšanos,
nodrošinot inovatīvo komersantu skaita pieaugumu rūpniecības sektorā par 3 % vidēji gadā.1
Galvenās prioritātes ir izvirzītas:
 sekmēt

zinātnieku

un

komersantu

sadarbību.

Paredzēts

izveidot

Kompetences centrus, lai veicinātu pētniecības un rūpniecības sektoru
sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju īstenošanā.
Plānots īstenot Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus, lai mērķtiecīgi attīstītu
nepieciešamo pētniecības kompetenci augstskolās un zinātniskos institūtos
(rezultāts: līdz 2009.gadam atbalstīti 5 kompetences centru, 2013.gadam
atbalstīti 7 kompetences centru projekti ar kopējo publisko līdzekļu (valsts
budžeta un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF)) finansējumu 42,7 milj.
latu, piesaistot privātos līdzekļus 12,1 milj. latu. Līdz 2009.gadam atbalstīti 8
tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu, kuru ietvaros sagatavoti vismaz 50
komercializācijas piedāvājumi, līdz 2013.gadam atbalstīti 8 tehnoloģiju
pārneses kontaktpunktu darbība ar kopējo publisko līdzekļu (valsts budžets un
ERAF) finansējumu 2,5 milj. latu);

1

Informatīvais ziņojums par pasākumiem makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam. [tiešsaiste]. Rīga:
Latvijas
Republikas
Ekonomikas
ministrija,
[skatīts
20.12.2009.].
Pieejams:
www.mk.gov.lv/doc/2005/EMZinop_310308.doc
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 atbalsts komersantu klasteru attīstībai, veicinot klasteru attīstības stratēģiju
izstrādi un īstenošanu, kopīgu projektu iniciēšanu (rezultāts: līdz 2013.gadam
plānots sniegt atbalstu vismaz 5 klasteru attīstībai, periodam paredzētais ERAF
un valsts budžeta finansējums 7 milj. latu apmērā);
 atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, lai veicinātu komersantus
veikt rūpnieciskos pētījumus, ieviest ražošanā jaunus produktus, pakalpojumus
un tehnoloģijas, nostiprinātu rūpnieciskā īpašuma tiesības. Paredzēts finansiāls
atbalsts atbilstošo aktivitāšu veikšanā (rezultāts: līdz 2009.gadam atbalstīti 120
jaunu produktu izstrādes projekti, līdz 2013.gadam atbalstīti 420 jaunu
produktu izstrādes projekti ar kopējo publisko līdzekļu (valsts budžets un
ERAF) finansējumu 103,5 milj. latu un privāto līdzekļu finansējumu 58,7 milj.
latu.).1
Turpmākajās nodaļās autore sniegs ES struktūrfondu piesaistītā finansējuma
izvērtējumu

zinātnes

un

inovāciju

politikas

īstenošanā,

un

to

ietekmi

Latvijas

uzņēmējdarbības vidē.

3.1.

ES struktūrfondi zinātnes un pētniecības attīstībā

3.1.1. ES struktūrfondu ieviešana Latvijā 2004. - 2006. gada plānošanas
periodā
Vienotais programmdokuments (turpmāk – VPD) ir plānošanas dokuments Eiropas
Savienības struktūrfondu ieviešanai Latvijā 2004. - 2006. gada plānošanas periodā. VPD
nosaka struktūrfondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās
prioritātes, pasākumus un aktivitātes. VPD īstenošanai 2004.-2006.gada plānošanas periodā
kopumā pieejams Struktūrfondu finansējums 439,6 miljonu latu apmērā. Kopā ar Latvijas
līdzfinansējumu (154,4 miljoni latu) tas veidoja 2,39% no iekšzemes kopprodukta attiecīgajā
laika posmā. Finansējuma sadalījums pa prioritātēm 2004.-2006.gadam uzskatāmi redzams
3.1. tabulā.

1

Informatīvais ziņojums par pasākumiem makroekonomiskās situācijas stabilizācijai 2008.-2009.gadam. [tiešsaiste]. Rīga:
Latvijas
Republikas
Ekonomikas
ministrija,
[skatīts
20.12.2009.].
Pieejams:
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3.1.tabula
Finansējuma sadalījums pa prioritātēm 2004.-2006.gadam,LVL1

Prior
itāte
1

Nosaukums
Līdzsvarotas attīstības
veicināšana

2

Fonds

%

ES
finansējums
LVL

Latvijas
līdzfinansē
jums LVL

Kopā LVL

ERAF

32.6

148113483

47580683

195694166

Uzņēmējdarbības un inovāciju
veicināšana

ERAF

25

109912923

36637643

146550566

3

Cilvēkresursu attīstība un
nodarbinātības veicināšana

ESF

21.2

88418717

27995758

116414475

4

Lauksaimniecības un
zivsaimniecības veicināšana

18.5

81291933

46631425

127923358

5

Tehniskā palīdzība

2.71

11915217

3971744

15886961

100

439652273

162817253

602469526

Kopā:

ELVGF
ZVFI
ERAF ESF
ELVGF

VPD aktivitātes tiek finansētas no četriem struktūrfondiem: Eiropas Reģionālās
attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda
un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta.
Tomēr ES struktūrfondu finansējums nav vienīgais Latvijai šajā periodā pieejamais
finansējums. Ievērojams ir no Kohēzijas fonda atbalstāmo projektu finanšu apjoms, kā arī
Lauku Attīstības plāna (2004.-2006.) ietvaros paredzētais publiskais finansējums.
2004. - 2006.gada plānošanas perioda struktūrfondu finansējuma apguve aizsākās
2004.gadā, kad tika izsludināti pirmie atklātu projektu konkursi ELVGF un ZVFI finansētajās
aktivitātēs. Līdz 2004.gada beigām bija uzsākta 45 aktivitāšu ieviešana, kas aptvēra 56% no
pieejamā sabiedriskā finansējuma un tika noslēgti 1309 līgumi ar SF finansējuma
saņēmējiem. 2005.gada beigās bija uzsākta jau 98,34% ERAF aktivitāšu, 93,61% ESF un
99,22% ELVGF un ZVFI finansēto aktivitāšu ieviešana, piesaistot aptuveni 69% kopējā
pieejamā SF finansējuma. 2006.gada beigās SF vadības komitejās bija saskaņoti projekti par
95,73% no kopējā pieejamā SF finansējuma. 2007.gada pirmajā pusē tika apstiprināti SF
projekti par visu Latvijai pieejamo SF finansējumu.

1

Izvērtējums „Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte. [tiešsaiste].Rīga: LR Finanšu
ministrija,[skatīts23.12.2009.].Pieejams:http://www.esfondi.lv/upload/01strukturfondi/petijumi/035zinojums_precizets_2708
08_final.pdf
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Uz 2008.gada 30.jūniju SF finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 332 miljoni latu jeb
75,53% no kopējā SF finansējuma apjoma.
2004. - 2006.gada plānošanas periodā Izglītības un Zinātnes ministrija ir atbildīga par
pasākuma: „Atbalsts lietišķās zinātnes attīstībai valsts zinātniskajās institūcijās” īstenošanu
realizējot divus apakšpasākumus.
 Atbalsts lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās.
Projektiem piešķirtā atbalsta tiešais mērķis bija lietišķie pētījumi 2004. – 2006. gada
prioritārajās jomās:1
-

informācijas tehnoloģijas (jaunas sistēmas vai programmatūras
izstrādes

tehnoloģijas,

telemātika,

multimediju

sistēmas,

telekomunikācijas);
-

biotehnoloģijas, biomedicīna un organiskā sintēze farmācijā (jaunas
bioloģiski aktīvo vielu sintēzes tehnoloģijas, gēnu un gēnu terapijas
tehnoloģijas);

-

materiālzinātnes

(nanomateriāli,

optoelektronikā

izmantojami

mikroelektronikā,
jauni

materiāli,

fotonikā

un

biomateriāli,

kompozītmateriāli) un inženierzinātnes;
-

mežsaimniecība un koksnes tehnoloģijas (mežsaimniecības attīstība,
koksnes biomasas racionāla izmantošana un koksnes pārstrādes
tehnoloģijas).

