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ANOTĀCIJA 

Martas Meženieces promocijas darbam „Zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības 

reģionos”. 

Pētījuma mērķis ir noteikt, kuri no zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesus ietekmējošiem aspektiem veicina Eiropas Savienības reģionu ekonomikas 

izaugsmi.  

Autore darbā izvirza šādu hipotēzi – zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi atšķiras Eiropas Savienības reģionos.  

Hipotēzes pierādīšanai risināti šādi promocijas darba uzdevumi: 

 apkopot un sniegt teorētisko pamatojumu pastāvošajām zinātniskajām un 

praktiski izmantotajām pieejām zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu ietekmes uz reģiona ekonomikas attīstību izvērtēšanā; 

 izvērtēt Eiropas Savienības inovāciju attīstības vadlīnijas un Latvijas zināšanu 

radīšanas un komercializācijas likumisko un stratēģisko ietvaru; 

 noteikt faktorus, kas ietekmē zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu 

attīstību Latvijā; 

 izstrādāt modeli Eiropas Savienības reģionu zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesu relatīvās efektivitātes noteikšanai un analīzei; 

 izveidot un raksturot modeli zinātniskās un inovatīvās darbības un to relatīvās 

efektivitātes saiknes ar ekonomikas izaugsmi novērtēšanai Eiropas Savienības 

reģionos. 

Pētījuma rezultāti ir izklāstīti piecās nodaļās. 

Pirmā nodaļa ietver zinātniskās literatūras, kas saistīta ar mūsdienu reģionālās 

attīstības teoriju un inovāciju ekonomikas teoriju, aprakstu un analīzi. 

Otrajā nodaļā analizēts Eiropas Savienības un Latvijas stratēģiskās vadlīnijas 

zināšanu radīšanas un komercializācijas jomā, kā arī zinātniskās un inovatīvās darbības 

likumiskais ietvars Latvijā.  

Trešā nodaļa veltīta Latvijas zināšanu radīšanas procesa rezultātu novērtēšanai un 

inovatīvās darbības sekmēšanas pasākumu analīzei, kā arī faktoru, kas ietekmē 

inovāciju procesa attīstību Latvijā, noteikšanai. 

Ceturtā nodaļa ietver izvērtējumu par zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesiem ES dalībvalstīs, tos raksturojot ar salīdzinošās efektivitātes aprēķinu, kas 

veikts ar datu portfeļa analīzes (Data Envelopment Analysis) metodi.  

Piektajā nodaļā aprakstīti veiktie empīriskie pētījumi, kuros izstrādāts 

ekonomiskais modelis, lai pārbaudītu teorijā izvirzītos pieņēmumus par zināšanu 

radīšanas un komercializācijas procesa mijiedarbību un šo procesu saikni ar ekonomikas 

izaugsmi. Modeļa izstrādē pielietota parciālā mazāko kvadrātu (Partial Least Squares) 

metode. 

Darba noslēgumā ietilpst galvenie secinājumi, problēmu formulējumi un 

iespējamie to risinājumi, kā arī noslēguma slēdzieni. 

Darba apjoms ir 170 lapaspuses, kurās ietilpst 27 tabulas un 32 grafiskie attēli. 

Darbam pievienoti 10 pielikumi, kas ir neatņemama darbā veikto pētījumu raksturojoša 

sastāvdaļa. 

Izmantoto likumu, normatīvo dokumentu, speciālās zinātniskās literatūras un 

informācijas avotu sarakstā ir 346 nosaukumi, t.sk. 278 svešvalodās. 
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ANNOTATION 

Marta Meženiece’s dissertation Links of Knowledge Creation and 

Commercialisation Processes to Economic Growth in the Regions of the European 

Union had been developed at the Faculty of Economics of the Latvian University of 

Agriculture within the Doctoral study programme – Agrarian and Regional Economics 

sub-discipline Regional Economics – for the degree of Doctor of Economics. 

The presentation of research results consists of 170 pages of text, including 32 

figures and 27 tables. The dissertation is supplemented by 10 appendices. A total of 346 

bibliographic sources were consulted in performing the research. 

The hypothesis of the dissertation – links of knowledge creation and commercialisation 

processes to economic growth differs in the regions of the European Union (EU). 

The aim of the dissertation is to determine which are the influential factors that 

serve to promote the development of knowledge creation and commercialisation 

processes in EU regions. 

In explicating the hypothesis, the following tasks were set and implemented: 

In proving the hypothesis the following doctoral study tasks were implemented: 

 to collate and offer a theoretical explanation for the existing scientific and 

empirical approaches to the evaluation of the development of knowledge 

creation and commercialisation processes on the economic growth of a region; 

 to evaluate EU innovation guidelines and the legal and strategic framework for 

knowledge creation and commercialisation in Latvia; 

 to determine the factors which affect the development of knowledge creation 

and commercialisation in Latvia; 

 to elaborate a model for the analysis and determination of the relative effectiveness 

of knowledge creation and commercialisation processes in EU regions; 

 to create and describe a model that demonstrates and evaluates the links between 

scientific and innovative activities and economic growth in EU regions. 

The results of the research performed within the framework of dissertation are 

presented in five chapters. 

The first chapter comprises a discussion and analysis of scientific literature that is 

related to contemporary regional development theory and the theory of innovation economics. 

The second chapter undertakes an analysis of the strategic guidelines of the EU and of 

Latvia in the area of knowledge creation and commercialisation. It also discusses the legal 

framework for scientific and innovative activity in Latvia. 

The third chapter is devoted to the evaluation and analysis of the results of knowledge 

creation in Latvia as well as to the determination of the factors and conditions that influence 

the development of innovation processes in Latvia. 

The fourth chapter incorporates an evaluation of the knowledge creation and 

commercialisation processes in EU member states by performing relative effectiveness 

calculations using the Data Envelopment Analysis method. 

The fifth chapter discusses the empirical studies that were undertaken and by which 

the economic model was elaborated, so as to test the assumptions of the theory with regard 

to the interaction between knowledge creation and commercialisation and the links between 

these processes and economic growth. The elaboration and design of the model was 

performed by the Partial Least Squares method in SmartPLS software.  

Several formulated statements and main conclusions are provided at the end of 

work and a summary statement is also offered with regard to the main problems and 

possible solutions. 
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АННОТАЦИЯ 

Докторская диссертация Марты Межениеце „Связь процессов создания и 

коммерциализации знаний с ростом экономики в регионах Европейского 

Союза”. 

Целью исследования является –  определить, которые из аспектов, 

влияющих на процессы создания и коммерциализации знаний, способствуют 

росту экономики регионов Европейского Союза. 

Aвтор выдвигает гипотезу диссертации – связь между процессами создания 

и коммерциализации знаний с ростом экономики в регионах Европейского Союза 

различается. 

Для достижения цели исследования решались следующие задачи: 

 обобщить и представить теоретическое обоснование существующим 

научным и на практике используемым подходам для оценки влияния 

процессов создания и коммерциализации знаний на региональное 

экономическое развитие; 

 оценить направления развития инноваций Европейского Союза и 

правовую и стратегическую базу по созданию и коммерциализации 

знаний в Латвии; 

 определить факторы, которые оказывают влияние на развитие процессов 

создания и коммерциализации знаний в Латвии; 

 разработать модель определения и анализа относительной эффективности 

процессов создания и коммерциализации знаний в регионах 

Европейского Союза; 

 разработать и характеризовать модель для оценки связи научной и 

инновационной деятельности и их относительной эффективности с 

развитием экономики в регионах Европейского Союза. 

Результаты исследования изложены в пяти главах. 

В первой главе представлен обзор и анализ научной литературы, которая 

связана с современной теорией регионального развития и теорией инновационной 

экономики. 

Во второй главе проанализирована стратегическая база Европейского Союза 

и Латвии в области создания и коммерциализации знаний, и соотвествующая 

правовая основа в Латвии.  

Третья глава посвящена оценке результатов процесса создания знаний и 

анализу мероприятий по способствованию инновационной деятельности в 

Латвии, а также определению факторов, влияющих на развитие инновационного 

процесса в Латвии. 

В четвертой главе дана оценка процессам создания и коммерциализации 

знаний в странах Европейского Союза, характеризуя их расчетом сравнительной 

эффективности, путем использования метода анализа среды функционирования 

(Data Envelopment Analysis).  

В пятой главе изложены проведенные эмпирические исследования, в 

результате которых разработана экономическая модель, с целью проверить 

теоретические утверждения о взаимодействии между процессами создания и 

коммерциализации знаний и связи этих процессов с развитием экономики. При 

разработке модели использован метод частичных наименьших  квадратов (Partial 

Least Squares). 
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Заключительная часть работы состоит из основных выводов, формулировки 

проблем и их возможных решений, а также заключительных выводов. 

Объем изложения результатов исследования, осуществленного в рамках 

диссертации – 170 страниц, включающих 27 таблиц и 32 графических 

изображения. К работе приложено 10 приложений, которые являются 

неотъемлемой частью характеристики исследований, проведенных в работе. 

В списке использованных законов, нормативных документов, специальной 

научной литературы и источников информации – 346 наименований, в т.ч. 278 

источников на иностранных языках. 
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fakultātes Ekonomikas katedrā habilitētās ekonomikas doktores, profesores, LZA 

akadēmiķes Baibas Rivžas zinātniskā vadībā. 

Pētījuma rezultāti publicēti LZP atzītos zinātniskos, periodiskos izdevumos 

deviņos rakstos: 

1. Meženiece M., Rivža B. (2010) European Structural Funds Assistance for 

Young Researchers in Latvia. In: European Integration Studies: Research and 

Topicalities. 2010, No.4, Kaunas: Kaunas University of Technology, Institute of 

Europe, p. 72 – 77. 

2. Meženiece M., Feifere S., Rivža B. (2010) Financing Mechanisms for Research 

Institutes in the Field of Agriculture in Latvia. In: Research for Rural 

Development 2010, annual 16th International Scientific Conference Proceedings, 

Vol. 2, Jelgava: Latvia University of Agriculture, p. 103 – 116. 

3. Meženiece, M., Rivža, B. (2010) The Innovator’s Role in Modern Regional 

Development Theory. In: Social Research: research works, No. 3 (20), Siauliai: 

Siauliai University, p. 103 – 116. 

4. Meženiece M., Rivža B. (2011) Basic Aspects of Legal Factor within the 

National Innovation System in Latvia. In: Economic Science for Rural 

Development, Proceedings of the International Scientific Conference, Resources 

and Education No. 25, Jelgava, p. 214 – 221.  

5. Meženiece M., Rivža B. (2011) Contribution of EU Structural Funds Assistance 

to the Development of Economical Environment through Collaboration of 

Business and Science in Latvia. In: Business, Management and Education, Vol. 

9, No. 1, Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, p. 127 – 139. 

6. Meženiece M., Rivža B. (2011) Influential Factors on the EU Structural Funds 

Financing Efficiency in the R&D Field in Latvia. In: European Integration 

Studies: Research and Topicalities, No. 5 (2011). p. 57 – 62. 

7. Meženiece M. (2011) The Interaction of Science and Business in Latvia In: Social 

Research: research works, No. 3 (24), Siauliai: Siauliai University, p. 80 – 88.  

8. Meženiece M. (2012) Modeling Higher Education Institutions Effectiveness in 

Latvia. In: Economics and Management. No. 17 (2), Kaunas: Kaunas University 

of Technology, p. 802 – 808. 

9. Meženiece M. Challenges and Perspectives of Science Development in Latvia. 

In: Proceedings of the Latvia University of Agriculture (iesniegts un pieņemts 

publicēšanai). 
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1. „European Structural Funds Assistance for Young Researchers in Latvia” 8th 

International Scientific Conference „Legal, Political and Economical Initiatives 
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2. „Financing Mechanisms for Research Institutes in the Field of Agriculture in 

Latvia” annual 16th International Scientific Conference „Research for Rural 

Development 2010” Jelgava, Latvia University of Agriculture, May 19 – 21, 2010; 
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3. „Contribution of EU Structural Funds Assistance to the Development of 

Economical Environment through Collaboration of Business and Science in Latvia” 

International Scientific Conference „Business, Management and Education 2010, 

Conteporary regional issues”, Vilnius Gediminas Technical University and 

Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania, November 18, 2010; 

4. „The Inovator’s Role in Modern Regional Development Theory” ERNESTAS 

GALVANAUSKAS 10.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Increasing 

Regional Competitiveness: Interaction between Science and Business 

(Theoretical Approach)” Šiauliai, Lithuania, November 18 – 19, 2010; 

5. „Impact of European Structural Funds Financial Contribution on the 

Development of the Scientific Activity in Latvia, Estonia and Lithuania” 

International Conference Current Issues in Management of Business and Society 

Development – 2011, Rīga, Latvijas Universitāte, 2011.gada 5. – 7.aprīlī; 

6. „Influential Factors on the EU Structural Funds Financing Efficiency in the 

R&D Field in Latvia” 9th International Scientific Conference „Legal, Political 

and Economical Initiatives towards Europe of Knowledge”, Kaunas, Lithuania, 

April 15, 2011; 

7. „Basic Aspects of Legal Factor within the National Innovation System in 

Latvia” Economic Science for Rural Development. Jelgava: Latvijas 

Lauksaimniecības universitāte, Latvija. 2011. gada 28. – 29.aprīlī; 

8. „The Interaction of Science and Business in Latvia” ERNESTAS 

GALVANAUSKAS 11.starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Increasing 

Regional Competitiveness: Interaction between Science and Business (Practical 

Approach)” Šiauliai, Lithuania, November 17 – 18, 2011; 

9. „Modeling Higher Education Institutions Effectiveness in Latvia” 17th 

International Scientific Conference „Economics and Management-2012 (ICEM-

2012)”, Tallinn, Estonia, March 29 – 30, 2012. 

