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Inovācijas sistēma pilnveidojas: universitātēs un ZI,  programmas
no ERAF  tehnoloģiju pārnese, starta uzņēmumu atbalsts, finanšu

instrumenti (Altum)

Industrija atbalsta skolēnu un studentu iniciatīvas, īstermiņa
līgumpētījumi nozares ZI, stipendijas, jauni produkti un uzņēmumi



Izaicinājumi

• Ieguldījums P&A neaug, balstās galvenokārt uz SF: nav ilgtermiņa
perspektīvās akadēmiskiem cilvēkresursiem

• SF nodrošina atšķirīgu pieeju finansējuma saņemšanai kā 
starptautiskie finansētāji

• Projekti ir uz procesu pārspīlētu kontroli nevis uz rezultātu vērsti

• Sabiedrības (politiķu) redzējums par ieguldīju P&A nav “must have”:
• Finansējuma izmantošanas kapacitāte un efektivitāte

• Atdeve ekonomikā ir ilgtermiņā

• NAP nav skaidra plāna kā šos kritiskos izaicinājumus risināt



no NAP

• NAP2020 vadmotīva Ekonomikas izrāviens un triju prioritāšu Tautas
saimniecības izaugsme, Cilvēka drošumspēja un Izaugsmi atbalstošas
teritorijas īstenošana

• būtiskākie “klupšanas akmeņi” valsts attīstībā šobrīd ir zinātnes, 
pētniecības un inovāciju attīstība, kam par iemeslu ir kritiski zemais 
ieguldījumu apmērs gan no publiskajiem, gan privātajiem resursiem, 
sasniegumi vispārējā izglītībā, reģionālās politikas attīstība, kā arī 
migrācija, turpinoties darbspējas vecuma cilvēku aizbraukšanai un 
vienlaikus nepalielinoties remigrācijas plūsmai.



• Izaicinājumi: apjoms un prognozējamība

• 2015.gadā bija 0,63% no IKP (0,44% -2016.), bet ES 
vidējais rādītājs bija 2,03% no IKP

• Zviedrijas zinātnes padomes budžets: 72 mEuro/ 1 m 
iedzīvotāju, 5 mEuro/1 m iedzīvotāju

• Privātā sektora ieguldījumi pētniecībā Latvijā ir vēl
zemāks, pretēji Zviedrijas attiecība ir 2/3 

Starptautiski konkurētspējīga industrija valstī nevar attīstīties bez 
ilgtermiņa investīcijām konkurētspējīgā zinātnē (privātais Vallenberga
fonds, ieguldījis > 3 miljardus Euro zinātnē) t.sk. sociālas zinātnēs.

Atdeve no investīcijām 1/15 (Uppsala universitāte inovāciju centrs); 
darba vietu ar augstu produktivitāti skaita pieaugums (ASV 
univesitātēs); Nekur citādi nemēra!!!

ERAF





10-15 gadi

Zinātne&izglītība Bizness

TRL  izmaiņas



• Internacionalizācija
• Ietveroša konkurence

• Tehnoloģiju “radītāji” pieaugums 

• Identitāte valsts un uzņēmuma līmeņos

Nākotnes fokuss



Mērķis

• Starptautiski konkurējoša izglītība, zinātne un bizness

• A&P paliek un tehnoloģijas tiek izstrādātas “Latvijā”



Struktūra

• Neatkarīga profesionāla starpnieka organizācija kura sadala 
finansējumu, izstrādā stratēģijas,  uzrauga stratēģiju ieviešanu 
noteiktā nozarē: izglītībā un zinātnē 

• Nav atkarīgi no struktūrfondiem, īstermiņā politikas starptautiski 
atvērta, caurspīdīga 



Procesi

• Ilgtermiņa konkurencē balstīts atlases process

• SF atlase kultivē prasmes kas būs nepieciešamas “reālā dzīvē”

• Metrika kvalitātes kontrolei un pilnveidošanai studiju procesā piem. 
veicinot netika skaitu, bet arī studējošo kvalitāti, un  devumu 
ekonomikā

• Zinātnes stiprāka integrācijas universitātēs, profesionālās izglītības, 
augstākās izglītības, mūžizglītības harmonizācijas (no «dead ends»), 
atalgojuma un būvniecības izmaksu universitātes nodalīšana; 
starptautiskas programmas (piem. IT)



Paldies!