 Moderna aprīkojuma un infrastruktūras nodrošināšana valsts pētniecības
iestādēs.
Infrastruktūras uzlabošana un modernā aprīkojuma nodrošināšanas mērķis ir izpētes
kvalitātes palielināšana. Investīcijas sabiedriskajā izpētes un attīstības infrastruktūrā tika
virzītas jomās, kurās pastāv ievērojams izpētes potenciāls un bija identificētas iespējas
sadarboties ar privāto sektoru.
Kopumā šajās aktivitātēs ieviesti 85 projekti. Kā veiksmīgu piemēru var minēt Valsts
aģentūras “Latvijas Valsts augļkopības institūta ” realizēto projektu „Latvijas kokaugu
ģenētisko resursu datu bankas izstrāde”, kur projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 151
142.00.
Projekta mērķis bija jaunu informācijas apkopošanas, analīzes un izplatīšanas sistēmu
un to nodrošinošo programmatūras tehnoloģiju izstrāde un ieviešana Latvijas kokaugu
1

Izvērtējums „Atmaksāto Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu izlietošanas efektivitāte. [tiešsaiste].Rīga: LR Finanšu
ministrija,[skatīts23.12.2009.].Pieejams:http://www.esfondi.lv/upload/01strukturfondi/petijumi/035zinojums_precizets_2708
08_final.pdf
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ģenētisko resursu aizsardzībā un ilgtspējīgā izmantošanā. Tiešie projekta ieguvumi: īstenojot
projektu ir izveidota moderna, adaptīva informācijas uzturēšanas sistēma, kas nodrošinās
kompleksu informācijas apkopošanu un analīzi par Latvijas kokaugu ģenētiskajiem resursiem
un tālāku to izmantošanu. Projekta realizācijas gaitā Latvijas Valsts augļkopības institūtā
izveidota moderna ģenētisko resursu informācijas uzkrāšanas un apstrādes infrastruktūra.
Netiešie projekta ieguvumi: starpnozaru sadarbības izveide un stiprināšana starp institūcijām
ar ļoti atšķirīgu pētījumu jomu – augļkopība, mežsaimniecība, bioloģija, informācijas
sistēmas. Projektā izveidotā sadarbība un izstrādātā datu bankas infrastruktūra (gan iegādātais
tehniskais un programmu nodrošinājums, gan izveidotā datu banka) nodrošina bāzi
bioinformātikas attīstīšanai Latvijā. Izstrādātā datu banka ar tās papildināšanas iespējām ir
poligons jaunajiem un topošajiem informācijas tehnoloģiju speciālistiem iesaistīties dažādu
bioloģisko datu uzglabāšanas un analīzes problēmu risināšanā, jaunu analītisko produktu
izstrādē, kas pašreiz ir ļoti aktuāli. 1
LLU aģentūra “Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskais institūts “Sigra””
veiksmīgi realizēja projektu „Zinātniskās aparatūras iegāde un infrastruktūras nostiprināšana
zinātniskajā institūtā “Sigra”, ar kopējo finansējumu LVL 127 000.2
Galvenie ieguvumi, realizējot šo projektu ir zinātniskā institūta “Sigra” Bioķīmijas un
mikrobioloģijas zinātniskā laboratorija ERAF projekta ietvaros guva iespēju nomainīt
novecojušas, savu laiku nokalpojušas iekārtas pret mūsdienīgām (piemēram, atomu
absorbcijas spektrometrs, proteīna noteikšanas iekārta). Līdz ar to laboratorijā paplašinājies
nosakāmo rādītāju spektrs, paaugstinājusies iegūto rezultātu precizitāte, pieaugusi iekārtas
apkalpojošo zinātnieku pieredze, zināšanas, praktiskās iemaņas.
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts realizēja projektu “GRID
aprēķinu vide: teorija, metodes, pielietojumi”, ar kopējo finansējumu LVL 199 741. Projekta
vispārīgais mērķis bija sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnes, izglītības un
komercsektora attīstībā, izveidojot Latvijas Nacionālo GRID tīklu un nodrošinot tā
izmantošanas iespējas. Projekta specifiskais mērķis bija izstrādāt zinātniski pamatotus
risinājumus Latvijas Nacionālajam GRID tīklam un izveidot reāli strādājošu eksperimentālo
GRID tīkla versiju, kā arī uzsākt šī tīkla ekspluatāciju. Projekta būtiskākās aktivitātes bija
dažādu

platformu

GRID

klasteru

apvienošana

vienotā

un

optimizētā

tīklā,

starpprogrammatūru rīku praktiskā realizācija, lietojumprogrammu un lielu datu apjomu

1

Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas Latvijai 2004. – 2006. veiksmes stāsti. [tiešsaiste]. Rīga: Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra, [skatīts 26.12.2009.] Pieejams: http://www.cfla.gov.lv/uploaded_files/ERAF_investicijas_Latvijai.pdf
2
Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas Latvijai 2004. – 2006. veiksmes stāsti. [tiešsaiste]. Rīga: Centrālā finanšu
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izmantošanas risinājumu GRID vidē izstrāde, GRID portāla un GRID lietotāju apkalpošanas
centra izveide un uzturēšana, projekta rezultātu popularizēšana.1
ES struktūrfondu ieguldījums zinātnes infrastruktūrā un aprīkojuma uzlabošanā, kā arī
pētījumu attīstībā ir ļāvis Latvijas zinātniskajām institūcijām atjaunot cerību veikt pasaulē
konkurētspējīgus pētījumus pašu mājās un apturēt jaunu zinātnieku emigrāciju. Paradās jau
pirmās iezīmes reemigrācijas procesam, ko nodrošina moderna, pasaules līmeņa aprīkojumu
iegāde mūsu valsts zinātniskajām institūcijām. Ir veikti 42 pētniecības projekti, 19 valsts
zinātnes pētniecības centros iegādāts aprīkojums.2
Kā galvenos 2004. - 2006.gada plānošanas perioda ES struktūrfondu sasniegtos
rezultātus autore uzsver:
Lietišķās zinātnes attīstībai:

-

Kopumā atbalstīti 42 pētniecības projekti 19 pētniecības centros, par 20%
pieaugot pētniecības centru īstenoto pētniecības projektu skaitam;

-

iegādāti 702 pētniecības aprīkojuma priekšmeti;

-

atbalsts sniegts 8 augstas konkurētspējas pētniecības jomās (materiālzinātnes
nozare, organiskās sintēzes un biomedicīnas nozare, koksnes pārstrādes
tehnoloģijas un mežzinātnes nozare, inženierzinātnes, informācijas tehnoloģiju
nozare, astronomijas nozare, vides zinātnes, bioloģijas un ekoloģijas nozares).

Inovāciju sekmēšanai:

-

atbalstīta 20 izmēģinājumu modeļu izstrāde.3

2004. - 2006. gada plānošanas periodā struktūrfondu finansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsts zinātnei, proti, pētniecības iekārtu iegāde un atbalsts
lietišķajiem pētījumiem vērtējams kā nozīmīgs. Kopumā par projektu realizāciju tika
izmaksāts 23 milj. LVL, kas uzskatāmi redzams 3.1. attēlā.

1

Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas Latvijai 2004. – 2006. veiksmes stāsti. [tiešsaiste]. Rīga: Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra, [skatīts 26.12.2009.] Pieejams: http://www.cfla.gov.lv/uploaded_files/ERAF_investicijas_Latvijai.pdf
2
Valsts izglītības attīstības aģentūras ziņu izdevums 2008/11-12. [tiešsaiste]. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra,
[skatīts 26.12.2009.]. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/VIAA_2008_11-12.pdf
3
Eiropas Savienības struktūrfondu gadagrāmata 2007. [tiešsaiste]. Rīga: Finanšu ministrija, [skatīts 27.12.2009.]. Pieejams:
http://www.esfondi.lv/page.php?id=860
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3.1. att. ERAF zinātnei – pētniecības iekārtu iegāde un atbalsts lietišķajiem
pētījumiem (milj. LVL, struktūrfondu finansējums)1
2004. - 2006. gada plānošanas periodā ir paveikts ļoti daudz zinātnes infrastruktūras
modernizācijā, kā arī uzsākts sniegt atbalstu lietišķo pētījumu īstenošanai saistībā ar zinātnes
prioritārajiem virzieniem.

3.1.2. ES struktūrfondu ieviešana Latvijā 2007. - 2013. gada plānošanas
periodā
Jaunajā ES struktūrfondu plānošanas periodā no 2007.-2013. gadam izglītībā un
zinātnē paredzēts būtisks struktūrfondu līdzekļu ieguldījums. Kopējais ES struktūrfondu un
nacionālā publiskā finansējuma plānotais ieguldījums ir vairāk kā 880 miljoni EUR, lielākā
daļa no šīs summas atvēlēta izglītības attīstības veicināšanai – 542 miljoni EUR.2
Jaunajā periodā ES struktūrfondu finansējums izglītībai un zinātnei pamatā ir plānots
tā, lai sasniegtu Nacionālā Attīstības plāna stratēģisko mērķi – veidot attīstītu Latvijas
tautsaimniecību uz zinātnes un tehnoloģiju izcilības pamata. Atbilstoši minētajam virsmērķim
ir plānots sistēmisks ES fondu atbalsts vispārējai, profesionālajai, augstākajai izglītībai un
mūžizglītībai, akcentējot dabaszinātņu un inženierzinātņu modernizāciju, kā arī veicinot
iekļaušanās izglītības attīstību un nodrošinot ikvienam cilvēkam izglītības iespējas atbilstoši
darba tirgus prasībām visa mūža garumā.

1

Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts zinātnei. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts
30.12.2009.]. Pieejams: http://esfondi.izm.gov.lv/1358.html
2
Valsts izglītības attīstības aģentūras ziņu izdevums 2008/11-12. [tiešsaiste]. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra,
[skatīts 26.12.2009.]. Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/VIAA_2008_11-12.pdf
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2007.-2013. gadam izglītībai pieejamo ES fondu un nacionālā publiskā finansējuma
līdzekļu apjoms (milj. EUR) salīdzinājumā ar 2004.-2006. gadu ir liels izaicinājums
struktūrfondu apguvējiem.