 

Citas konferences: 

1. Rivža B., Meženiece M., Kivriņa E. „Challenges and Difficulties Implementing 

European Union Structural Funds for R&D 2007-2013”, Baltic Assembly, April 

23 – 24, 2010, Vilnius; 

2. Piedalīšanās Apvienotajā Pasaules latviešu zinātnieku III kongresā un Letonikas 

IV kongresā „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, ar prezentāciju: 

„Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums zinātnes attīstībai 

lauksaimniecības un meža zinātņu nozarē” Rīgā, 2011. gada 24. – 27.oktobrī. 

 

Pateicība: promocijas darba izstrādne un noformēšana veikta ar Eiropas Sociālā 

Fonda projekta "Atbalsts LLU doktora studiju īstenošanai" mērķfinansējuma atbalstu. 

Vienošanās Nr. 2009/0180/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/017, līgums Nr.04.4-

08/EF2.D2.21. un līgums Nr. 04.4-08/EF2.PD.54. 
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IEVADS 

Mūsdienās, kad attīstītāko valstu ekonomika atrodas pārejas posmā uz zināšanu 

un inovāciju laikmetu, viens no būtiskākajiem valsts konkurētspējas rādītājiem ir spēja 

ģenerēt inovācijas. Apgalvojumu, ka inovācijas top par galveno tautsaimniecības 

virzītājspēku, apsteidzot līdz šim nozīmīgāko ekonomiskās attīstības faktoru – 

investīcijas, cenšas pierādīt un izpētīt daudzi zinātnieki, taču līdzās inovāciju lielajai 

ietekmei uz procesiem globālajā ekonomikā tās atstāj jūtamu iespaidu uz ikvienu 

iedzīvotāju.  

Ārvalstu pētnieki aizvien aktīvāk pievēršas globalizācijas un inovāciju faktora 

ietekmes uz valstu ekonomiskajiem procesiem izpētei. Liels skaits pētnieku analizē 

nepieciešamās institucionālās pārmaiņas, kuras jāveic, lai nodrošinātu inovāciju 

radīšanu, konkurētspēju un tirdzniecību ne tikai reģionālajā, bet arī globālajā un 

starptautiskajā tirgū (Kuusi, 1996; Saviotti, 1997; Malerba, 2004; Chaminade, Edquist, 

2006; Kuhlmann, Shapira, 2006; Norling, 2006; Casper, 2004, 2006). 

Latvijā pētījumus, kas saistīti ar Latvijas inovācijas politikas veidošanu un 

īstenošanu, veikuši daži pētnieki. Par celmlauzi Latvijā inovāciju teorētiskās izpētes 

jomā var nosaukt V. Dimzu, kas grāmatā „Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā” (2003) 

sniedz izvērstu inovāciju terminu sarakstu un skaidrojumu, apraksta inovāciju attīstības 

modeļus, prezentē labās prakses piemērus pasaulē un Eiropā zinātnes, pētniecības un 

tehnoloģiju attīstības politiku veidošanā, īpaši akcentējot postsociālisma valstu situāciju. 

Grāmatā autors lielu vērību pievērš Latvijas inovāciju sistēmas vājo un stipro pušu 

analīzei, kā arī inovāciju sistēmas uzlabošanai sniedz ieteikumus,, kurus pielietojot, 

tiktu radīti nosacījumi, kas palīdzētu izmantot iespēju Latvijā veidot uz inovācijām 

balstītu ekonomiku.  

Vairākas zinātniskās publikācijas un rakstus par inovatīvās darbības attīstību 

Latvijā sagatavojis S. Boļšakovs, tai skaitā, izdevniecības Jumava 2008. gadā izdoto 

monogrāfiju „Inovatīvā darbība Latvijā”. Tajā autors analizē Latvijas un citu ES valstu 

ekonomiskās attīstības tendences, sniedz priekšlikumus, kā nodrošināt inovāciju 

attīstību Latvijā, par pamatnosacījumu izvirzot zinātnes un uzņēmējdarbības ciešu 

sasaisti, vienlaikus nodrošinot atbalsta pasākumus no valsts puses, tai skaitā piešķirot 

ES struktūrfondu līdzekļus pētniecībai un attīstībai (P&A). 

Latvijā vairāki autori ir rakstījuši par inovācijas procesu un sistēmu (Dimza, 2003; 

Lukjanska, 2010), zināšanu sabiedrību (Karnītis, 2004), augstākās izglītības institūcijas 

lomu ekonomiskajā attīstībā (Sloka, Vilciņa, 2009; Mazūre et al., 2007; Mazūre et al., 

2008a, 2008b), toties daudz vairāk pētījumu par pētniecības politikas vispārīgām un 

specifiskām tēmām tiek izstrādāti pasaulē, piemēram, par mijiedarbību tehnoloģiju 

importa procesā, izglītības līmeni un P&A izaugsmi (Teixera, Fortuna, 2010), 

izglītotāku sabiedrību un jaunu tehnoloģiju ieviešanu (Hanushek, 2004), zinātni, 

tehnoloģijām, inovācijām un izaugsmes sistēmām, kā arī par izvēli starp neitrāliem un 

ne-neitrāliem instrumentiem (Aghion et al., 2009), zinātnes politikas jautājumiem 

(Beeseley, 2003), nacionālo inovāciju sistēmu (Freeman, 1995, 2009), mācību 

organizāciju un valsts sistēmas kompetences celšanu un inovācijām (Nielsen, 

Lundvall, 2002; Lam, Lundvall, 2007), daudzlīmeņu sistēmas pieeju analizējot 

nacionālo inovāciju sistēmu (Smith et al., 2010). Latvijā trūkst akadēmisku pētījumu 

zinātniskās un inovatīvās darbības jomā, kas analizētu cēloņsakarības un mijiedarbības 

starp zināšanu radīšanu un komercializāciju, koncentrētos uz inovāciju radīšanas 

procesu kopumā Latvijas nacionālās inovāciju sistēmas ietvaros. 

Nosauktajos pašmāju un ārvalstu pētījumos kā galvenie inovāciju radīšanas 

priekšnosacījumi tiek minēti: kvalitatīva un moderna augstākā izglītība, attīstīta zinātnes 
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un pētniecības organizācija, kā arī inovatīvo darbību veicinoša infrastruktūra, 

likumiskajā ietvarā iekļautie stimuli un finansiāls atbalsts.  

Baltijas valstīm – Latvijai, Lietuvai un Igaunijai – un pārējām Centrālās un 

Austrumeiropas valstīm, kas 2004. gada 1. maijā pievienojās ES, kā arī Bulgārijai un 

Rumānijai, kuras kopš 2007. gada ietilpst ES sastāvā, ir raksturīga kopīga vēsture, kas 

saistās ar pāreju no sociālistiskas uz demokrātisku valsts iekārtu, kā arī no plānveida uz 

tirgus ekonomiku. Jaunās ES dalībvalstis1, izņemot Kipru un Maltu, tiek dēvētas par 

pārejas ekonomikas valstīm (pārejas ekonomikām), jo tajās notiek ekonomikas 

liberalizācijas process, kurā tirgus nevis centrālā plānošanas iestāde nosaka cenas. Tā 

sauktajās pārejas ekonomikās papildus tirdzniecības barjeru likvidēšanai notiek līdz šim 

valstij piederošu uzņēmumu un resursu privatizācija, kā arī finanšu sektora izveide, lai 

veicinātu makroekonomisko stabilizāciju un privātā kapitāla apriti (Feige, 1991). Pārejas 

procesam atšķirībā no ekonomikas attīstības raksturīga atteikšanās no iepriekšējās lietu 

kārtības, kas vienlaikus ir cēlonis un iemesls turpmākai rīcībai. Līdz ar to pārejas process 

nozīmē sava veida vēlamo galīgo rezultātu, kas iegūstams, sasniedzot strukturālo 

pārmaiņu mērķi (Lauristin, 1997). Pārejas ekonomikās sociālisma laikmetā iespējas un 

investīciju līmenis P&A šajās sistēmās pārspēja jaunindustrializētās valstis un pat mazāk 

attīstītās Eiropas Savienības valstis, tomēr šīs sistēmas bija spiestas transformēties 

politisko un ekonomisko procesu izmaiņu rezultātā (Radosevic, 1995, 1997). 

Pētījumā par pārejas procesu Igaunijā secināts, ka „rietumizācija” 

(Westernisation) jeb Rietumu kultūrai raksturīgo procesu asimilācija ir pārejas procesa 

svarīgākais sistematizācijas aspekts (Lauristin, 1997). Šis fenomens ir identificēts arī 

citu autoru darbos par zinātnes un tehnoloģiju sistēmas pāreju Centrālās un 

Austrumeiropas valstīs (Meske et al., 1998), kur par pārejas procesa vēlamo galīgo 

rezultātu tiek uzskatīta pāreja uz tirgus ekonomiku un demokrātisku valsts pārvaldi, kas 

raksturīga industriāli attīstītām Rietumvalstīm. Baltijas valstīs pārejas procesa pamats 

nav tikai „rietumizācija” bet, precīzāk, „re-rietumizācija” (Rambaka, 2011), jo šajās 

valstīs joprojām ir kolektīvās atmiņas par pirmskara laika neatkarību, kas tika akcentēta 

arī politiskā kontekstā tautas neatkarības kustības laikā pirmajos pārejas procesa gados 

(Norgaard et al., 1999). Būtiski, ka demokrātisko struktūru veidošanās sekmēja 

institucionālās izmaiņas, kas tieši atsaucas uz fundamentālo pētījumu un zinātnes 

organizāciju, t.i., zināšanu radīšanas procesu. Turpretim industriālo P&A un radīto 

zināšanu komercializāciju ietekmē tirgus ekonomikas procesi (Meske, 1999). 

Ievērojot to, ka lielākā daļa no jaunajām ES dalībvalstīm ir pārejas ekonomikas, 

t.i., ekonomikas, kurās pārmaiņas izraisījis PSRS jeb tiešāk – komunisma režīma 

sabrukums, liekot ar lielu paātrinājumu virzīties no plānveida ekonomikas uz brīvu 

tirgus ekonomiku, Latvijas kā ES reģiona spējas radīt zināšanas un tās realizēt tirgū jeb 

komercializēt nepieciešams analizēt salīdzinājumā ar pārējām 12 ES dalībvalstīm, kā arī 

pretstatot valstīm, kuras līdz 2004. gada 1. maijam bija ES sastāvā. 

Reģionālās konverģences nodrošināšanai ES īpaši lielu finansējumu novirza tieši 

jaunajām ES dalībvalstīm. Latvijā ES fondu 2004. - 2006. un 2007. - 2013. gada 

plānošanas periodos nozīmīgs finansējuma apmērs tika atvēlēts zinātniskās un inovatīvās 

darbības attīstībai. Tādēļ, lai nodrošinātu atbilstošu un veiksmīgu ES fondu 2014. - 

2020. gada plānošanas perioda finansējuma sadali, aktuāla ir pētījuma veikšana par 

                                                 

1 12 ES dalībvalstis: 2004. gada 1. maijā ES pievienojās bijušās padomju bloka valstis – Čehijas 

Republika, Polija, Slovākija un Ungārija, trīs Baltijas valstis, kas kādreiz ietilpa PSRS (Igaunija, Latvija 

un Lietuva), viena bijušās Dienvidslāvijas republika (Slovēnija) un divas Vidusjūras valstis (Kipra un 

Malta), un 2007. gada 1. janvārī ES tika uzņemta Bulgārija un Rumānija.  
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racionālu un efektīvu šī finansējuma izmantošanas ietekmi uz Latvijas ekonomikas 

attīstību, jo no ES piešķirtais atbalsts tajā plānots vismaz tikpat, ja ne vēl lielākā apmērā. 

ES fondu 2007. - 2013. gada plānošanas perioda sākumā, t.i., 2009. gadā, 

vispasaules ekonomiskās krīzes iespaidā tika pārskatīta no ES fondu finansējuma 

atbalstāmās aktivitātes un notika finansējuma pārdale tām aktivitātēm, kas nodrošina 

augstāku tautsaimniecības attīstību, bija orientētas uz eksportspējas paaugstināšanu un 

krīzes seku likvidēšanu. Inovāciju tirdzniecība, kurā valsts darbotos kā starpnieks starp 

inovāciju radītājiem un inovāciju pircējiem, iesaistot pašmāju uzņēmējus un nodrošinot 

labvēlīgus apstākļus inovatīvu produktu un pakalpojumu eksportam, joprojām netiek 

padziļināti pētīta.  

Ņemot vērā ekonomisko situāciju Latvijā un pasaulē, kā arī ievērojot pieaugošo 

zināšanu, jauninājumu un inovāciju lomu ikvienas valsts attīstībā, zināšanu radīšanas un 

komercializācijas efektivitātes izvērtējuma nepieciešamība rosināja promocijas darba 

autori izvēlēties šādu aktuālu pētījuma tēmu.  

Lai analizētu zināšanu radīšanas un komercializācijas procesus ietekmējošos 

faktorus un šo procesu saikni ar ekomomikas izaugsmi, promocijas darbā, izvērtējot ES 

reģionu sniegumu zinātniskajā un inovatīvajā darbībā, ES dalībvalstis tiek analizētas kā 

ES reģioni. Par pētījuma mērogu noteikt NUTS 1 līmeni, t.i., valsts mērogu, 

neaplūkojot sīkākas reģionālas vienības, lika šādi apsvērumi: 

1. saskaņā ar Reģionālā inovāciju apsekojumu 2012, lielākā daļa reģionu 

klasifikācijas atbilst valstu iedalījumam pēc Inovācijas savienības apsekojuma 

2011 rezultātiem, īpaši valstis, kuras tiek klasificētas kā inovāciju līderi un 

sekotājas inovāciju ieviešanā. Lai gan valstīs, kurās inovāciju sniegums ir 

zemāks, izceļas viens vai vairāki reģioni ar labāku sniegumu nekā valstī 

kopumā (Regional Innovation Scoreboard, 2012), tomēr promocijas darba 

autore uzskata, ka šajā gadījumā ir būtiski analizēt zinātniskās un inovatīvās 

darbības sniegumu visas valsts mērogā, lai gūtu priekšstatu par faktoriem, kas 

ietekmē valsts spēju radīt un komercializēt zināšanas; 

2. reģionālā inovāciju apsekojumā 2012 tādas ES dalībvalstis kā Kipra, Igaunija, 

Latvija, Lietuva, Luksemburga un Malta netiek analizētas (Regional 

Innovation Scoreboard, 2012). Līdz ar to, lai salīdzinātu visu Eiropas reģionu 

sniegumu zināšanu radīšanas un komercializācijas jomā, nepieciešams kā ES 

reģionus analizēt savienībā ietilpstošās valstis; 

3. reģionālā inovāciju apsekojumā 2012 iekļauti dati par 12 no 24 indikatoriem, 

kas pielietoti inovāciju indeksa aprēķinā Inovācijas savienības apsekojumā 

2011. Turklāt tikai septiņi no tiem definēti identiski šajos apsekojumos, bet 

pārējiem pieciem indikatoriem analizētie nosacījumi paplašināti (Regional 

Innovation Scoreboard, 2012). 

Promocijas darbā veiktajā pētījumā, veidojot modeli, kas salīdzinoši nosaka 

efektivitāti katrai no modeļa ietvaros aplūkojamajām valstīm, tika izvērtēta jauno ES 

dalībvalstu ieguldījumu un rezultātu indikatoru attiecība salīdzinājumā ar vadošajām ES 

dalībvalstīm inovāciju jomā. Lai modelētu zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu relatīvo efektivitāti jaunajās ES dalībvalstīs, tās tika salīdzinātas ar Skandināvijas 

valstīm – Dāniju, Somiju un Zviedriju, kas ir atzītas par starptautiski sekmīgām gan 

zinātniskajā, gan inovatīvajā darbībā (Innovation Union Scoreboard, 2012).  

Lai analizētu zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saikni ar 

ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības reģionos, promocijas darba ietvaros tika 
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izveidots modelis cēloņsakarību noteikšanai salīdzinoši analizējot ES vecās2 un jaunās3 

dalībvalstis. Līdz ar to modelī novērojumu skaits attiecīgi ir 15 un 12, bet analizējot 

visas ES dalībvalstis kopā – 27 reģioni. 

Pētījumā lietotie jēdzieni, termini un to definīcijas 

Zināšanu radīšanas un komercializācijas praktiskas un zinātniskas ievirzes 

pētījumos un pat teorijās lietotie jēdzieni definēti plaši un elastīgi, lai ikviens zinātnieks 

sava pētījuma ietvaros, saskaņā ar attiecīgā analizējamo objektu specifiku, var pielietot 

atbilstošākās definīcijas. 

Promocijas darba autore darbā pielieto šādas terminu un jēdzienu definīcijas. 

Zināšanu radīšanas process – ir darbību kopums, kura ietvaros, veicot 

zinātnisko darbību, tiek radītas gan zinātnes attīstību virzošas (fundamentālas), gan arī 

komercializējamas zināšanas (skat. i.1. att.).  

Promocijas darbā veiktie pētījumi iekļaujas zemāk redzamā attēlā ietvertajā 

konceptuālajā modelī. Modelī parādīts, ka zināšanu radīšanas process ir saistīts ar 

zinātnisko darbību, bet zināšanu komercializācijas process ar inovatīvo darbību. 

Avots: autores veidots 

i.1. att. Zināšanu radīšanas un komercializācijas konceptuālais modelis. 

Zināšanu komercializēšanas process – zināšanu radīšanas procesa rezultātu 

virzība un realizācija tirgū ar mērķi gūt peļņu. 

                                                 

2 ES 15 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Dānija, Grieķija, Francija, Itālija, Īrija, Lielbritānija, 

Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija,Vācija un Zviedrija. 
3 ES 12 dalībvalstis – Bulgārija, Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, 

Rumānija, Slovēnija un Slovākija. 
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Zinātniskā darbība jeb pētniecība – mērķtiecīga faktu vākšana, sistematizēšana, 

eksperimentu veikšana, rezultātu fiksēšana, pārbaude un izskaidrošana nolūkā iegūt 

jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziņas sfērā vai sabiedrībā – tā var 

ietvert teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai 

izmantošanai (Zinātniskās darbības likums, 2005). 

Inovatīvā darbība jeb inovācijas (daudzskaitlī) – ietver gan zināšanu radīšanas 

procesu, gan zināšanu komercializēšanas procesu un nodrošina radīto zināšanu virzību 

tirgū, veicot visas ar zināšanu komercializāciju saistītās darbības. Parasti inovācijas tiek 

saistītas ar pasākumu kopumu, ko veic augsti kvalificēts darbaspēks augsto tehnoloģiju 

uzņēmumos, kas cieši saistīti ar zinātnes ekselences centriem. Tomēr plašāks skatījums 

uz inovācijām piedāvā tās uztvert kā centienus izmēģināt jaunus vai uzlabotus 

produktus, procesus vai uzdevumu izpildes veidus. Turklāt par inovatīviem var tikt 

uzskatīti jauni risinājumi attiecīgajam reģionam, lokālajam tirgum vai konkrētai valstij 

(Fagelberg, Srholec, Vespargen, 2009). Šāds redzējums sniedz iespēju arī attīstības 

valstīm un pārejas ekonomikas valstīm izaugsmi balstīt uz inovācijām. 

Izaugsme, attīstība – jebkura veida pozitīvas izmaiņas, kas nodrošina valsts 

iedzīvotāju labklājību. 

Valsts labklājība – promocijas darbā tiek traktēta kā valsts spēja nodrošināt 

ekonomikas izaugsmi un tās iedzīvotāju labklājību, kas tiek raksturota ar pārticību, 

turību, drošām nākotnes izredzēm un iespējām īstenot veiksmīgus saimnieciskos 

darījumus. Katra indivīda labklājības priekšnosacījumi ir gan individuāla rakstura, 

piemēram, personas izglītības līmenis, veselības stāvoklis, rosība, labs darbs un 

čaklums, gan arī vispārēji – izglītības nodrošinājums, publiskās infrastruktūras 

pieejamība, sociālās garantijas, valsts ekonomiskā stabilitāte, atbalstoša 

uzņēmējdarbības vide u.c.. 

Efektivitāte – a) pakāpe, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo 

rezultātu (izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu; b) rādītājs, kas 

raksturo izmērāmu pakāpi, kādā sistēma vai tās sastāvdaļas sasniedz vēlamo rezultātu 

(izpilda savas funkcijas) salīdzinājumā ar resursu patēriņu. 

Promocijas darbā efektivitātes jēdziens lietots abās tā nozīmēs – 4. nodaļas 

ietvaros, raksturojot zināšanu radīšanas efektivitāti un zināšanu komercializācijas 

efektivitāti, tas apzīmē rādītāju, kas ir resursu patēriņa attiecība pret radītajiem 

rezultātiem, citur promocijas darba ietvaros efektivitāte raksturo pakāpi, kādā tiek 

sasniegts vēlamais rezultāts jeb izpildītas funkcijas, ievērojot attiecīgās vides 

nosacījumus un izmantotos resursus.  

Efektīvs – tāds, kas ļauj sasniegt rezultātu, maksimāli lietderīgi izmantojot 

resursus. 

Inovācija – tirgum vai uzņēmumam jauns produkts, tehnoloģiskais process, 

pakalpojums, metode vai ideja, kura tiek komercializēta. 

Ņemot vērā, ka rūpīgu inovāciju definīciju analīzi Latvijā un pasaulē ir veikuši 

vairāki citi autori, piemēram, V. Dimza, S. Boļšakovs, B. Godins un citi, šajā 

promocijas darbā uzsvars tiek likts nevis uz jaunas definīcijas izstrādi un vēsturisko 

inovāciju teoriju attīstību, bet gan uz sistēmisku cēloņsakarību izpēti, tai skaitā, 

noskaidrojot saikni inovāciju efektivitātei un inovāciju ārējās vides faktoriem, zināšanu 

radīšanai un komercializācijai ar valsts izaugsmi. 

Pētījuma hipotēze, objekts, priekšmets mērķis un uzdevumi 

Autore darbā izvirza šādu hipotēzi – zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu saikne ar ekonomikas izaugsmi atšķiras Eiropas Savienības reģionos.  
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Pētījuma objekts – zināšanu radīšanas un komercializācijas procesi Eiropas 

Savienības reģionos, bet pētījuma priekšmets – zinātniskās darbības un inovāciju 

sistēma Latvijā. 

No hipotēzes izrietošais pētījuma mērķis ir noteikt, kuri no zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesus ietekmējošiem aspektiem veicina Eiropas Savienības 

reģionu ekonomikas izaugsmi.  

Hipotēzes pierādīšanai risināti šādi promocijas darba uzdevumi: 

 apkopot un sniegt teorētisko pamatojumu pastāvošajām zinātniskajām un 

praktiski izmantotajām pieejām zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu ietekmes uz reģiona ekonomikas attīstību izvērtēšanā; 

 izvērtēt Eiropas Savienības inovāciju attīstības vadlīnijas un Latvijas zināšanu 

radīšanas un komercializācijas likumisko un stratēģisko ietvaru; 

 noteikt faktorus, kas ietekmē zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu 

attīstību Latvijā; 

 izstrādāt modeli Eiropas Savienības reģionu zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesa relatīvās efektivitātes noteikšanai un analīzei; 

 izveidot un raksturot modeli zinātniskās un inovatīvās darbības un to relatīvās 

efektivitātes saiknes ar ekonomikas izaugsmi novērtēšanai Eiropas Savienības 

reģionos. 