3.2.att. 2007.-2013. gadam izglītībai pieejamo ES fondu un nacionālā publiskā
finansējuma līdzekļu apjoms salīdzinājumā ar 2004.-2006, (milj. EUR)1
Jaunajā periodā plānotais ESF finansējums, salīdzinot ar iepriekšējo periodu (no
2004.-2006. gadam) ir pieaudzis par 172,7 miljoniem EUR, ko parāda 3.2. attēls. Kopumā
izglītības un zinātnes nozares saņems 241,6 miljonu EUR lielu ESF un nacionālo
finansējumu. Savukārt Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) pieaugums būs gandrīz 24
reizes liels, tādejādi nākamajos septiņos gados nozarē tiks ieguldīts 300,4 miljonu EUR liels
ERAF un nacionālais finansējums.

3.3.att. 2007.-2013. gadam zinātnei pieejamo ES fondu un nacionālā publiskā
finansējuma līdzekļu apjoms salīdzinājumā ar 2004.-2006, (milj. EUR)2

1

Valsts izglītības attīstības aģentūras ziņu izdevums 2008/11-12. [tiešsaiste]. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, [skatīts 26.12.2009.].
Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/VIAA_2008_11-12.pdf
2
Valsts izglītības attīstības aģentūras ziņu izdevums 2008/11-12. [tiešsaiste]. Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, [skatīts 26.12.2009.].
Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/00-publikacijas/VIAA_2008_11-12.pdf
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Zinātnē plānotais kopējais ES struktūrfondu un nacionālā publiskā finansējuma
ieguldījums 2007.-2013. gadam ir 339 miljoni EUR, no kuriem 59 miljoni ir ESF
finansējums, kas paredzēt cilvēkresursu attīstībai un piesaistei zinātnē, ko var redzēt 3.3.
attēlā. Savukārt 280 miljoni EUR ir ERAF finansējums, kas ir paredzēts zinātnes
infrastruktūras attīstībai un zinātniski lietišķiem pētījumiem. Salīdzinājumam – iepriekšējā
periodā zinātnes attīstību veicināja tikai ar ERAF līdzekļiem un kopumā šai nozarei bija
pieejami 25 miljoni EUR. Šajā periodā kopumā no abiem fondiem būs pieejami 338,8 miljoni
EUR, kas ir 16 reizes vairāk nekā iepriekš. Turklāt vislielāko finansējumu – 164,8 miljonus
EUR – plānots novirzīt zinātnes infrastruktūras uzlabošanai, modernizējot iekārtas praktisko
pētījumu veikšanai.
ES fondu atbalsts izglītībai un zinātnei sākotnēji tika noteikts 616 701 568 LVL
apmērā. 3.4. attēlā atspoguļots sākotnējais ministrijas pārziņā esošo ES fondu aktivitāšu
iedalījums, ņemot vērā to sociālekonomisko ietekmi.

3.4.att. ES fondu aktivitāšu iedalījums 2008.gadā, ņemot vērā to sociālekonomisko
ietekmi, finansējums, %.1
Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra lēmuma rezultātā ministrijai tika apturēta
17 aktivitāšu ieviešana (47% no kopējā ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu skaita (36

1

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu
ieviešanu”. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 30.12.2009.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMzin_080709-_ES_fondi.2493.pdf
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aktivitātes) par kopējo finansējumu ap 127 milj. LVL jeb 22% no kopējā pieejamā
finansējuma izglītībai un zinātnei) uz laika periodu, kad tiks pieņemti nākamie Ministru
kabineta lēmumi.
Pārstrukturizācijas rezultātā par aptuveni 30 miljoniem latu tika samazināts kopējais
ES fondu atbalsta apmērs izglītībai un zinātnei, tai skaitā mainot finansiālo sadalījumu starp
aktivitātēm, ņemot vērā to sociālekonomisko ietekmi. ES fondu aktivitāšu iedalījums 2009.
gadā, ņemot vērā to sociālekonomisko ietekmi procentuāli redzams 3.5. attēlā.

3.5.att. ES fondu aktivitāšu iedalījums 2009. gadā, ņemot vērā to sociālekonomisko
ietekmi, finansējums,%.1

Atbilstoši MK lēmumam uz 2009. gada 30. jūniju izglītībai un zinātnei piešķirtais ES
fondu publiskais finansējums ir LVL 583 167 684 un kopumā tiek apgūtas 30 aktivitātes.
Analizējot veikto aktivitāšu pārstrukturizāciju saistībā ar ekonomisko situāciju valstī,
secināms, ka:
 izņemts finansējums no aktivitātēm, kas vērstas uz administratīvās kapacitātes
un rīcībpolitikas stiprināšanu (atbalsts izglītības un zinātnes pārvaldībai
samazināts par 90%);

1

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu
ieviešanu”. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 30.12.2009.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMzin_080709-_ES_fondi.2493.pdf
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 nemainīts vai palielināts finansējums aktivitātēm, kas sniedz tiešu atbalstu
indivīdam. Piemēram, nemainīts finansējums atbalstam cilvēku potenciāla
attīstībai augstākajā izglītībā, par 8% palielināts atbalsts cilvēkresursu
piesaistei zinātnei;
 samazināts finansējums atbalstam izglītības un zinātnes infrastruktūras
uzlabošanai.
Līdz 2009.gada 30.jūnijam Uzraudzības komitejā apstiprināti projektu iesniegumu
vērtēšanas kritēriji:1
–

ESF aktivitātēm 170,4 miljons latu jeb 87% apmērā no kopējā ESF finansējuma.

Atlikušie 13% ietver 3 aktivitāšu apstiprinātos kritērijus, kuros saskaņā ar pārstrukturizāciju
šobrīd tiek veikti grozījumi, un jauno aktivitāti „Pedagogu konkurētspējas veicināšanai
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, kurai kritēriji ir izstrādes procesā;
–

ERAF aktivitātēm 385 miljons latu jeb 99% apmērā no kopējā ERAF finansējuma.

Atlikušais 1% ietver 1 aktivitātes apstiprinātos kritērijus, kuros saskaņā ar pārstrukturizāciju
šobrīd tiek veikti grozījumi.
Līdz 2009.gada 30.jūnijam apstiprināti Ministru kabineta noteikumi:
– ESF
–

aktivitātēm 151 miljonu latu jeb 77% apmērā no kopējā ESF finansējuma;

ERAF aktivitātēm 246 miljonu latu jeb 64% apmērā no kopējā ERAF finansējuma,

ieskaitot aktivitāti 3.1.3.2.„Atbalsts vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācijai” un
aktivitāti 2.1.1.1.„Atbalsts zinātnei un pētniecībai”, kurām noteikumu projekti ir iesniegti
Valsts kancelejā apstiprināšanai Ministru kabinetā.
Līdz 2009.gada 30.jūnijam izsludināta projektu iesniegumu atlase, tai skaitā nosūtīti
uzaicinājumi projektu iesniegumu iesniegšanai ierobežotajā atlasē:
– ESF

aktivitātēm 120 miljonu latu jeb 61% apmērā no kopējā ESF finansējuma;

– ERAF

aktivitātēm 194 miljonu latu jeb 50% apmērā no kopējā ERAF finansējuma.

Izglītības un Zinātnes Ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ieviešanas progress
finansiālā izteiksmē sadalījumā pa fondiem uzskatāmi attēlots 3.3.attēlā.
3.6.attēlā vērojamā starpība starp apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem un
izsludinātajām atlasēm veidojas saistībā ar to, ka daļu atklātās atlases ir plānots izsludināt
vairākās kārtās un šobrīd tās ir izsludinātas par 1.kārtai pieejamo finansējumu.

1

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu
ieviešanu”. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 30.12.2009.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMzin_080709-_ES_fondi.2493.pdf
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3.6.att. ES fondu aktivitāšu iedalījums 2009. gadā, ņemot vērā to sociālekonomisko
ietekmi, finansējums,%.1
Līdz 2009.gada 30.jūnijam ministrijas pārziņā esošo aktivitāšu ietvaros:
–

ESF aktivitātēm apstiprināti projekti 104 miljonu latu jeb 53% apmērā no kopējā

ESF finansējuma, un noslēgti līgumi 27 miljonu latu apmērā;
–

ERAF aktivitātēm apstiprināti projekti 28 miljonu latu jeb 7% apmērā no kopējā

ERAF finansējuma, un noslēgti līgumi 22 miljonu latu apmērā, kā tas redzams 3.7. attēlā.
Apstiprināto projektu īstenošanai 2009.gada valsts budžetā ministrijai tika piešķirti
līdzekļi 22 715 795 latu apmērā. Līdz 2009.gada 30.jūnijam finansējuma saņēmēji iesnieguši
maksājumu pieprasījumus par 1,26 miljoniem latu (ESF daļa) ESF aktivitāšu ietvaros. ERAF
aktivitāšu ietvaros līdz minētajam termiņam maksājumu pieprasījumi nav iesniegti.