Izmantotās metodes un materiāli 

Uzdevumu risināšanai izmantotas atbilstošas pētījuma metodes: 

 zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu ietekmes uz ekonomikas 

attīstību teorētisko aspektu analīzes veikšanā, ekonomiskās efektivitātes 

jēdziena un zinātniskās darbības attīstību reglamentējošā tiesiskā ietvara 

izvērtējumam izmantota monogrāfiskā metode, Latvijas un ārvalstu speciālās 

literatūras, zinātnisko publikāciju, plānošanas dokumentu un normatīvo aktu 

analīzei izmantota kontentanalīzes metode, salīdzinājumu, loģiski konstruktīvā, 

analīzes un sintēzes, kā arī zinātniskās indukcijas un dedukcijas metode; 

 Latvijas zinātniskās darbības raksturošanai un salīdzināšanai – statistiskās 

analīzes metodes, tai skaitā: korelācijas, regresijas un dispersijas analīze, 

ranžēšana, dinamikas rindu analīze; 

 aptaujas veikšanai – ekspertu (politikas veidotāju – LZA, IZM, EM, RAPLM, 

FM), zinātnieku un uzņēmēju viedokļa par Latvijas zinātniskās un inovatīvās 

darbības attīstību ietekmējošiem faktoriem noteikšanai, lietotas socioloģisko 

pētījumu metodes; 

 lai aprēķinātu zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu relatīvo 

efektivitāti, izmantota datu portfeļa analīzes (Data Envelopment Analysis) 

metode; 

 inovatīvās darbības un ekonomikas attīstības saiknes noteikšanai izstrādāts 

ekonomiskais modelis ar datorprogrammu SmartPLS, kuras pamatā ir parciālās 

mazāko kvadrātu metodes (Partial Least Squares) pielietojums 

Pētījuma veikšanai izmantoti Finanšu ministrijas publicētie ziņojumi, Ekonomikas 

ministrijas izdotie ziņojumi par tautsaimniecības attīstību, Centrālās statistikas 

pārvaldes publicētie dati un datu bāzes informācija, Eiropas Savienības centrālā 

statistikas biroja Eurostat datu bāzes informācija, IZM publicētie ziņojumi un 

nepublicētie darba materiāli, Eiropas Savienības fondu Vienotās informācijas sistēmas 

dati, IZM projektu vadības sistēmā uzglabājamie projektu dati, ārvalstu un Latvijas 

zinātnieku, kā arī nozares speciālistu publikācijas saistībā ar promocijas darba tēmu. 
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Zinātniskais ieguldījums un pētījuma novitātes: 

 zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu ietekmes uz ekonomikas 

attīstību teorētiskā bāze papildināta ar zinātniskās darbības un nacionālās 

inovāciju sistēmas efektivitāti noteicošo faktoru kopas definējumu; 

 padziļināti izpētīti inovatīvās darbības attīstības priekšnosacījumi; 

 izstrādāts ekonomiskais modelis valsts zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu relatīvās efektivitātes noteikšanai un analīzei, izmantojot datu portfeļa 

analīzes metodi; 

 lai raksturotu inovāciju ietekmi uz ekonomikas attīstību, pielietojot parciālo 

mazāko kvadrātu metodi datorprogrammā SmartPLS, izveidots modelis 

zinātniskās un inovatīvās darbības un to relatīvās efektivitātes saiknes ar 

ekonomikas izaugsmi novērtēšanai;  

 saskaņā ar šī modeļa, kas parāda zināšanu radīšanas un komercializācijas 

ietekmi uz ekonomikas attīstību, ietvaros noteiktajām sakarībām prognozēti, 

virzieni, kuros ieguldot finansējumu tiktu stiprināta Latvijas inovāciju sistēma, 

nodrošinot augstāku inovāciju atdevi ekonomikā. 

Pētījuma praktiskais nozīmīgums 

Pētījuma rezultāti ļauj novērtēt, kuri no zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesus ietekmējošiem aspektiem ir ciešāk saistīti ar ekonomikas izaugsmi. Izmantojot 

šos rezultātus var tik nodrošināta efektīvāka valstu rīcībā esošo finanšu resursu sadale, 

tai skaitā, rodot iespēju mērķtiecīgāk plānot zinātniskās darbības un inovāciju attīstības 

stratēģiju, attīstību un atbalsta jomas un sasniedzamos rezultātus ne tikai nozares 

attīstības politikā, bet arī Eiropas Savienības struktūrfondu 2014.-2020. gada plānošanas 

perioda finansējuma izmantošanā, lai veidotu uz inovācijām balstītu ekonomikas 

izaugsmi Latvijā. 

Aizstāvamās tēzes 

1. Reģiona izaugsmei ir būtiska gan zināšanu komercializācijas attīstība, gan tā 

inovāciju sistēmas visu dalībnieku kolektīvā efektivitāte. 

2. Lai izpildītu Eiropas Savienības inovāciju attīstības vadlīnijās noteiktos 

uzdevumus, Latvijai stratēģiskajos plānošanas dokumentos 2014.-2020. gadam 

jāparedz palielināts finansējums pētniecībai un attīstībai, kā arī jānodrošina tās 

likumiskajā ietvarā iekļauto normu izpilde. 

3. Latvijā ir nozīmīgas viedokļu atšķirības starp zinātnes un inovāciju politikas 

veidotājiem un īstenotājiem par priekšnoteikumiem un faktoriem, kas veicinātu 

ekonomikas izaugsmi. 

4. Pētījumā izstrādātais ekonomiskais modelis ir piemērots Eiropas Savienības 

dalībvalstu zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu veidojošo ieguldījuma 

un rezultāta indikatoru analīzei, kā arī relatīvās efektivitātes noteikšanai. 

5. Promocijas darba ietvaros izveidotais ekonomiskais modelis sniedz iespēju     

izvērtēt zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu ietekmes uz ekonomikas 

izaugsmi atšķirības Eiropas Savienības reģionos. 
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1. ZINĀŠANU RADĪŠANAS UN KOMERCIALIZĀCIJAS 

PROCESU TEORĒTISKĀ KONCEPCIJA 

Inovāciju radīšanu, tehnoloģisko attīstību un zinātnisko darbību kā ekonomikas 

virzītājspēkus zinātnieki uzskatīja par ievērības cienīgiem kopš 19.gadsimta. Mūsdienās 

kapitāla uzkrāšana un produktivitātes paaugstināšana nonāk otrajā plānā, jo inovācijas ir 

gan attīstītāko valstu konkurētspējas pamatā, gan arvien būtiskāku nozīmi rada mazāk 

attīstīto valstu vai pārejas ekonomikas valstu spējā panākt vai pat apsteigt līdz šim 

attīstītākās valstis. Līdz ar to reģionālās ekonomikas attīstības teorijas arvien dziļāk pēta 

inovāciju saikni ar ekonomikas izaugsmi. 

Šajā nodaļā ietverts no zinātniskās literatūras analīzes izrietošs teorētiskais 

pamatojums saiknei starp inovācijām un ekonomikas izaugsmi, kas raksturots gan ar 

valsts attīstības modeļiem, gan šo attīstību ietekmējošiem faktoriem.  

1.1. Neo-Šumpetera reģionālās attīstības teorijas 

Evolucionārās ekonomikas pamatlicējs, kas saskatīja pārmaiņu ietekmi uz 

ekonomikas attīstību, novatorus kā būtiskus ekonomikas attīstības virzītājus un globālās 

ekonomikas priekšrocības, ir austriešu ekonomists Dž. A. Šumpeters (Joseph Alois 

Schumpeter) (1883. – 1950.). Šumpetera idejas, ekonomiskie un sociālekonomiskie 

skatījumi radīja pamatu tādām modernajām ekonomikas teorijām, kā evolucionārās 

izaugsmes teorija, inovāciju teorija un labklājības teorija. Šumpeters viens no pirmajiem 

izveidoja skaidru uzņēmējdarbības jēdzienu. Viņš nodalīja izgudrojumus no uzņēmēja 

radītajām inovācijām. Šumpeters uzsvēra, ka uzņēmēji rada inovācijas, ne vien 

izdomājot, kā izmantot izgudrojumus, bet arī ieviešot jaunus ražošanas līdzekļus, jaunus 

produktus un jaunas organizācijas formas. Viņš uzskatīja, ka šādu inovāciju izveidei un 

ieviešanai ir nepieciešams tikpat daudz prasmju un uzdrīkstēšanās kā izgudrojumu 

radīšanas procesā (Henderson, 2008). Uzņēmējam ir iespēja izveidot pagaidu monopola 

kontroli tirgū, ja tas ievieš inovācijas un piedāvā jaunus produktus tirgū (Schumpeter, 

2010). No šīs idejas, kas bija ietverta viņa pirmajā darbā – 1908. gadā publicētajā 

grāmatā „Ekonomikas teorijas daba un esence”, vēlāk Šumpeters attīstīja „radošās 

destrukcijas” koncepciju. Šumpeters apgalvoja, ka uzņēmēja īstenotās inovācijas noved 

pie „radošās destrukcijas” vētras, jo inovāciju rezultātā iepriekšējie izgudrojumi, idejas, 

tehnoloģijas, prasmes un metodes noveco (Cox, Alm, 2008). Darbā „Kapitālisms, 

sociālisms un demokrātija” (1942) austriešu ekonomists rakstīja: „Jaunu tirgu 

atvēršanās ārzemēs vai savā valstī un organizatoriskā attīstība no amatnieku veikala līdz 

tādiem koncerniem kā U.S. Steel ilustrē šo pašu industriālās mutācijas procesu – ja es 

drīkstu lietot šo bioloģijas terminu – kas nerimstoši revolucionizē ekonomisko struktūru 

no iekšpuses, nemitīgi nojaucot veco un nepārtraukti radot jaunu. Šis radošās 

destrukcijas process ir būtisks fakts, raksturojot kapitālismu.” Jautājums, ko Šumpeters 

uzdod darbā “Kapitālisms, sociālisms un demokrātija” nav par to, „kā kapitālisms 

administrē pastāvošās struktūras, … [bet gan] kā kapitālisms rada un iznīcina tās”. 

Šumpeters bija pārliecināts, ka šī „radošā destrukcija” ir cēlonis nemitīgam progresam 

un uzlabo ikviena cilvēka dzīves līmeni (Henderson, 2008). Šumpetera inovatīva 

uzņēmēja teorija balstās uz radošas ekonomiskas rīcības nodalīšanu no racionālas.  

Šumpeters nesaskatīja iemeslu, kādēļ liels uzņēmums nevarētu būt tas, kurš 

paplašina zinātnes robežas. Lielā uzņēmumā izglītotiem pētniekiem un attīstītājiem tiek 

uzticētas jaunās ražošanas funkcijas, kuras dod tiem iespēju nopelnīt vairāk nekā to 

vien, kas palicis pāri: „Tehnoloģiskais progress arvien vairāk kļūst par jautājumu, kas 
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risināms izglītotu speciālistu grupām”. Šumpeters atzina, ka „attīstība notiek ne tik 

daudz sprādzienu veidā, bet gan kā nepārtraukta jaunu tehnisko iespēju un inovāciju 

plūsma” (Reisman, 2008). 

Lai gan modernās reģionālās attīstības teorijas ir kļuvušas sarežģītākas un ietver 

daudzas pētniecības jomas un līmeņus, kas pieprasa tās analizēt, pielietojot integrētu 

pieeju, būtība un pamatprincipi sakņojas Šumpetera teorijā. 

Jaunākos teorētiskos virzienus var iedalīt reģionālās izaugsmes teorijās un 

reģionālās attīstības teorijās. Abos gadījumos reālistiskākās teorijas arvien vairāk zaudē 

savu vadošo lomu par labu dinamiskākām teorētiskām pieejām, jo modernās dinamiskās 

teorijas pēta reģionālo attīstību divējādi – laikā un telpā (Capello, Nijkamp, 2009).  

Augstākas reālisma pakāpes panākšanai reģionālās izaugsmes teorijās ir bijis 

nepieciešams izaugsmes modeļos ietvert kompleksas, telpā notiekošas, nelineāras un 

interaktīvas uzvedības formas un procesus, kā arī reģionālās konkurētspējas endogēnos 

(iekšējas izcelsmes) faktorus. Jautājums par to, vai reģionam piemīt spēja augt, 

pateicoties spēkiem, kuru izcelsme meklējama pašā reģionā, ir jau desmitiem gadu 

kalpojis par pamatu diskusijām; industriālā specializācija, infrastruktūras sniegtās 

priekšrocības, centrāls novietojums, ražošanas faktoru priekšrocības un aglomerāciju 

ekonomika akadēmiskajā vidē tiek līdztekus minēti kā vietējo ekonomisko panākumu 

virzītājspēki (Capello, Nijkamp, 2009). Endogēno izaugsmes faktoru identificēšana bija 

izšķirošais zinātniskais jautājums, kas noteica reģionālo attīstības teoriju rašanos. 

Attīstība ir endogēna pēc savas būtības un pašos pamatos ir atkarīga no koncentrētas tās 

teritorijas organizācijas, kurā ir iebūvēta sociāli ekonomiskā un kultūras sistēma. 

Savukārt vietējās ekonomikas panākumus nosaka šo iebūvēto sistēmu komponentes: 

uzņēmējdarbības spējas, vietējie ražošanas faktori (darbaspēks un kapitāls), vietējo 

rīcībspēku savstarpējo attiecību prasmes, kas rada kumulatīvu zināšanu apguvi, un spēja 

pieņemt lēmumus, kas ļauj vietējiem ekonomikas un sociālajiem rīcībspēkiem vadīt 

attīstības procesu, atbalstīt to pārmaiņu un inovāciju procesā un bagātināt ar ārēju 

informāciju un zināšanām, kas nepieciešamas, lai attīstības procesu piesaistītu 

vispārējam izaugsmes procesam un pasaules ekonomikas sociālajai, tehnoloģiskajai un 

kultūras transformācijai (Capello, Nijkamp, 2009). 

Dinamiska aglomerāciju ekonomika, ko raksturo teritoriālās priekšrocības, kas 

ietekmē uzņēmumu un reģionu inovatīvās spējas, ir šīs jomas jaunāko teorētisko 

pētījumu centrā, radot pamatu neo-Šumpetera pieejām reģionālajai attīstībai (Capello, 

Nijkamp, 2009).  

Endogēnā ekonomikas augsmes teorija  

Neoklasiskie ekonomikas augsmes modeļi saista ekonomikas attīstību ar kapitāla 

un darbaspēka palielināšanos (Solow, 1957), tomēr šādu modeļu prognozes ir zemākas 

par dzīvē novērotajiem izaugsmes tempiem (Ács, 2003). Lai novērstu šo nesakritību, 

jaunās ekonomikas augsmes teorijas pārstāvji ietvēra zināšanas kā trešo faktoru, 

izskaidrojot ekonomikas augsmi kā endogenu atbildi uz investīcijām, kas ieguldītas 

zināšanās (Lucas, 1978; Romer, 1990). Līdz ar to šīs jaunās teorijas pamatā ir inovāciju 

un tehnoloģiskās attīstības likumsakarīga veidošanās, kas atkarīga no cilvēkiem, kuri 

meklē jaunas tehnoloģijas vai veido inovācijas, kā arī šo meklējumu intensitātes, ko var 

pastiprināt cilvēkkapitāla kvalitāte. Endogēnās augsmes teorijas pārstāvji uzskata, ka 

peļņa stimulē cilvēkus attīstīt savas zināšanas, uzlabot kompetences un pielikt arvien 

lielākas pūles jauninājumu radīšanai. 

Jau 20. gadsimta 70. gados ekonomikas teorijās zinātnieki mēģina izskaidrot 

cilvēkresursu nozīmību ekonomikas attīstībā, bet vēlākos gados sāk definēt terminu - 

pētniecība un attīstība (Research and Development) kā būtisku ekonomikas 

virzītājspēku. Ilgus gadus novecojušās ekonomikas teorijas pielāgojās reālajām tirgus 
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situācijām. Galvenais, kas bija jāsaprot uzņēmējiem, ka ekonomikas attīstība ir viņu 

rokās, jo viņiem pieder fiziskais kapitāls, kā arī zināšanas un cilvēkresursi.  

Jaunās ekonomikas augsmes (New Growth Theory) teorijas pamatā ir uzskats, ka 

katrai valstij vai reģionam ir jāmeklē savs tehnoloģiju attīstības ceļš. Ir jāsasniedz 

konkrētajam vides, dabas un cilvēkresursu zināšanu līmenim atbilstošs tehnoloģiskais 

progress, jo citu reģionu tehnoloģiju pielāgošana nozīmē vecu, jau izmantotu ideju 

atkārtošanos, bet mūsdienu patērētājus interesē tikai inovatīvi, efektīvi un pēc iespējas 

lētāki produkti vai pakalpojumi. Tomēr šādu rezultātu var sasniegt tikai ar jaunu ideju, 

tehnoloģiju un efektīvu resursu izlietojumu un cilvēkresursu vadību (Audretsch, 2006). 

Jaunās ekonomikas augsmes teorija ietver viedokli, ka ekonomikas attīstība var 

notikt, ja tā ir uz zināšanām balstīta ekonomika, kurā galvenais resurss ir cilvēks, kurš ir 

labi izglītots, gatavs apgūt jaunas zināšanas, kā arī pauž pašiniciatīvu un gatavs dalīties 

ar inovatīvām idejām. Ekonomiskie procesi, kas rada un izplata jaunas zināšanas ir 

būtiski valstu, sabiedrību un atsevišķu uzņēmumu augsmes veidotāji (Cortright, 2001). 

Šīs teorijas ietvaros valsts atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir nozīmīgs, jo 

tie nespēj saviem spēkiem ieviest jaunas tehnoloģijas, bet parasti šai uzņēmumu klasei ir 

daudz inovatīvu un jaunu risinājumu, kas vēlāk valstij, īstenojot inovāciju politiku, nesīs 

daudz lielākus ienākumus nekā sākotnēji ieguldītie līdzekļi. 

Jaunās ekonomikas augsmes teorijas pamatprincipi un pieņēmumi ir šādi (Vanags 

u.c., 2005): 

1) ekonomikas galvenie attīstības faktori: 

 inovācijas; 

 izglītības līmenis; 

 izdevumi ieguldījumiem cilvēkkapitālā; 

 zināšanu efektīva izplatīšana (tehnoloģiju pārneses centri); 

2) reģionālās atšķirības darba ražīgumā un ekonomikas izaugsmē ir skaidrojamas 

ar atšķirībām tehnoloģijās un cilvēkkapitālā; 

3) atklātais tirgus veicina ekonomikas izaugsmi un tehnoloģiju attīstību; 

4) izšķiroši ir ieguldījumi pētījumos un attīstībā; 

5) tirgus automātiski nenodrošina strauju un racionālu valsts attīstību. 

Pēc Latvijas ekonomistu domām, pirms ES struktūrfondu līdzfinansējuma 

izmantošanas uzsākšanas 2003. gadā, kā arī ņemot vērā Latvijas salīdzinoši neseno 

pāreju uz tirgus ekonomiku, vispārējās tendences rādīja, ka tobrīd darbojās vecais, nevis 

jaunais ekonomikas augsmes modelis. Par to liecināja tautsaimniecības struktūra, jo 

ekonomisko attīstību noteica kapitālietilpīgu nozaru ražošana, nevis zinātņietilpīgu 

uzņēmumu attīstība. Kopš 2004. gada Latvijā ir veikti ievērojami finanšu ieguldījumi 

cilvēkresursu, zinātnes un inovāciju attīstībā. Tomēr ekonomiste I. Čurkina (2003) 

uzskata, ka klasisks ekonomiskās augsmes modelis Latvijā nav iespējams, jo Latvija ir 

maza valsts un tajā tiek ražots šaurs produktu klāsts, turklāt Latvijas ekonomika ir 

spēcīgi atkarīga no pasaulē esošā konkrētās produkcijas vai pakalpojuma pieprasījuma 

un piedāvājuma svārstībām (Čurkina, 2003). Vienlaikus nepieciešams ņemt vērā, ka ES 

struktūrfondu līdzfinansējuma ietekmi uz reģionu attīstību iespējams izvērtēt ne agrāk 

kā divus līdz trīs gadus pēc investīciju izmantošanas (Jermolajeva, 2007). 

Promocijas darba autore piekrīt, ka Latvijai nepieciešams izstrādāt īpašu attīstības 

modeli, ņemot vērā ekonomiskās vides faktorus, tautsaimniecības struktūru un citus 

ekonomisko izaugsmi veicinošos vai kavējošos aspektus. 

Vismūsdienīgākajās no endogēnās augsmes teorijām pastāv viedoklis, ka spēcīgs 

un attīstīts banku sektors veicina ekonomisko izaugsmi un ka, ekonomiskās politikas 

ietvaros īstenojot stimulējošas aktivitātes, ir iespējams ietekmēt ekonomikas pieauguma 

tempu ilgtermiņā (Fadare, 2010). Šumpeters (1934) apgalvo, ka banku sektoram ir 
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izšķiroša loma, jo, novirzot finanšu un investīciju plūsmas produktīvākajiem 

tautsaimniecības aģentiem, tas darbojas kā katalizators ekonomiskajai izaugsmei. Banku 

politikas, kas ietvert stimulu atvērtībai, konkurencei, pārmaiņām un inovācijām, veicina 

ekonomisko izaugsmi. Turpretim politikas, kas ierobežo vai kavē reformas banku 

sektorā ar protekcionisma paņēmieniem aizsargājot jeb īpaši atbalstot konkrētas nozares 

vai uzņēmumus, laika gaitā var destabilizēt ekonomisko izaugsmi. Promocijas darba 

autore uzskata, ka atkarībā no ekonomikas cikliskās attīstības fāzes, izaugsmi pozitīvi 

var ietekmēt gan banku sektora mērķtiecīgi virzītas investīcijas (recesijas un sākotnējā 

pēcrecesijas fāzē), gan arī uz brīvas konkurences principiem balstīta finansējuma sadale 

(augsmes un kāpuma fāzē). Tādēļ ir būtiski veidot valsts politiku tā, lai atkarībā no 

ekonomikas cikla fāzes varētu tik pielietota atbilstošā metode, kas veicina un uztur 

stabilu ekonomikas izaugsmi.  

Saskaņā ar P. Hovits (Howitt) (2007): „ilgtspējīgai ekonomikas izaugsmei – pat 

tad, ja uz to raugās šauri un attiecina uz konkrēta iedzīvotāja ienākuma līmeņa stabilu 

palielināšanos – vienmēr un visur pastāv transformācijas process. Ekonomiskais 

progress, ko kopš rūpnieciskās revolūcijas ir baudījušas bagātās valstis, nebūtu bijis 

iespējams, ja cilvēki neveiktu vērienīgas un radikālas pārmaiņas. Ekonomikām, kuras 

vairs nespēs sevi pārveidot, ir lemts novirzīties no līdz šim veiksmīgā ekonomikas 

izaugsmes ceļa. Valstis, kas visvairāk pelnījušas titulu „jaunattīstības” valstis, nav 

nabadzīgākās pasaules, bet gan bagātākās (valstis). Lai tādas valstis, kā Kanāda, 

joprojām saglabātu bagātas valsts statusu, tām jāiesaistās ekonomiskas attīstības un 

pārveides bezgalīgajā procesā”. 

Promocijas darba autore ir pārliecināta, ka analizējot ekonomisko procesu virzības 

gaitu, gūstot korektus secinājumus un pieņemot pareizus lēmumus, kā arī tos īstenojot 

un ievirzot veiksmīgā attīstības gultnē, iespējams sekmēt valsts ekonomikas izaugsmi, 

tādēļ nākamā sadaļa veltīta pēctecīguma teorijai.  

Pēctecīguma teorija reģionālās attīstības kontekstā  

Trajektorijas atkarības jeb pēctecīguma teorija (Path dependency theory) ir viena 

no nesen izstrādātajām pieejām, kas var tikt uzskatīta par Šumpetera uzskatu 

turpinājumu, jo tajā ietverta ideja par radošās destrukcijas nozīmi ekonomikas 

izaugsmē. Pēctecīgums nozīmē, ka tas, uz kurieni mēs dosimies turpmāk ir atkarīgs ne 

vien no mūsu pašreizējā atrašanās punkta, bet arī no tā, kur mēs esam bijuši līdz šim un 

kādu pieredzi esam iemantojuši. Vēsturei ir būtiska nozīme nākotnes veidošanā. 

Pēctecīguma noteiktās ekonomiskās priekšrocības nevar prognozēt, balstoties vienīgi uz 

zināšanām par apstākļiem, kas nosaka racionālas priekšrocības (Arthur, 1989). Arturs 

(1989) iesaka lietot frāzi „vēsturisko notikumu noteikta norobežošanās (lock-in)”, kas 

varētu būt labākais apzīmējums, jo tas apliecina pēctecīguma svarīgumu ekonomikā. 