1

Informatīvais ziņojums „Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu
ieviešanu”. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 30.12.2009.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMzin_080709-_ES_fondi.2493.pdf
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3.7.att. ES fondu aktivitāšu iedalījums 2009. gadā, ņemot vērā to sociālekonomisko
ietekmi, finansējums,%.1
3.7.attēlā vērojamā atšķirība starp apstiprinātajiem projektiem un noslēgtajiem
līgumiem (ESF aktivitātēs noslēgti līgumi par 26% no apstiprinātajiem projektiem, ERAF
aktivitāšu gadījumā – par 79%) skaidrojama ar to, ka ievērojot Ministru kabineta noteikumus,
slēgt līgumu vai vienošanos par projekta īstenošanu var tikai tad, kad ministrijas budžetā ir
pieejami līdzekļi uzņemto saistību nodrošināšanai.
Esošajā ekonomiskajā situācijā, lai risinātu nacionālā līdzfinansējuma nodrošināšanas
problēmu, IZM papildu pasākumi ir valsts atbalsta nosacījumu piemērošanas nepieciešamība
zinātnes atbalstam paredzētajās darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas”
papildinājuma aktivitātēs. ES fondu plānošanas periodā 2004.-2006.gadam valsts atbalsta
nosacījumi netika piemēroti, jo ES fondu ieguldījumus nebija atļauts izmantot saimniecisku
darbību īstenošanai. ES fondu atbalsta zinātnei nosacījumu izmaiņas 2007.-2013.gada
plānošanas periodā ar mērķi sekmēt pētniecības rezultātu komercializāciju jaunu produktu un
tehnoloģiju veidā un attiecīgi palielināt zinātnes ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā, kā arī
Latvijas institūciju nepietiekamā pieredze valsts atbalsta nosacījumu zinātniskajām
institūcijām piemērošanā, ir galvenais iemesls ilgstošam un sarežģītam noteikumu projektu
izstrādes un starpinstitūciju saskaņošanas procesam.
2007.-2013.gada perioda ES fondu plānošana tika veikta, ievērojot šādus ES fondu
atbalsta piešķiršanas pamatprincipus:
– stratēģiskā pieeja un daudzgadu plānošana;
– koncentrācijas princips (ES fondu ieguldījums plānojams tur, kur finansiālā atdeve ir
vislielākā);
1 Informatīvais ziņojums „Par Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitāšu
ieviešanu”. [tiešsaiste]. Rīga: LR Izglītības un zinātnes ministrija, [skatīts 30.12.2009.]. Pieejams:
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/IZMzin_080709-_ES_fondi.2493.pdf
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– papildinātība (ES fondu atbalstam ir jābūt papildus atbalstam tām jomām, kur valsts
jau iegulda savu finansējumu, vai arī tām jomām, kurās valsts ir skaidri nospraudusi uz
ekonomisko un sociālo izaugsmi vērstu reformu un attīstības stratēģiju);
– pēctecība (ES fondu intervencei ir jāturpina uzsāktās investīcijas tajās jomās, kur
reformu vai restrukturizācijas mērķi vēl nav sasniegti).
Jaunajā plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda ietvaros tiek administrēts
pasākums: “Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība”, kas ietver 3 aktivitātes.
1. “Zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas ieviešanas ārējais novērtējums un
zinātnes administratīvās kapacitātes celšana”. Tās mērķis: piesaistot ārējos ekspertus izvērtēt
Latvijas zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas izstrādi un ieviešanu, un stiprināt zinātnes
sistēmas administratīvo iestāžu rīcībspēju un sadarbības kapacitāti.
2. “Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ar mērķi: atbalstot jaunu zinātnisko grupu
veidošanos starpdisciplināros pētījumu virzienos sekmēt zinātnes intelektuālā potenciāla
attīstību, radot jaunas darba vietas zinātniekiem, iesaistot jaunos zinātniekus projektos un to
vadībā, kā arī atbalstot zinātnieku reemigrāciju.
3. “Motivācijas veicināšana zinātniskajai darbībai” Mērķis: informēt un veidot
sabiedrības izpratni par zinātnes sasniegumiem un to nozīmi sabiedrības dzīvē, radīt interesi
un motivēt sabiedrību aktīvajā nodarbinātības vecumā, īpaši jauniešus un uzņēmējus,
pievērsties radošajai zinātniskajai darbībai un inovatīvu risinājumu izstrādei.1
ERAF ietvaros paredzēts īstenot pasākumu “Zinātne, pētniecība un attīstība”, kas
paredz stiprināt zinātnes un pētniecības potenciāla kapacitāti, modernizējot zinātniskās
institūcijas.
1. “Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ir viena no aktivitātēm, kas paredz sekmēt
praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri veicinātu zinātnes un ražošanas integrāciju un
pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši prioritārajiem zinātnes virzieniem, tādiem kā
agrobiotehnoloģija, informātika, bio-medicīna un farmācija, enerģētika, materiālzinātne, meža
zinātne, medicīnas zinātne un vides zinātne.
2. “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijā” Mērķis:
nodrošināt zinātniskās institūcijas kapacitātes attīstību, piešķirot finansējumu jaunu projektu
iesniegumu sagatavošanai starptautisko pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmu
konkursiem, personāla kvalifikācijas celšanas pasākumiem, dalībai starptautiskās izstādēs,
gadatirgos un konferencēs.

1
ES struktūrfondi zinātnē.
http://www.lzp.lv/latv/centr.htm

[tiešsaiste].

Rīga:

Latvijas

Zinātnes
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padome,

[skatīts

30.12.2009.]

Pieejams:

3. “Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība”, kas paredz: attīstīt zinātnes un
pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu
mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi vadošajos nacionālās un reģionālās nozīmes pētniecības
centros.1
ES fondu apguvi ietekmējošs faktors noteikti jāmin valsts budžeta pārdale. Valsts
budžeta līdzekļi projekta īstenošanai pieejami tikai pēc 3-4 mēnešiem pēc projekta
apstiprināšanas, faktiskās izmaksas projektā tiek uzsāktas tikai pēc 4 -5 mēnešiem.
Būtisks ES fondu apguvi ietekmējošie faktori ir finansējuma nodrošinājums projektu
uzsākšanai 2010.gadā. To kavē finansējuma trūkums projektu uzsākšanai 2010.gadā valsts
augstskolām un valsts zinātniskām institūcijām (publiskām atvasinātām personām):2
 Nav pieejams valsts budžeta finansējums avansiem un nacionālajam
līdzfinansējumam.
 Nav citu pašu resursu projektu uzsākšanai (zemi un nepietiekami pašu
ieņēmumi, īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos).
 Nesakārtotais jautājums attiecībā uz nekustamo īpašumu nodošanu bez
atlīdzības, kas ir administratīva barjera ERAF aktivitātēm, kurās plānoti
ievērojami

ieguldījumi

infrastruktūrā

(īpašumtiesību

kritēriji,

izslēdz

kreditēšanās iespējas).
 Valsts augstskolām un zinātniskām institūcijām nepiemēroti un neizdevīgi
valsts aizdevuma nosacījumi, paredzot aizdevuma nodrošinājumu nekustamā
īpašuma veidā.

3.2.

ES struktūrfondi inovāciju un uzņēmējdarbības finansēšanai

2007. – 2013. gadā valsts plāno inovāciju un uzņēmējdarbības finansēšanai izmantojot
trīs ES fondus: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), Eiropas Sociālais fonds (ESF),
Kohēzijas fonds (KF).
Lai nodrošinātu tuvināšanos Eiropas Savienības vidējiem labklājības radītājiem, ES
struktūrfondu 2007. - 2013. gada plānošanas periodā tiks sniegts atbalsts inovācijas, zinātnes
un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot pētniecību, attīstību un tehnoloģijas pārnesi,
sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot
finanšu resursu pieejamību.
1
ES struktūrfondi zinātnē. [tiešsaiste]. Rīga: Latvijas Zinātnes padome, [skatīts 30.12.2009.] Pieejams:
http://www.lzp.lv/latv/centr.htm
2
ES
struktūrfondu aktivitāšu īstenošana. [tiešsaiste]. Rīga:
LR
Izglītības
un zinātnes
ministrija,
[skatīts30.12.2009.].Pieejams:http://esfondi.izm.gov.lv/sites/default/files/root/20072013_projketu_istenoshana/ES_fondi_30112009.pdf
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Izvērtējot pieredzi Eiropas Savienības fondu ieviešanā, 2007. - 2013. gada periodā
plānots izveidot efektīvāku un caurspīdīgāku ieviešanas sistēmu, kas sniegs jaunas iespējas
finansējuma piesaistei.
2007. - 2013. gada plānošanas periodā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
piedāvā plašas konsultāciju iespējas, lai palīdzētu uzņēmējiem izvēlēties piemērotāko atbalsta
programmu un pirms projekta iesnieguma iesniegšanas palīdzētu sagatavot kvalitatīvu
projekta iesniegumu.
Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības
likumprojektu vērtēšanas procedūra netiks sadalīta administratīvajā un kvalitātes specifiskajā
vērtēšanā, kā tas bija līdz šim, bet gan būs vienota. Līdz ar to projektu iesniegumi tiks vērtēti
pēc to būtības un ieguldījuma uzņēmējdarbības attīstībā un inovācijā.
Pēc projektu iesniegšanas termiņa beigām lēmums par projekta iesnieguma
apstiprināšanu vai noraidīšanu tiks pieņemts trīs līdz četru mēnešu laikā.
Tāpat paredzēts, ka īstenojot atbalsta programmas, tiks veikti avansa un starpposmu
maksājumi (maksājumi projektu ietvaros pirms projekta īstenošanas beigām), kas ievērojami
atvieglos projektu finansēšanu to izpildes laikā.
3.2.1. Inovācijas attīstības finansēšana
Lai veicinātu inovāciju, 2007. - 2013. gada plānošanas periodā atbalsts tiks sniegts:
 kompetences centru izveidei,
 koordinētas tehnoloģiju pārneses sistēmas izveidošanai,
 jaunu augsto un vidējo tehnoloģiju nozares uzņēmumu finansēšanai
tehnoloģiju inkubatoros,
 augsti kvalificētu darbinieku piesaistei,
 atbalsts iekārtu un instrumentu iegādei inovatīvo produktu ieviešanai ražošanā,
 investīcijām uzņēmumos, kuri ražošanas procesā rada augstu pievienoto
vērtību.1
Kompetences

centru

finansēšanas

mērķis

-

uzņēmumu

konkurētspējas

paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu,
jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā.
Kompetences centrs ir juridiska persona, kuru veido vairāki zinātnes, augstākās
izglītības un privātā sektora partneri, ar mērķi veikt kopīgus rūpnieciskos pētījumus un jaunu

1
Inovatīvās
darbības
pamatelementi.
[tiešsaiste].
Rīga:
Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūra,[skatīts30.12.2009.].Pieejams:http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/publikacijas/latviesu-_valoda/_gv/section_7/

70

produktu attīstības pasākumus, kas sekmētu uzņēmumu konkurētspējas pieaugumu un dotu
nozīmīgu atdevi tautsaimniecībai kopumā.
Kompetences centra pētniecības un produktu attīstības iniciatīvas tiek nodalītas
atsevišķos sadarbības projektos, kurus līdzfinansē privātais sektors un kuri pārsniedz viena
uzņēmuma vai zinātniskā institūta iespējas un kritisko masu.
Viens no atbalsta saņemšanas nosacījumiem - jābūt izveidotai augstskolu, pētniecisko
institūtu un uzņēmēju partnerībai ar vismaz pieciem partneriem, kas pārstāv pētniecības un
industrijas sektorus, ar vismaz diviem partneriem.1
Tehnoloģiju pārneses finansēšana. Mērķis - veicināt pētniecības rezultātu
komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī sistemātiski apzināt esošo un mērķtiecīgi
attīstīt nepieciešamo pētniecības kompetenci augstskolās un institūtos.
Tiks atbalstīta:
1. Tehnoloģiju pārneses centru izveide un darbība, kuru uzdevums būs tehnoloģiju
pārneses veicināšana starptautiskā mērogā. Izveidotie tehnoloģiju pārneses centri veicinātu
zinātniskā darba un pētniecības rezultātu komercializāciju, kā arī darbotos kā kontaktpunkti
gadījumos, kad ārvalstu komersanti meklētu sadarbības partnerus pētniecības jomā.
2. Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveide un darbība augstskolās un valsts
zinātnes institūtos, kuru uzdevums būs sekmēt zinātnieku un komercsabiedrību sadarbību un
intelektuālā īpašuma aizsardzību un attīstību. Kontaktpunkti veicina tehnoloģiju pārnesi,
meklē tehnoloģiju komercializācijas iespējas, informē komersantus par sadarbības partneriem
augstskolās un institūtos.
Uzņēmējdarbības ar augstu pievienoto vērtību finansēšana. Mērķis - stimulēt
vietējos uzņēmumus ieguldīt zināšanu un/vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī
piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augsto pievienoto vērtību, veicinot tādējādi jaunāko
tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.2
Toties finansējums uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai jaunajā plānošanas
periodā no 2007.- 2013. gadam tiks piesaistīts īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
sniegto atbalstu:
· tirgus izpētes un noieta veicināšanai, lai sekmētu uzņēmuma ārējo tirgu apgūšanu,
· klasteru un biznesa inkubatoru izveidei,
· konsultācijām komercdarbības attīstībai,

1

Inovatīvās
darbības
pamatelementi.
[tiešsaiste].
Rīga:
Latvijas
Investīciju
un
attīstības
aģentūra,[skatīts30.12.2009.].Pieejams:http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/publikacijas/latviesu-_valoda/_gv/section_7/
2
Inovatīvās darbības pamatelementi. [tiešsaiste]. Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra,[skatīts30.12.2009.].Pieejams:http://www.liaa.gov.lv/lv/sakumlapa/publikacijas/latviesu-_valoda/_gv/section_7/
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· ieguldījumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem īpaši atbalstāmajās teritorijās
· komercdarbībā izmantojamo industriālo platību attīstībai.
Analizējot EM sniegtās prognozes finanšu apguves mērķu izpildē 2009., 2010. un
2011.gadam, darbības programmas Uzņēmējdarbība un inovācijas ietvaros, skatīt 1.
pielikumu, redzams, ka EM lielāko daļu atmaksu finansējuma saņēmējiem plāno sasniegt jau
2009.gadā, pārpildot finanšu apguves mērķi. Taču 2010. un 2011.gadā atmaksās finansējuma
saņēmējiem tiek prognozēts straujš kritums, kas varētu tikt skaidrots ar lielāko EM pārziņā
esošo aktivitāšu nepieciešamību īstenot jau 2009.gadā, lai tās iespējami ātri dotu savu artavu
Latvijas ekonomikas sildīšanā, kā arī ar neskaidro budžeta situāciju 2010. un 2011.gadā.
Vērtējot turpmāko finanšu apguves mērķu sasniegšanu, EM aktivitāšu līmenī atbilstoši
28.07.2009. MK sēdes lemtajam 2.2.1.3.aktivitātei Garantijas komersantu konkurētspējas
uzlabošanai no tika piešķirti 13,8 milj. latu aktivitātes īstenošanai 2009.gadā. Pēc Latvijas
Garantiju aģentūras datiem, 2009. gada 2.ceturksnī garantijas izsniegtas jau 22,7 milj. latu
apmērā, savukārt pieteiktas garantijas ir divas reizes vairāk – 52,8 milj. latu apmērā. Līdz ar to
var secināt, ka potenciālie finansējuma saņēmēji ir ieinteresēti izmantot aktivitātes ietvaros
paredzēto atbalstu uzņēmējdarbības veicināšanai. Pēc EM sniegtajām prognozēm, ar
piešķirtajiem papildu 13,8 milj. 2009.gada nogalē atmaksas finansējuma saņēmējiem varētu
sasniegt 36,1 milj. latus.
Lai arī garantiju aktivitātes apguve ir pārliecinoša, jāatzīmē, ka ir arī EM pārziņā
esošās

darbības

programmas

Uzņēmējdarbība

un

inovācijas

aktivitātes,

(2.3.1.1.1.apakšaktivitāte Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings un 2.3.2.2.aktivitāte
Atbalsts ieguldījumiem mikro un mazo komersantu attīstībā īpaši atbalstāmajās teritorijās),
kuru ietvaros esošo vairāku projektu īstenošana sakarā ar ekonomikas lejupslīdi tiek
pārtraukta,

un

atbrīvojies

finansējums

pārdalīts

citām

aktivitātēm.

Arī

2.1.2.2.1.apakšaktivtātes Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde un 2.1.2.2.2.apakšaktivitātes
Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai
ražošanā ieviešana 2010. un 2011.gadā varētu būtiski kavēties, ja netiks piešķirts finansējums
valsts budžetā noslēgtajiem līgumiem.
2.1.2.4.aktivitātes Augstas pievienotās vērtības investīcijas projektu iesniedzējiem
šobrīd ir iespēja izvēlēties īstenot projektu par saviem līdzekļiem vai gaidīt un slēgt līgumu,
kad būs pieejami līdzekļi valsts budžetā, līdz ar to, saņemot avansu. Tādējādi, 2010. un
2011.gada apguve šai aktivitātei ir grūti prognozējama, jo ir atkarīga no tā, cik projektu
iesniedzēju ir gatavi projektu īstenot par saviem līdzekļiem un kāda situācija būs valsts
budžetā 2010.un 2011.gadā.
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2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss uz 30.06.2009. gadu
aktivitātē "Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde" ir izrādījies visaugstākais, ko var redzēt
3.2. tabulā. Apstiprināto projektu finansējums LVL 19 118 700, kas ir 21, 7% no paredzētā
finansējuma.
3.2.tabula
2007.-2013.gada plānošanas perioda ES fondu ieviešanas statuss uz 30.06.2009.1
Prioritātes/
Pasākuma/
Aktivitātes
numurs

Prioritātes/Pasākuma/
Aktivitātes nosaukums

Fonds

Minist
rija

2.1.2.

Pasākums "Inovācijas"

ERAF

EM

158,688,931

20,768,472

13.1%

2.1.2.1.

Aktivitāte "Zinātnes
komercializācija un
tehnoloģiju pārnese"

ERAF

EM

38,443,379

1,649,772

4.3%

2.1.2.2.

Aktivitāte "Jaunu
produktu un tehnoloģiju
izstrāde"

ERAF

EM

87,984,033

19,118,700

21.7%

2.1.2.4.

Aktivitāte "Augstas
pievienotās vērtības
investīcijas"

ERAF

EM

32,261,519

0

0.0%

ES fonda
finansējums,
LVL

Apstiprinātie
projekti (ES
fondu fin.),
LVL

Apstiprinātie
projekti , %
no ES fondu
fin.