Pēctecīguma kontekstā norobežošanās ir reakcija uz kaut ko sliktu vai vismaz protests, 

lai to pārvarot, varētu izlauzties no pagātnes jūga un iemantot kaut ko labāku. Ja valstī 

vai kādā sistēmā jeb procesā pastāv norobežošanās, tas nozīmē, ka tiek radīts mazāk 

vērtīgs ekonomiskais rezultāts – zemāki standarti vai mazvērtīgāki produkti tur, kur 

pastāv un ir zināmas labākas alternatīvas, kuru ieviešanas izmaksas nav augstas 

(Liebowitz, Margolis, 2000). Norobežošanās pēc būtības izpaužas kā neefektivitāte, jo 

rīcībā esošie resursi netiek izmantoti maksimāli lietderīgi. Tādēļ promocijas darba 

autore darba 4. nodaļā aprakstītā pētījuma, kas veikts ar datu portfeļa analīzes metodi 

(Data Envelopment Analisys), par ES dalībvalstu zināšanu radīšanas un 

komercializācijas efektivitāti rezultātus skaidro saskaņā ar pēctecīguma teorijas 

principiem. 
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Promocijas darba autore uzskata, ka pēctecīguma teorija pielietojama, lai 

apvienotu iepriekš apspriestās teorijas ar mērķi atrast efektīvāko mūsdienu teorētisko 

pamatu reģionu attīstībai.  

No vienas puses, ir reģioni, kur jaunas nozares, ekonomiskās aktivitātes un 

organizācijas rodas secīgā, gandrīz dabiskā veidā, pateicoties spēcīgām tur jau 

pastāvošām nozarēm un organizācijām. Šīs primāri pastāvošās struktūras jaunu 

organizāciju atdalīšanās un zināšanu pārneses rezultātā var kļūt par bāzi jaunām 

aktivitātēm, vai attīstoties var radīt pieprasījumu pēc jaunām aktivitātēm. No šī viedokļa 

raugoties, jau esošas industriālas un institucionālas struktūras pastāvēšanai konkrētā 

reģionā ir izšķiroša nozīme. Parasti šādas struktūras attīstība aizņem ilgu laiku, tajā lielā 

mērā ir iesaistīts pēctecīguma elements (Fuchs, Shapira, 2005).  

No otras puses, rīcībai ir būtiskāka loma nekā struktūrai. Šādos apstākļos ar 

reģionālās attīstības stratēģiju, institucionālo iniciatīvu un citu politikas izveides 

instrumentu palīdzību tiek meklētas iespējas veicināt jaunas ekonomiskās aktivitātes. 

Vēlamās šo aktivitāšu formas var būt dažādas, kaut arī bieži politikas veidotāju 

galamērķis ir izveidot pašuzturošu, inovatīvu, reģionā lokalizētu un industriālu klasteri. 

No politikas puses sniegtais atbalsts var attiekties gan uz piedāvājumu, gan arī uz 

pieprasījumu. Šādi domājot, var nonākt pie pretargumenta pēctecīguma viennozīmībai: 

pat tad, ja pagātnē notikusī attīstība un esošā ekonomikas struktūra konkrētā reģionā 

rada nelabvēlīgus priekšnoteikumus, centieni īstenot uzņemtās attīstības trajektorijas 

maiņu var būt sekmīgi (Fuchs, Shapira, 2005). 

Praksē redzams, ka lielākā daļa reģionu atrodas situācijā, kas nevar tikt attiecināti 

uz vienu no diviem iepriekš aprakstītajiem spriedumiem. Reģioni, kuru situāciju labāk 

raksturo otrais spriešanas veids, meklē iespējas līdzināties pirmā veida reģioniem 

(Fuchs, Shapira, 2005). Savukārt tie, kurus labāk raksturo pirmais spriešanas veids, 

bieži atzīst, ka ir nepieciešami īpaši valsts vai reģionālās pašvaldības īstenoti inovāciju 

attīstību sekmējoši intervences pasākumi (Fuchs, Shapira, 2005).  

B.D. Audretša un T.T. Oldridža (Audretsch, Aldridge) (2009) pētījumā „Zināšanu 

pārplūde, uzņēmējdarbība un reģionālā attīstība” (Knowledge Spillovers, 

Entrepreneurship and Regional Development) kā galvenais reģionālās attīstības 

virzītājspēks ir identificēta uzņēmējdarbība. Analizējot jaunās zināšanas un ekonomisko 

izaugsmi, pētnieki atzīst, ka uzņēmējdarbība ir trūkstošais ķēdes posms starp 

investīcijām un kalpo kā zināšanu pārplūdes (spillover) uztvērējs. Tādējādi zināšanu 

pārplūdes teorija ne vien izskaidro, kāpēc uzņēmējdarbības dominējošā loma ir 

pieaugusi, zināšanu faktoram kļūstot par noteicošo salīdzinošās priekšrocības avotu, bet 

arī pamato, kāpēc uzņēmējdarbībai ir izšķiroša loma ekonomiskās izaugsmes 

nodrošināšanā. Uzņēmējdarbība ir svarīgs mehānisms, kas caur zināšanu filtru veicina 

zināšanu pārplūdi un rezultējas ekonomikas izaugsmē (Audretsch, Aldridge, 2009). 

U. Stabers (Staber) (2009) uzsver citas, ne tik pozitīvas iezīmes, kas saistītas ar 

uzņēmējdarbības kultūru, viņaprāt, uzņēmēji var stimulēt reģionālo norobežošanos 

(lock-in), turklāt viņa veiktie empīriskie pētījumi to apstiprina (Staber, 2009). 

U. Stabers apgalvo, ka uzņēmēji reti aiz sevis atstāj iemītas takas un tādējādi ierobežo 

inovāciju struktūru pašattīstību. Saskaņā ar viņa teikto, uzņēmējdarbības aktivitātes ir 

papildināmas ar politisko spēku centieniem nodrošināt, lai būtu pieejama atbilstoša 

institucionāla struktūra inovāciju veicināšanai.  

Valsts loma un valdības pārdomāta rīcība, ievērojot pēctecīguma teorijas 

principus, var veicināt valsts izaugsmi vienīgi, ja inovāciju radīšanas process, kas ietver 

gan zināšanu radīšanu, gan radīto zināšanu komercializāciju, tiek skatīts sistēmiski. 

Turklāt reģiona iesākto attīstības trajektoriju iespējams mainīt, ja sistēmai pievieno 

papildu ārēju enerģiju finansējuma veidā jeb, veicot izmaiņas funkciju nosacījumos, 



 27 

piemēram, ieviešot inovāciju radīšanu veicinošas izmaiņas likumiskajā ietvarā vai 

paplašinot sadarbības formas starp industriju un universitāti. 

Ievērojot, ka sistēmu raksturo gan to veidojošie komponenti, gan attiecības, 

mijiedarbība starp tiem, promocijas darba nākamajā apakšnodaļā tiek analizēta 

nacionālā inovāciju sistēma un tās elementi, tai skaitā trīskāršās spirāles (Triple Helix) 

modelis, kas raksturo attiecības starp nacionālās inovāciju sistēmas dalībniekiem. 

1.2. Nacionālās inovāciju sistēmas teorija 

Nacionālās inovāciju sistēmas (NIS) jēdzienu izveidoja B-O. Lundvals (Lundvall) 

(1992), definējot to kā tādu elementu attiecības, kas savstarpēji mijiedarbojas, ražojot, 

izplatot un izmantojot jaunas, ekonomiski noderīgas zināšanas, un pastāv vai raduši 

izcelsmi nacionālās valsts robežās (skatīt 1.1. att.). Valdība kā galvenais NIS un 

inovāciju politikas veidotājs, izmantojot vienu no ietekmīgākajiem instrumentiem – 

likumdošanu, veido nacionālo juridisko ietvaru.  

 

Avots: Science, Technology and Innovation..., 1996 

1.1. att. Nacionālā inovāciju sistēma. 

Valdības loma ir izveidot politiku un likumisko ietvaru, kas veicina inovāciju 

radīšanu un stimulē papildu blakusproduktu rašanos, kā arī atbalsta uzņēmējdarbības 

kultūras veidošanos (Innovation Management and..., 2004). Ja valdība rada inovāciju 

procesu veicinošu vidi, pielietojot labvēlīgu kredītpolitiku, kā arī nodokļu, muitas un 

investīciju politiku ar mērķi virzīt privātā sektora investīcijas uz inovatīvām darbībām 

(Dimza, 2003), ir iespējama uz inovācijām balstīta valsts ekonomikas attīstība (skat. 

1.1. att.). 

Ievērojot to, ka Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2007. - 2013. gadam 

(turpmāk – NAP) iekļautais NIS sistēmas attēlojums ir identisks 1.1. attēlā redzamajam 

shematiskajam zīmējumam, promocijas darba autore ietvēra šo zīmējumu, kas publicēts 

ES pirmajā Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstības stratēģijā (Science, Technology 

and Innovation..., 1996). 

Latvijā pieņemtā inovāciju definīcija loģiski izriet no shematiskā atainojuma: 

inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES SISTĒMA 

Pamata un vidējā izglītība 

Amata apmācība 

Augstākā izglītība 

Fundamentālā pētniecība 

FINANŠU SISTĒMA 

Riska kapitāli 

Riska fondi 

VALDĪBA 

Investīcijas inovāciju aktivitātēs 

P&A nodrošināšana 

Likumiskais ietvars un nodokļu 

politikas aktivitātes 

INOVATĪTIE UZŅĒMUMI 

P&A izpildītāji 

Tehnoloģiju iegūšana, ieviešana 

Tirgus attīstība 



 28 

idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā 

produktā vai pakalpojumā (Zinātniskās darbības likums, 2005). 

Pasaulē pastāv vairākas inovācijas definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena 

kopīga iezīme – inovācija ir process. 

Piemēram, saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 

pieņemto definīciju, inovācijas var tikt iedalītas šādos apakšveidos: 

 produkta inovācija.  Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas 

preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus 

tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās 

programmatūrās, lietotājdraudzīgumā vai citas funkcionālajās īpašībās. Izglītības 

sektorā produkta inovācija var būt jaunas vai ievērojami uzlabotas mācību 

programmas, kā arī jaunas izglītības programmu apguvi nodrošinošas 

programmatūras utt.; 

 procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas 

ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas 

tehnoloģijās vai programmatūrā. Izglītībā procesa inovācija var būt, piemēram, 

jauna vai būtiski uzlabota pedagoģijas metode; 

 mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, 

t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī 

produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā. Izglītībā 

mārketinga inovācija, piemēram, var būt jauna pieeja izglītības pakalpojumu 

izcenojumu noteikšanā vai jauna izglītojamo uzņemšanas stratēģija; 

 organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas 

organizatoriskas metodes uzņēmuma vadībā, darbavietu organizācijā vai ārējās 

attiecībās. Izglītībā, piemēram, var būt jauna pieeja darba organizācijai skolotāju 

vidū, vai organizatoriskas izmaiņas izglītības administrācijā. 

Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam, izglītības iestādei, jaunas tirgum, 

nozarei vai jaunas visai pasaulei (OECD, Oslo Manual, 1992). 

Savukārt Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta 

pētījumā „Inovācijas menedžments un zināšanās balstīta ekonomika” (Innovation 

Management and the Knowledge-Driven Economy) (2004) inovācijai piedāvāta šāda 

definīcija: „Inovācija – veiksmīga jauninājuma (novelty) ražošana, iekļaušana un 

izmantošana ekonomikas vai sociālajā jomā”. 

Promocijas darba autore uzskata, ka ir būtiski ņemt vērā praktiskos pētījumus, ko 

veikuši Srholecs (Srholec) (2007), Fagerbergs (Fagerberg) ar kolēģiem (2010) un Hals 

(Hall) ar kolēģiem (2010), jo tajos ieguvumi no P&A un inovāciju ietekme uz valsts 

ekonomikas attīstību skatīti plašākā perspektīvā, ņemot vērā ne vien tradicionālo 

ekonomisko atdevi, bet arī sociālo atdevi.  

Ir svarīgi uzsvērt, ka tēma par sociālo atdevi no P&A ir cieši savijusies ar 

zināšanu pārplūdes jēdzienu. No uzņēmuma viedokļa zināšanu pārplūde var rasties no 

aktivitātēm P&A jomā, ko veic:  

 citi attiecīgā sektora uzņēmumi;  

 citu nozaru uzņēmumi; 

 valsts pētnieciskās laboratorijas un universitātes;  

 uzņēmumi, laboratorijas un valdības citās valstīs.  