Darbības Programmu aktivitāšu ieviešana kopumā un attiecīgi projektu īstenošana
dažās no tām faktiski tika uzsākta tikai 2008.gadā, kā rezultātā finanšu un rādītāju
sasniegšanas progress nav bijis ievērojams, tomēr kopumā tas vērtējams kā apmierinošs.
Kā galveno problēmu Darbības Programmu (turpmāk DP) īstenošanas kontekstā var
minēt finansējuma nepietiekamību, ko izraisīja ekonomiskās situācijas izmaiņas pasaulē, kas
negatīvi ietekmēja arī Latvijas ekonomisko situāciju, kam sekoja IKP pieauguma un
investīciju apjoma samazinājums, bezdarba līmeņa, patēriņa un ražotāju cenu būtisks
pieaugums, kā arī 2007.-2013.gada plānošanas perioda plānošanas dokumentu apstiprināšanas
termiņu nobīdes.2
Lai padarītu finansējumu pieejamāku uzņēmējdarbības veicējiem, FM un EM
2008.gadā pārskatīja DP aktivitāšu sadalījumu un uzsāka pārdali, lai novirzītu lielāku publiskā
finansējuma daļu projektiem, kuru īstenošana ātrāk un efektīvāk atstātu pozitīvu iespaidu uz
komersantu konkurētspēju un tautsaimniecību kopumā. Tāpat tika izstrādāti grozījumi
1

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30.jūnijam .
[tiešsaiste]. Rīga: LR Finanšu ministrija, [skatīts 30.12.2009.] Pieejams:
http://www.esfondi.lv/upload/01strukturfondi/FMzino_2009-30-06_pielikums-2.xls
2
Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu.
[tiešsaiste].
Rīga:
LR
Ekonomikas
ministrija,
[skatīts
01.01.2010.].
Pieejams:
http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
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plānošanas dokumentos, kas ļautu vairākās aktivitātēs paplašināt finansējumu saņēmēju loku,
tādējādi padarot iespējamu uz finansējumu pieteikties arī vidējiem un lielajiem komersantiem,
kur tas sākotnēji nebija iespējams.
2008.gadā ir uzsākts un 2009.gadā vadošā iestāde turpināja aktīvu darbu pie ES fondu
plānošanas un uzraudzības sistēmas vienkāršošanas un pilnveidošanas, izstrādājot horizontālo
prioritāšu uzraudzības vadlīnijas, rādītāju uzraudzības vadlīnijas, pēc uzraudzības vadlīnijas
u.c. Papildus jāmin, ka vadošā iestāde pievērš īpašu uzmanību jautājumam par ES fondu
finansējuma saņēmēju maiņas gadījumiem, kas ir prognozējams, ņemot vērā Latvijas valdības
plānus par valsts iestāžu reorganizāciju ar mērķi padarīt efektīvāku valsts funkciju pildīšanu.
ES struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu 2004.-2006.gada plānošanas
periodā sasniegto rezultātu analīze un izvērtējums par piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanas
efektivitāti ir svarīgs priekšnoteikums jaunā plānošanas perioda (2007. – 2013.) pieejamā
finansējuma apguvē. Kā arī tā ir iespēja veikt pasākumus efektivitātes uzlabošanai.
2004.-2006.gada plānošanas periodā pasākumā 2.1. „Atbalsts inovāciju attīstībai”, kā
rezultatīvais rādītājs tiek definēts privātā sektora investīciju pieaugums pētniecības un
attīstības pasākumos. Pārskata periodā noteiktais radītāja apjoms LVL 18 975 708, bet no
01.01.2004. gada sasniegtais radītāja apjoms LVL 4371703.52. Rādītājs ir sasniegts par 23%,
bet finansējums izlietots 16% no sākotnēji plānotā. Iemesls, kādēļ rādītāji ir sasniegti tik zemi,
ir tas, ka šajās aktivitātēs ir bijis zems pieprasījums pēc šāda veida finansējuma, lielāks
pieprasījums bija pēc uzņēmumu infrastruktūras attīstības. Lai arī viss pieejamais finansējums
nav apgūts, relatīvi pret finansējuma izlietojumu aktivitāšu ieviešana ir efektīvāka nekā
sākotnēji plānots.1
Augstāk minētajā pasākumā, kā galvenais ietekmes rādītājs jāmin privātās pētniecības
un attīstības finansēšana. Noteiktais rādītājs bija noteikts 0.9% no IKP, bet sasniegtā rādītāja
apjoma īpatsvars noteiktajā rādītāja apjomā ir 67.7%. Privātā sektora finansējums pētniecībā
un attīstībā (% no IKP) bija: 2004. gadā 0.42%; 2005. gadā 0.56%; 2006. gadā. 0.7%; 2007.
Gadā 0.59%, bet 2008. gadā 0.61%. 2
Rādītājs nav sasniegts, jo pieprasījums pēc finansējuma pētniecībai un attīstībai bija
salīdzinoši zems – izlietoti tikai 16% no sākotnēji plānotā finansējuma inovāciju attīstībai.
Līdz ar to relatīvi pret finansējuma izlietojumu aktivitāšu ieviešana ir efektīvāka nekā
sākotnēji plānots.

1

Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. [tiešsaiste]. Rīga:
LR Ekonomikas ministrija, [skatīts 01.01.2010.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
2
Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. [tiešsaiste]. Rīga:
LR Ekonomikas ministrija, [skatīts 01.01.2010.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
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Kopumā privātā sektora investīciju pieaugums pētniecības un attīstības pasākumos
kopumā ir pieaudzis par LVL 4371703.52, kas ir 23% no sākotnēji plānotā.
Latvija 134 valstu starpā 2008.gadā inovāciju jomā ieņem tikai 93 vietu. Sadalījumā
pa indikatoriem, kuru veido šādi kritēriji:
 Inovāciju kapacitāte (71 vieta),
 Zinātniski pētniecisko institūciju kvalitāte (88. Vieta),
 Uzņēmumu izdevumi P&A (72 vieta),
 Augstskolu nozaru sadarbība pētniecībā (83 vieta),
 Augsto tehnoloģiju produktu valsts iepirkumi (100 vieta),
 Zinātnieku un inženieru pieejamība (112 vieta),
 patentu skaits (59 vieta).1
Lai sasniegti Lisabonas programmā nosprausto mērķi – līdz 2010.gadam privātā
sektora finansējums pētniecībā un attīstībā jāsastāda 1% no IKP, kas nav izpildīts, lai arī
2007.-2013.gada plānošanas periodā ir izstrādātas vairākas aktivitātes, kā „Kompetenču
centru izveide”, „Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktu izveide”.
Pasākuma „ Uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstība” plānošanas periodā no 2004. –
2006. galvenais salīdzināmais rezultatīvais radītājs ir privāto investīciju pieaugums
infrastruktūrā. Pārskata periodā noteiktais radītāja apjoms LVL 27 409 356, bet no
01.01.2004. gada sasniegtais radītāja apjoms LVL 88421195.51. Privāto investīciju
pieaugums infrastruktūrā ir sasniedzis 322%, bet izlietots 165.43% no sākotnēji plānotā
finansējuma. Šajā aktivitātē tika piešķirts papildus finansējums, jo ir bijis liels pieprasījums
pēc uzņēmumu infrastruktūras attīstību. Secinājums – pasākuma ieviešana ir efektīvāka nekā
sākotnēji plānots.
Vienotā plānošanas dokumenta 2.prioritātes „Uzņēmējdarbības un inovāciju
veicināšana” finansējums ir izlietots tikai 65% apmērā no sākotnēji pieejamā finansējuma
LVL 16 486 938.48, savukārt rādītājs ir sasniegts 45% apmērā. Lai arī viss pieejamais
finansējums nav apgūts, relatīvi pret finansējuma izlietojumu pasākuma ieviešana ir
efektīvāka nekā sākotnēji plānots. VPD 2.prioritāte „Uzņēmējdarbības un inovāciju
veicināšana” veicina Lisabonas mērķu izpildi, kas ir MVU attīstība un konkurētspējas celšana.
2.3. pasākums veicina Lisabonas stratēģijas, kas nosaka ES ilgtermiņa mērķi kļūt par pasaules
dinamiskāko un konkurētspējīgāko uz zināšanām balstīto ekonomiku, īstenošanu. Aktivitāšu