No ekonomikas viedokļa, pirmie trīs ir sabiedriskās vai kopējās atdeves 

komponenti, kamēr ceturtais ir (ar cenu nenovērtēta) zināšanu pārplūde, kas notiek 

starpvalstu līmenī. Par zināšanu pārplūdi iespējams dēvēt zināšanu nodošanu, ko veic 

pētāmā vienība vai persona, kas nepieder šai vienībai. 
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Atdeves līmenis no pētniecības un attīstības daudzās valstīs ir pozitīvs, un parasti 

tas ir augstāks nekā no citos investīciju veidos ieguldītā kapitāla. Turklāt P&A 

pielāgošanās izmaksas ir augstākas, nekā citos investīciju veidos ieguldītajam 

kapitālam. Pamatkapitāla nolietojuma līmeņos rūpniecības sektorā ir vērojamas 

atšķirības, kas visdrīzāk atspoguļo konkurences raksturu un īpašnieka maiņas vieglumu 

(Hall et al., 2010). 

Attiecībā uz inovāciju sociālo atdevi, tā tiek uzskatīta par nozīmīgi lielāku nekā 

privātā atdeve, kā arī par samērā asimetrisku tirdzniecības partneru un nozaru starpā. 

Turklāt vairums valsts finansētās pētniecības un attīstības izvērtējumu liecina, ka tā 

privātā ziņā ir mazāk produktīva nekā privāti finansētā P&A, kā tam arī vajadzētu būt, 

ņemot vērā, ka tā cenšas sasniegt mērķus, kas, vai nu neparādās tradicionālajā IKP vai 

arī kuriem ir būtiska pozitīva zināšanu pārplūde (Hall, Rosenberg, 2010). 

Pieņemot, ka pastāv plašāka perspektīva, kur inovācijas – cenšanās izmēģināt 

jaunus vai uzlabotus produktus, procesus vai veidus, kā lietas paveikt – ir vairuma, ja ne 

visu, mūsu ekonomisko aktivitāšu daļa, tad inovācijas ietver ne vien tehnoloģiski jaunus 

produktus un procesus, bet arī uzlabojumus tādās jomās, kā loģistika, sadale un 

mārketings. Šo terminu var arī izmantot, lai apzīmētu, kas ir jauns devums reģionālā vai 

lokālā līmenī, pat, ja attiecīgais ieguldījums globālo zināšanu jomā ir niecīgs. Šādā 

plašākā nozīmē inovācijas var būt vienlīdz nozīmīgas gan attīstības valstīs, gan arī citur 

(Fagerberg et al., 2010). Tādējādi, ņemot vērā iepriekšminētās atdeves, Eiropas 

Komisija uzsver, ka ir jānostiprina zinātnieku sadarbība ar uzņēmējiem. Līdz ar to ES 

struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros var tikt finansētas plašas ar pētniecību un 

attīstību saistītas aktivitātes, tādas, kā reģionālie un pārreģionālie klasteri, ekselences 

centri, tehnoloģiju pārnese, biznesa atbalsta pakalpojumi un darbības, kas vērstas uz 

cilvēkkapitāla attīstību un veicina darbinieku un uzņēmumu spēju paredzēt un 

piemēroties ekonomiskajām pārmaiņām. ES dalībvalstis, saskaņojot ar Eiropas 

Komisiju, ES struktūrfondu līdzfinansējumu var novirzīt konkrētu vajadzību 

apmierināšanai šajās valstīs, vienlaikus veidojot ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu 

sinerģiju ar citiem valstī pieejamajiem finanšu instrumentiem, tai skaitā 7. Ietvara 

programmu.  

Promocijas darba autore uzskata, ka valdības mērķtiecīgs un tiešs atbalsts 

finansējuma veidā sniedzams konkrētu NIS dalībnieku atbalstam vienīgi tāpēc, lai 

nepieļautu ekonomiskās krīzes iestāšanos, pretējā gadījumā šāds atbalsts kropļo 

konkurenci un negarantē, ka perspektīvākie inovāciju projekti tiek īstenoti. 

Mijiedarbību starp NIS dalībniekiem raksturo trīskāršās spirāles modelis. Šī 

modeļa principus ir būtiski izprast, lai izveidotu inovāciju sistēmu aptverošu modeli, kas 

aprakstīts promocijas darba 5. nodaļā. 

Trīskāršās spirāles modelis 

Saskaņā ar trīskāršās spirāles (Triple Helix) modeli zināšanu ekonomikas galvenās 

darbojošās puses ir valsts, industrija un universitāte (Etzkowitz, Leydesdorff, 1995). 

Trīskāršās spirāles modelī zināšanu ekonomika tiek definēta ar trim funkcijām, kuras 

raksturo attiecības starp ekonomisko sistēmu, akadēmisko sistēmu un politisko sistēmu 

un ir relatīvi autonomas sabiedrības apakšsistēmas ar atšķirīgiem darbības 

mehānismiem: (1) labklājības radīšana tautsaimniecībā, (2) jauninājumu radīšana 

organizētas zinātnes un tehnoloģiju darbības rezultātā un (3) šo divu attīstības procesu 

(apakšdinamiku) mijiedarbības pārvaldība, ar politikas veidošanas palīdzību 

sabiedriskajā jomā un vadības mehānismu starpniecību privātajā sektorā (Leydesdorff, 

2010).  

Patenti, saskaņā ar trīskāršās spirāles modeli, veidojas kā sistēmas mijiedarbības 

darbības rezultāti. Patentu veidošanās trīsdimensiju telpā kā shematiska ilustrācija 
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parāda augstāk nosaukto trīs funkciju politisko ietvaru, kā arī šo funkciju mijiedarbības 

rezultātu trīskāršās spirāles modeļa ietvaros (skat. 1.2. att.). 

 

Avots: L. Leydesdorff, 2010 

1.2. att. Patenti kā rezultāti trīskāršās spirāles (Triple Helix) mijiedarbībās 

trīsdimensiju telpā. 

Dažādi mehānismi tiek integrēti novērotajiem rezultātiem (šajā gadījumā – 

patentu), kā pulsācijas starp latentām dimensijām, ievērojot to, ka šīs mijiedarbības ir 

atšķirīgas pēc to atlikušo variāciju skaita. Katras dimensijas variācijas (t.i., kovariācijas 

un atlikušās variācijas) laika gaitā attīstās rekursīvi, tas ir, atsaucoties uz iepriekšējo 

stāvokli (Leydesdorff, 2010).  

Ja trīskāršās spirāles modelis darbojas labi un savstarpēji papildinoši, tad 

universitāte vairāk iesaistās uzņēmējdarbībā, industrija darbojas kā izglītotājs un valdība 

dažkārt darbojas kā riska kapitāla sniedzējs (Schalin, 2010).  

Pētījumi (Innovation Union Scoreboard, 2012) un attīstības tendences ES norāda, 

ka saikne un sadarbība starp universitātēm un industriju nav pietiekami spēcīga. 

Promocijas darba autore uzskata, ka, lai mērķtiecīgāk virzītos uz zināšanām balstītas 

sabiedrības un ekonomikas attīstību, robežas starp publisko un privāto, zinātni un 

tehnoloģijām, universitāti un industriju ir jāizlīdzina. Pētniecības attīstība kļūst par 

vienu no būtiskākajiem faktoriem ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanā uz zināšanām 

balstītā ekonomikā. Zināšanas lielā mērā ir kļuvušas par potenciālu produktu, kuru 

iespējams ieviest tirgū, tas nozīmē, ka zināšanu radīšana var tikt industrializēta (Jacob, 

1997; Ziman, 1994). 

Papildus fundamentālajiem pētījumiem un tehnoloģiju attīstībai nepieciešams 

veikt mārketinga aktivitātes un daudzas citas saistītās darbības, lai īstenotu pilnu ciklu 

no pētījuma uzsākšanas līdz attiecīgā produkta ieviešanai tirgu jeb tehnoloģijas 

pielietošanai ražošanas procesā. Šī trīskāršās spirāles sistēmas veids, kurā atainotas ES, 

kā arī valsts īstenotās politikas, parādīts 1.3. attēlā. 
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Avots: autores konstrukcija pēc FINHERT Triple Helix 

1.3. att. Zināšanu komercializācija trīskāršās spirāles (Triple Helix) modeļa 

ietvaros. 

Universitātes un uzņēmumi arvien biežāk uzņemas viens otra uzdevumus, līdz ar 

to universitātēm, šķērsojot tradicionālās robežas un izstrādājot jaunas saiknes ar 

industriju, nepieciešams radīt atbilstošu sadalījumu starp pētniecības, studiju un 

ekonomisko attīstību.  

Analizējot universitātes, industrijas un valsts attiecības ar trīskāršās spirāles 

modeli tiek mēģināts fiksēt dinamiku, kas pastāv gan komunikācijas, gan organizācijas 

jomā. Analīzes rezultātā tiek ieviests jēdziens „maiņas attiecību pārklājums” (overlay of 

exchange relations), kas raksturo institucionālās kārtības atgriezenisko saiti 

(Leydesdorff, Meyer, 2003). Tas raksturo universitātes, industrijas un valsts attiecības 

kā relatīvi vienlīdzīgas, bet tomēr savstarpēji atkarīgas institucionālās sfēras, kas mēdz 

pārklāties un izpildīt viena otras darbības (Etzkowitz, 2002). 

H. Etzkovitza (Etzkowitz) un J. Melo (Mello) (1994) pētījuma rezultāti liecina, ka 

mijiedarbībai starp universitāti, industriju un valsti ir noteicoša loma inovāciju 

veicināšanai uz zināšanām balstītā ekonomikā, kur universitāte ir jaunu zināšanu un 

tehnoloģiju radīšanas avots (piem., ekselences centrs), industrija nodrošina jaunu 

produktu ražošanu un veicina to pieprasījuma veidošanos patērētāju vidū, bet valsts ir 

kā avots līgumattiecībām, kas garantē stabilu saziņu un apmaiņu. 

Promocijas darba autore atzīst, ka būtiska loma veiksmīgas šīs sistēmas darbībai ir 

valstī izveidotajai nacionālajai inovāciju sistēmai, kurai būtu jārada visi 

priekšnosacījumi, lai trīskāršās spirāles modeļa ietvaros esošās dalībnieku grupas 

sasniegtu arvien pieaugošu inovāciju radīšanas un komercializācijas efektivitāti. 



 32 

1.3. Zināšanu radīšanas un komercializācijas ekonomiskā efektivitāte, to 

ietekmējošie faktori un reģiona kolektīvā efektivitāte 

Ekonomiskā efektivitāte 

Pareto efektivitāte jeb Pareto optimums, ir centrālais jēdziens spēļu teorijā ar 

plašu pielietojumu ekonomikā, inženierzinātnē un sociālajās zinātnēs. Izmaiņa, kuras 

rezultātā vismaz viens indivīds iegūst, bet neviens cits indivīds nezaudē, ir Pareto 

uzlabojums. Resursu sadalījums ir Pareto optimāls, ja tālāki Pareto uzlabojumi nav 

iespējami (Global Encyclopaedia of..., 2009). 

Terminam ir dots itāļu ekonomista V. Pareto (Pareto) vārds. Viņš izmantoja 

Pareto efektivitātes jēdzienu, pētot ekonomisko efektivitāti un ienākumu sadalījumu 

(Global Encyclopaedia of..., 2009). 

Ja ekonomiska sistēma nav Pareto efektīva, tad kāds indivīds var iegūt, nevienam 

nezaudējot. Ir vispārpieņemts, ka šādi neefektīvi iznākumi nav vēlami, tādēļ Pareto 

efektivitāte ir būtisks kritērijs, lai izvērtētu ekonomiskas sistēmas un politikas 

pasākumus. 

Piemēram, ir iespējams parādīt, ka ar vairākiem idealizētiem apstākļiem brīvā 

tirgus sistēma noved pie Pareto efektīva iznākuma. To vispirms parādīja ekonomisti 

K. Erovs (Arrow) un Ž. Debrau (Debreu) (1954), kaut gan spēcīgie pieņēmumi, kas 

nepieciešami pierādījumam, nozīmē, ka rezultāts var neatspoguļot patiesās norises 

tautsaimniecībā. 

Ne katrs Pareto efektīvs iznākums tiek uzskatīts par vēlamu. Piemēram, diktatūra, 

kurā visi procesi iekārtoti tā, lai maksimizētu vienas personas labumu. Vispārīgi runājot, 

šāda ekonomiska sistēma būs Pareto efektīva, jo nevienam citam nebūs iespējams ko 

iegūt, diktatoram neko nezaudējot, un otrādi. Neraugoties uz to, vairums cilvēku 

(izņemot, iespējams, pašu diktatoru) šo neuzskatītu par vēlamu ekonomisko sistēmu. 

Bieži dotajam resursu daudzumam ir vairāk nekā viens Pareto efektīvs iznākums. 