1

Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. [tiešsaiste]. Rīga:
LR Ekonomikas ministrija, [skatīts 01.01.2010.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
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ietvaros tika sniegts atbalsts uzņēmumu līdzdalībai starptautiskās izstādēs, gadatirgos un
pasākumos, dodot iespēju Latvijas uzņēmumiem kļūt pamanītiem starptautiskā mērogā.1
Tāpat tika sniegts finansiālais atbalsts MVU ārējo konsultāciju pakalpojumu
izmantošanai un pieredzes apmaiņai tādās jomās kā tirgus izpēte, uzņēmējdarbības plānu
izstrāde, finanšu vadība, kvalitātes prasības u.c. atbalsta programmas „Konsultāciju
pakalpojumi” ietvaros. Līdz ar to ir nepieciešams arī turpmāk sniegt šāda veida atbalstu
MVU, tādējādi veicinot to konkurētspēju un attīstību. Šādas funkcijas, īstenojot Lisabonas
mērķus jaunajā periodā, pilda aktivitāte „Ārējo tirgu apgūšana- Ārējais mārketings”.2
Laikā, kad Latvijas tautsaimniecības atjaunošanā lielākās cerības saistītas ar
rūpniecības un eksporta pieaugumu, Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija sadarbībā ar
valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” piekto gadu pēc kārtas organizē
konkursu konkurētspējīgiem uzņēmumiem “Eksporta un inovācijas balva 2009”. Konkursa
“Eksporta un inovācijas balva” mērķis ir paust atzinību un apbalvot sekmīgākos Latvijas
komersantus, kas veicina Latvijā ražotu produktu nostiprināšanos vietējā tirgū, to eksporta un
kvalitātes pieaugumu un stimulē produktu ar augstu pievienoto vērtību un inovāciju ieviešanu
ražošanā. Konkursā tiks izvērtēti komersantu sasniegumi 2008. Gadā un sumināti uzņēmēji,
kas sasnieguši labākos rezultātus šādās kategorijās:
 Eksportspējīgākais komersants lielo/vidējo un mazo komercsabiedrību grupās;
 Importa aizstājējprodukts;
 Inovatīvākais produkts;
 Eksporta čempions.
Līdzšinējā pieredze liecina, ka ar katru gadu pieaug “Eksporta un inovācijas balvai”
iesniegto pieteikumu skaits, turklāt 2008. gadā tika novērota tendence, ka konkursam
pieteikušies vairāk uzņēmumu, kas ražo produktus ar augstu pievienoto vērtību, ievēro
augstus kvalitātes standartus, īsteno inovatīvus attīstības projektus un ir vairāk investējuši
uzņēmuma attīstībā.
Kategorijā „Inovatīvākais produkts” 2009. gadā 1.vietu ieguva SIA „Primekss”
("PrimeComposite" betonēšanas materiāls) 2.vietā – SIA „Dores fabrika” (Frēzbaļķu guļbūve
ar dzeguļu stūra savienojumu) 3. vietā – SIA „Metrum” (Aeronavigācijas šķēršļu kartēšana).3

1

Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. [tiešsaiste]. Rīga:
LR Ekonomikas ministrija, [skatīts 01.01.2010.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
2
Ekonomikas ministrijas ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto pasākumu un aktivitāšu ieviešanu. [tiešsaiste]. Rīga:
LR Ekonomikas ministrija, [skatīts 01.01.2010.]. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/1_pusgads.doc
3
Konkurss 'Eksporta un inovācijas balva 2009'Internetā: http://www.liaa.gov.lv/lv/eksportetajiem/eib/
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3.2.2. Citas Eiropas Savienības programmas Latvijā 2007. – 2013. gadā
Iepriekšējā plānošanas perioda programmu turpinājums Eiropas Struktūrfondu 2007. 2013. gadu plānošanas periodam ir “Eiropas teritoriālā sadarbība” - pārrobežu,
transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ieviešana, kas tiks finansētas no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.
“Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju
vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas
veicina integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar Kopienas prioritātēm, kā arī starpreģionu
sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.1
Daļa 12% apmērā no pārrobežu sadarbībai paredzētā ERAF finansējuma tiks novirzīta
Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentam. Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instruments (turpmāk - EKPI) ir paredzēts Eiropas kaimiņu politikas mērķu
finansēšanai. EKPI ir viens no jaunajiem Eiropas Savienības ārējās darbības instrumentiem,
kas sāk funkcionēt līdz ar jauno ES budžeta periodu.2
2004. – 2006. Perioda INTERREG IIIB programma turpmāk sauksies Baltijas Jūras
Reģiona Programma 2007. - 2013. gadam. Galvenās programmas prioritātes ir: inovācija,
transports, vides sakārtošana un pilsētu un reģionu attīstība.
2007.-2013. plānošanas periodā turpināsies 7. ietvara programma, kurā var piedalīties
Zinātniskās institūcijas, mazie un vidējie uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes, nevalstiskā
organizācijas, asociācijas, komersanti, zinātnieki, studenti (doktoranti).
Leonardo Da Vinči programmas mērķis ir ar starptautiskās sadarbības palīdzību
uzlabot profesionālās izglītības sistēmu un metožu kvalitāti, veicinot inovācijas un pastiprinot
Eiropas dimensiju tajās:
 uzlabojot profesionālo izglītības ieguvēju prasmes, iemaņas un kompetences,
lai veicinātu viņu iekļaušanos darba tirgū,
 uzlabojot profesionālās tālākizglītības un mūžizglītības kvalitāti un pieejamību,
 veicinot un pastiprinot profesionālās izglītības ieguldījumu inovācijā, lai
attīstītu konkurētspēju un uzņēmējdarbību, kā arī radītu jaunas nodarbinātības
iespējas.3

1
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
2
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
3
Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
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Programmā var piedalīties visas juridiskas personas, kas saistītas ar profesionālo
izglītību un darbaspēka attīstību, t.i. valsts vai privātās iestādes, uzņēmumi, darba devēju vai
darba ņēmēju organizācijas, mācību iestādes un citas organizācijas.
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) savu darbību Latvijā
uzsāka 2008.gada 29.februārī un apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušos Eiropas Informācijas
centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997.gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas
Tehnoloģiskā centra paspārnē.1
Eiropas Biznesa tīkls ir viena no Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju
ietvarprogrammas sastāvdaļām, kas darbojas pēc vienas pieturvietas aģentūras principiem, lai
sniegtu vienotus pakalpojumus. Tīkla pamatdarbībā ir koncepcija – kas nodrošina vienotus
pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā griežas uzņēmējs.
Eiropas Biznesa atbalsta tīklam Latvijā ir viens galvenais mērķis – panākt, lai Latvijas
mazais un vidējais uzņēmums ir soli priekšā saviem konkurentiem.
Starptautiskā Tehnoloģisko inovāciju atbalsta programma (EUREKA) ir
starptautiska programma, kas radusies kā politiska iniciatīva Eiropas valstu sadarbības
veicināšanai inovatīvu civilo tehnoloģiju pētīšanas, izstrādes un ieviešanas jomā galvenokārt
mazajos un vidējos uzņēmumos.
Galvenās prasības projekta uzsākšanai: 1) projektam ir jānodrošina nozīmīgs
tehnoloģiskais progress ražošanā, procesos vai pakalpojumu sfērā Latvijā un, vēlams, arī
Eiropā (inovācija), 2) projekta rezultātā ir jāizstrādā tirgū pieprasīta prece, pakalpojums vai
tehnoloģija, 3) projekta grupā jeb konsorcijā bez Latvijas dalībnieka ir jāpiedalās vēl vismaz
vienam partnerim no EUREKA dalībvalstīm, 4) projekta vadītājam ir jābūt no EUREKA
dalībvalsts.2
EUREKA programmā projektiem nav centralizēta Eiropas finansējuma. Tomēr visās
programmas dalībvalstīs ir izdalīti līdzekļi savas valsts projektu dalībnieku atbalstam. Valsts
budžeta finansējuma saņemšanas iespēju nosaka projekta kvalitāte. Latvijā EUREKA
projektiem ir jāiztur projektu konkurss finansēšanai no Latvijas valsts budžeta.
Projektus finansē no Latvijas valsts budžeta programmas “Zinātne” apakšprogrammai
“Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” kārtējam

1

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
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Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
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gadam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, kurus administrē Izglītības un zinātnes
ministrija.

3.2.3. ES Struktūrfondu apguves salīdzinājums Baltijas valstīs
Salīdzinot sasniegto SF apguves progresu Baltijas valstu starpā 2004. – 2006.gada
plānošanas periodā, var secināt, ka vislabākais veikto atmaksu finansējuma saņēmējiem
rādītājs ir Latvijai – 105,7% no pieejamā SF finansējuma, Lietuvai – 103,9%, bet Igaunijai –
98,7%. Igaunija ir vienīgā Baltijas valsts, kuras veiktie maksājumi finansējuma saņēmējiem
nesasniedz 100%. Ņemot vērā veikto maksājumu finansējuma saņēmējiem datus 2009.gada 2.
ceturksnī, Latvijas rādītājs pārskata periodā ir palielinājies par 4,4%. EK veikto maksājumu
ziņā visām trim Baltijas valstīm ir vienādi rezultāti – 95,0% no pieejamā SF finansējuma,
ieskaitot avansa maksājumus. Skatīt 3.8. attēlu.

3.8. att. Baltijas valstu struktūrfondu apguves salīdzinājums 2004-2006.gada
plānošanas periodā uz 30.06.2009.,(%)1
Salīdzinot 2007. – 2013.gada plānošanas perioda ES fondu apguves rādītājus Baltijas
valstu starpā, redzams, ka vislabākie noslēgto līgumu un maksājumu finansējuma saņēmējiem
rādītāji ir Igaunijai, savukārt Latvijai un Lietuvai šie rādītāji ir ļoti līdzīgi. Līdz 2009.gada
30.jūnijam Igaunijā noslēgti līgumi par nedaudz vairāk nekā vienu trešdaļu jeb 34,2% no
pieejamā ES fondu finansējuma, Lietuvas sasniegtais rezultāts ir 23,0%, un Latvijas panāktais
progress ir 22,6%. Maksājumi finansējuma saņēmējiem Igaunijā ir veikti 5,7% apmērā,

1

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
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Lietuvā – 5,4% un Latvijā – 4,7%. Savukārt Lietuvai ir lielākais EK iesniegto starpposma
maksājumu rādītājs – 3,8%, kas Igaunijai ir 2,5%, bet Latvijai – 1,7%, kas redzams 3.9.attēlā.

3.9.att. Baltijas valstu ES fondu apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas
periodā uz 30.06.2009.,(%).1
Aplūkojot Baltijas valstu sasniegto progresu ES fondu griezumā, ERAF ietvaros
vislielākais progress ir Igaunijai – noslēgti līgumi par 31,7% un veikti maksājumi finansējuma
saņēmējiem 8,5% apmērā no ES fondu finansējuma.

3.10.att. Baltijas valstu ERAF apguves salīdzinājums 2007-2013.gada plānošanas periodā
uz 30.06.2009.,(%).1
1

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
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Latvijai un Lietuvai noslēgti līgumi par attiecīgi 26,2% un 25,0%. Salīdzinot
maksājumus finansējuma saņēmējiem, Lietuvai tie ir 7,9%, savukārt Latvijai nedaudz mazāk
– 7,6%, kas redzams 3.10.attēlā. Lietuva EK iesniegusi visvairāk starpposma maksājumus –
6,6%, Igaunijai šis rādītājs ir 3,6%, un Latvijai – 3,0%.

1

Finanšu ministrijas informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības finanšu resursu apguvi līdz 2009.gada 30. Internetā:
http://www.esfondi.lv/upload/01-strukturfondi/FMzino_2009-30-06.pdf
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Secinājumi un priekšlikumi
Maģistra darba rezultātā ir radušies šādi secinājumi:
•

Lai palielinātu valsts kopējo konkurētspēju, Latvijai pieejamo ierobežoto resursu
apstākļos, nepieciešama mērķtiecīgas valsts ekonomikas inovatīvās politikas
īstenošana, kura veicinātu jaunu, uz zināšanām balstīto nozaru attīstību un preču ar
augstu pievienoto vērtību īpatsvara palielināšanu tradicionālajās nozarēs.

•

Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas
jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un
konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.

•

VPD (Vienotais plānošanas dokuments) ir plānošanas dokuments Eiropas Savienības
struktūrfondu ieviešanai Latvijā 2004. - 2006. gada plānošanas periodā. VPD nosaka
struktūrfondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās
prioritātes, pasākumus un aktivitātes.

•

Valdībai ir noteicošā loma inovācijām labvēlīgas vides izveidē, racionāli veicot
ekonomikas pārstrukturēšanu un, efektīvi izmantojot tās rīcībā esošos resursus,
veicināt tehnoloģiski orientētas uzņēmējdarbības attīstību.

•

Latvijas Nacionālās Programmas (2003-2006) ietvaros tika uzsākti inovatīvo darbību
veicinošie pasākumi, kuri ietvēra inovatīvai darbībai labvēlīgas vides veidošanu,
atbalsta mehānismu izstrādi un īstenošanu inovatīvu risinājumu ieviešanai
komercdarbībā un sadarbības veicināšanu starp rūpniecības un pētniecības sektoriem.

•

Piešķirtais finansējums zinātnei un attīstībai 2008. gadā sastādīja 56.8 milj. LVL, bet
uz 2009. gada 16. jūniju kopējā piešķirtā finansējuma apjoms sarucis par aptuveni
60% un tas sastāda 25.8 milj. LVL.

•

Pēc Latvijā veikto izgudrojumu sadalījumu pa zinātnes nozarēm secināms, ka Latvijas
visperspektīvākās pētniecības nozares ir medicīniskā ķīmija un gēnu inženierija.

•

Atzinīgi vērtējama Latvijas iesaistīšanās EUREKA (Eiropas pētniecības koordinācijas
aģentūra) programmā, kuras mērķis ir veicināt ciešāku ES valstu sadarbību starp
uzņēmumiem un zinātniskajām institūcijām tirgus pieprasītu modernu tehnoloģiju
izstrādnes un ražošanas jomā. Līdz 2006.gadam Latvijas zinātnieki un uzņēmēji ir
iesaistīti 25 EUREKA starptautisko projektu īstenošanā, 2007.gadā tika uzsākta 11
jaunu projektu, bet 2008.gadā – 12 jaunu projektu īstenošana.
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•

Latvijas kopējais inovācijas indekss pēdējos gados nav būtiski mainījies. Latvija 2008.
gadā ierindojās 26.vietā no 27 apsekotajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

•

Latvijas Tehnoloģiskajā parkā darbojas aptuveni 30 uzņēmumi, kuri pārstāv dažādas
uzņēmējdarbības jomas, tikai daļa no tām nodarbojas ar inovatīvo uzņēmējdarbību.

•

Latvijā vidēji tikai 18% no visiem komersantiem ir inovatīvi, tajā paša laikā Eiropas
Savienības valstīs šis rādītājs vidēji ir 45%.

•

2004.-2006.gada plānošanas periodā kopumā pieejamais Struktūrfondu finansējums
439,6 milj. LVL. Kopā ar Latvijas līdzfinansējumu (154,4 miljoni latu) tas veidoja
2,39% no iekšzemes kopprodukta attiecīgajā laika posmā.

•

Uz 2008.gada 30.jūniju SF finansējuma saņēmējiem ir izmaksāti 332 miljoni latu jeb
75,53% no kopējā SF finansējuma apjoma.

•

2004. - 2006. gada plānošanas periodā struktūrfondu finansējums no Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalsts zinātnei, proti, pētniecības iekārtu iegāde un
atbalsts lietišķajiem pētījumiem vērtējams kā nozīmīgs. Kopumā par projektu
realizāciju tika izmaksāts 23 milj. LVL

•

Kopumā privātā sektora investīciju pieaugums 2004. - 2006. gada plānošanas periodā
pētniecības un attīstības pasākumos kopumā ir pieaudzis par LVL 4371703.52, kas ir
23% no sākotnēji plānotā.

•

Latvija 134 valstu starpā 2008.gadā inovāciju jomā ieņem tikai 93 vietu.

•

Valsts finansiālais atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai ir nepietiekams.

•

2004. - 2006. gada plānošanas perioda pasākuma „Uzņēmējdarbības un inovāciju
veicināšana” finansējums ir izlietots tikai 65% apmērā no sākotnēji pieejamā
finansējuma.

•

ES Struktūrfondu līdzfinansējuma atmaksu saņēmēji ir lielākoties novirzījuši
mērķiem, kas saistīti ar attīstību, piemēram, iekārtu iegādei un apmācībām. Šāda rīcība
pamatojas gan organizāciju plānošanas dokumentos, gan salīdzinoši labvēlīgos banku
kredītu nosacījumos, kuri bija spēkā no 2004. līdz 2006. gadam. Var secināt, ka SF
finansējuma atmaksām ir bijusi labvēlīgā ietekme uz tautsaimniecības attīstību, jo tās
veicinājušas uzņēmumu un darbaspēka konkurētspējas palielināšanos.

•

ES Struktūrfondu administrācijas sistēmas efektivitātei ir tieša ietekme uz
struktūrfondu finansējuma, tai skaitā atmaksu izlietojuma efektivitāti. Kavējumi
projekta ieviešanas uzsākšanā un atmaksu pamatojošo dokumentu apstrādē kopā ar
ārējiem faktoriem (cenu sadārdzinājums 2004. – 2007. gadā būvniecības un citos
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sektoros) ir ietekmējuši kopējo projektu sadārdzinājumu, tādejādi samazinot to
efektivitāti.
•

Vispārējās ekonomiskās situācijas lejupslīde nelabvēlīgi ietekmē 2007. – 2013. gada
plānošanas perioda ES Struktūrfondu apgūšanas nosacījumus (atbalsta intensitāte
samazinājusies), kas samazina SF pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai.

Pamatojoties uz maģistra darba pētījumu rezultātiem ir izstrādāti šādi priekšlikumi:
•

Latvijas zinātniskajam personālam, pievēršoties pētniecībai un attīstībai, nelielo
inovācijas sistēmā iesaistītā zinātnisko potenciālu koncentrēt konkrētās, uz
sasniedzamā mērķa orientētu nozaru attīstībā, pat

atsevišķās, specifiskās, bet uz

rezultāta augstas pievienotās vērtības veicinošām jomām.
•

Finanšu ministrijai veikt grozījumus ES fondu vadību regulējošos noteikumos,
paredzot iespēju slēgt līgumus par apstiprināto projektu īstenošanu arī tad, ja iestādei
nav pieejami valsts budžeta līdzekļi saistību segšanai, taču finansējuma saņēmējam ir
pieejams

finansējums

projekta

realizācijai

un

nacionālā

līdzfinansējuma

nodrošināšanai.
•

Izstrādāt vienotas prasības visās iestādēs ar ES struktūrfondu apgūšanai izstrādāto
projektu saistītajiem dokumentiem: līgumiem ar finansējuma saņēmējiem, prasībām
projektu iesniegšanai, prasībām projekta pārskatu sagatavošanai, maksājumus
pamatojošiem dokumentiem.

•

Lai padarītu finansējumu pieejamāku uzņēmējdarbības veicējiem, Finanšu un
Ekonomikas ministrijām turpināt sekot līdzi un pārskatīt plānošanas perioda (2007.2013.) aktivitāšu sadalījumu un veikt pārdali, lai novirzītu lielāku publiskā
finansējuma daļu projektiem, kuru īstenošana ātrāk un efektīvāk atstātu pozitīvu
iespaidu uz uzņēmumu konkurētspēju un tautsaimniecību kopumā.

•

Priekšlikums, izveidot vienu centrālo iestādi, kas regulētu, kontrolētu un virzītu
ekonomikas inovāciju nozari Latvijā, funkcionējot kā tilts starp valsts varu un
uzņēmējiem.
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