Piemēram, diktatūrā iznākums būs Pareto efektīvs gan ar diktatori Ievu, gan diktatoru 

Ādamu. Pirmajā gadījumā nebūtu iespējams kādam iegūt, Ievai neko nezaudējot, un 

tāpat arī otrajā gadījumā ar Ādamu (Global Encyclopaedia of..., 2009). 

Līdzās Pareto efektivitātei pastāv arī citi ekonomiskās efektivitātes jēdzieni. 

Sākotnējā publikācijā (Charnes et al., 1978) A. Čarness, V.V. Kūpers un 

E. Rouds (Charnes, Cooper and Rhodes) veiksmīgi ieviesa M. J. Farela (Farrell) 

efektivitāti – lineārās programmēšanas pieeju, kas tiek saukta par CCR modeli (Farrell, 

1957). No otras puses, labklājības ekonomikā, Pareto-Kūpmena efektivitātes jēdziens 

(Pareto, 1909; Koopman, 1951) nosaka, ka lēmumu pieņemoša vienība ir efektīva tad 

un tikai tad, ja nav iespējams uzlabot nevienu ieguldījumu vai rezultātu (input or 

output), nepasliktinot kādu citu ieguldījumu vai rezultātu (Cooper et al., 2007). Šo var 

saukt par Kūpmena efektivitāti. Starp CCR efektivitāti un Kūpmena efektivitāti pastāv 

atšķirība attiecībā uz pārpalikumiem (plašāk skat., Cooper et al., 2001 un Cooper et al., 

2007).  

Datu portfeļa analīzes metode (Data Envelopment Analysis) (DPA) ir pieeja, kas 

ļauj salīdzinoši plaši novērtēt efektivitātes potenciālu uzņēmumos un ne tikai. 

Piemēram, DPA ir ļāvusi atrast neefektivitātes avotus peļņu visvairāk nesošajos 

uzņēmumos, kuri iepriekš tikuši uzskatīti par efektīviem lielās peļņas dēļ.  

Kā minēts iepriekš, saskaņā ar T. C. Kūpmena (Koopman) efektivitātes definīciju, 

relatīvā efektivitāte saskaņā ar DPA ir definēta šādi: lēmumu pieņemoša vienība ir 

efektīva tad un tikai tad, ja nav iespējams uzlabot nevienu ieguldījuma vai rezultāta 

(input or output) indikatoru, nepasliktinot kādu citu resursu vai produktu.  
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Vairumā gadījumu sociālajās zinātnēs teorētiski augstākā iespējamā efektivitāte 

nav novērojama. Tādēļ iepriekš minētā definīcija tiek aizstāta, uzsverot modeļa 

veidošanu tikai ar empīriski pieejamo informāciju, sekojošajā definīcijā: pamatojoties 

uz pieejamo informāciju, lēmumu pieņemoša vienība ir efektīva tad un tikai tad, ja citu 

lēmumu pieņemošo vienību rādītāji parāda, ka nav iespējams uzlabot nevienu dotās 

lēmumu pieņemošās vienības ieguldījuma vai rezultāta (input or output) indikatoru, 

nepasliktinot kādu citu ieguldījuma vai rezultāta indikatoru. Šādi definētu efektivitāti 

bieži sauc par tehnisko efektivitāti. Būtiski, ka šajā definīcijā nav nepieciešamas ne 

cenas, ne citi svari, kas parādā relatīvo resursu un produktu nozīmi (Gay, 2009), kā arī 

nav nepieciešams iepriekš noteikt formālo saistību starp resursiem un produktiem 

(Cooper, Seiford, Zhu, 2011). 

Politikas veidotājiem var būt lietderīgi noteikt inovāciju efektivitāti, kas pēc 

būtības arī ir tehniskā efektivitāte. Tā ir saistīta ar produktivitātes jēdzienu: 

produktivitāte tiek uzlabota, ja tas pats (mazāks) daudzums inovāciju resursu 

nepieciešams, lai radītu lielāku (to pašu) daudzumu inovācijas rezultātu (Guan, Chen, 

2012). 

Ņemot vērā to, ka iedzīvotāju attieksme, viedoklis un pārliecība ietekmē viņu 

rīcību ekonomiskajos procesos, promocijas darba autore uzskata par nepieciešamu 

aplūkot ne tikai efektivitāti no ekonomisko aprēķinu, bet arī no sociālekonomiskā 

viedokļa. 

Zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību ietekmējošie faktori 

Saskaņā ar institucionālā slāņa biezuma koncepciju, atpalikušākajiem reģioniem, 

kur vēl nav izveidotas stabilas institucionālas struktūras, vajadzētu būt lielākām 

iespējām veiksmīgi attīstīties, jo tiem ir vieglāk piemēroties jauniem izaicinājumiem un 

reaģēt uz pārbaudījumiem. Tomēr, izvērtējot tradicionāli atpaliekošos Eiropas reģionus, 

Tsipouri (2005) atzīmē, ka Īrija ir guvusi panākumus salīdzinoši nesenāk nekā Grieķija 

vai Portugāle, skaidrojot to vismaz daļēji ar izglītības struktūrām, kas vēsturiski 

izveidojušās Īrijā un ļāvušas šai valstij izveidot uz zināšanām balstītu ekonomiku 

(Fuchs, Shapira, 2005). 

B. Musiks (Musyck) un A. Rīds (Reid) (2007) pētījumā „Inovācijas un reģionālā 

attīstība: Vai Eiropas struktūrfondi ir izšķiroši?” par mērķi izvirza noskaidrot, cik lielā 

mērā nozīmīgas politiskā ietvara tendences un vadlīniju virzieni ir tikuši pieņemti 

operatīvajā līmenī 2. Mērķa reģionos, mainot politiku reģionālās attīstības jomā un 

veicinot zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju attīstību. Galvenie secinājumi, kas gūstami 

no B. Musika un A. Rīda (2007) pētījuma: 

1. pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju darbībām, kas tiek finansētas 

ar struktūrfondu palīdzību, vispirms un galvenokārt ir jābūt virzītām uz 

biznesa inovāciju aktivitāšu intensitātes palielināšanu; 

2. pastiprinātai partnerībai un reģionālajai inovāciju stratēģijai ir jākļūst par 

priekšnoteikumu finansējuma palielināšanai pētniecības, tehnoloģiju attīstības 

un inovāciju pasākumiem; 

3. visos programmēšanas cikla posmos ir jānostiprina spēja noteikt pētniecības, 

tehnoloģiju attīstības un inovāciju aktivitāšu galaproduktu vai ietekmi. Valstu 

vērtēšanas grupas gandrīz visās dalībvalstīs konstatēja nepietiekamu 

lietvedības kvalitāti, it īpaši tas bija attiecināms uz finansēto projektu gala 

produktu un rezultātiem. Finanšu uzraudzība bija labāk organizēta, tomēr arī 

šajā jomā bieži bija grūti iegūt vienkāršus datus par konkrētu pasākumu 

pieņemšanas efektivitāti (absorption rates). Lai izveidotu uzraudzības 

struktūru, uzsākot jaunas programmas, ir nepieciešams ievērojams atbalsts 

tehniskās palīdzības ietvaros (Musyck, Reid, 2007). 
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B. Musiks un A. Rīds (2007) norāda, ka ar struktūrfondu regulām laikposmam no 

2007. – 2013. gadam tiek ieviesti reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi, 

kas līdzsvaro tradicionālo saliedēšanas (cohesion) mērķi. Abu šo mērķu ietvaros ietverts 

liels uzsvars uz pētniecību, inovācijām un zināšanu ekonomiku. Tādējādi reģioniem tiks 

dota iespēja konsolidēt (un dažos gadījumos racionalizēt) savu inovāciju atbalsta tīklu, 

kā arī tiem vajadzētu būt motivētiem koncentrēt finansiālos resursus uz jaunām pieejām, 

kas ļautu radīt spēcīgākas reģionālās inovāciju sistēmas. 

B. Musika un A. Rīda (2007) pētījumā piedāvātās liecības par iepriekšējo 

programmēšanas periodu liek domāt, ka pakāpe, kādā reģionālās amatpersonas un 

iesaistītās puses spēj rīkoties pāri tehnoloģiju un infrastruktūras noteiktai pieejai uz 

sistēmisku mācīšanās ekonomiku, būs pamatā pievienotajai vērtībai, kas tiks radīta no 

turpmākās masīvās ES fondu iepludināšanas Eiropas reģionālajās zināšanu ekonomikās 

(Musyck, Reid, 2007). 

2008. gada ekonomikas krīze spēcīgāk skāra atpalikušākās Eiropas valstis, t.i., 

jaunās ES dalībvalstis Centrālajā un Austrumeiropā, kā arī Dienvideiropā, nekā valstis, 

kur jau pastāvēja spēcīga nacionālā inovāciju sistēma (Filippetti, Archibugi, 2011). 

Č. Purlijs (Purlys) (2009) uzsver, ka, lai pārvarētu recesiju, valstij jāveicina inovāciju 

rašanos, bet uzņēmumiem ir jābūt inovatīviem.  

Kā norāda A. Filipeti (Filippetti) un D. Arčibugi (Archibugi) (2011), 

cilvēkresursu kompetences un kvalitāte, augsto tehnoloģiju nozares specializācija un 

kreditēšanas sistēmas attīstība ir tie strukturālie faktori, kas ļauj samazināt ekonomiskās 

lejupslīdes radīto ietekmi uz Eiropas uzņēmumu inovatīvo darbību, vienlaikus, 

neskatoties uz recesiju, palielinot ieguldījumus inovācijās. Svarīgi pievērst uzmanību 

secinājumam, ka dažas nacionālās inovāciju sistēmas strukturālās īpašības izskaidro 

inovāciju radīto stabilitāti nopietnu ārēju satricinājumu gadījumos (Filippetti, 

Archibugi, 2011).  

Ekonomiskās krīzes un milzīgo valsts budžeta tēriņu samazināšanas tiešais 

publiskais finansējums P&A nevar tikt nodrošināts vai palielināts pietiekamā apjomā 

(inovāciju finansējums Latvijā 2009. gadā veidoja tikai 0.45 % no IKP, kamēr vidējais 

finansējums ES 27 dalībvalstīs 2009. gadā saskaņā ar Eurostat datiem sasniedza 2.01 % 

no IKP), tādēļ ir svarīgi izpētīt faktorus, kas ietekmē zinātniskās un inovatīvās darbības 

attīstību, kā arī iespējas izmantot netiešās ietekmes instrumentus kā likumiskā un 

regulējošā ietvara maiņa un publiskā iepirkuma noteikumu definēšana, kas atbalstītu 

inovatīvus un P&A veicinošus produktus un pakalpojumus, kā arī veicinātu P&A 

attīstību Latvijā. 

Promocijas darba autore zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību ietekmējošos 

faktorus grupējusi piecās tematiskajās faktoru grupās: 

 tiesiskie faktori; 

 projektu realizēšanas prasmju faktori; 

 zinātnisko atklājumu komercializācijas priekšnosacījumi; 

 finansējuma veidi un atbalsta mehānismi; 

 produktivitātes un efektivitātes faktori. 

Tiesisko faktoru grupa 

Netiešs pasākums, ko valdība var veikt zinātniskās un inovatīvās darbības 

veicināšanai, ir tiesiskā ietvara nodrošināšana. 

Promocijas darba autore izvirzīja un promocijas darba 3.4. apakšnodaļā 

aprakstītajā pētījumā pārbaudīja šādus galvenos likumiskajā ietvarā iekļautos 

apakšfaktorus jeb aspektus, kas ietekmē P&A izaugsmi Latvijā: 

 pastāvošais intelektuālā īpašuma tiesību regulējums; 
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 jaunieviestā vienotā zinātniskā un akadēmiskā personāla darba stundu 

uzskaites kārtība pie viena darba devēja (Noteikumi par izmantotā..., 

2010); 

 korupcija; 

 nodokļu atlaides vai subsīdijas inovatīvu produktu ražotājiem; 

 likumdošanas normas, kas paredz kompensāciju zaudējumiem, kas 

radušies negatīvu pētījumu rezultātu gadījumos. 

Intelektuālā īpašuma tiesības regulējošie normatīvo aktu kopums ir viens no 

pamatelementiem nacionālajā inovāciju sistēmā (Dimza, 2003; Boļšakovs, 2006), un tas 

tiek izmantots ne vien ar mērķi attīstīt inovācijas, bet arī veidot daudzpusīgu izpratni par 

privāto uzņēmumu neaizsargātību un patstāvīgu nepieciešamību patentu tirgošanas un 

savstarpējās licencēšanas pašaizsardzības (Hall, Ziedonis, 2001). Nepārdomātas 

valdības rīcības sekas, izstrādājot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības 

likumdošanu, vēlāk var radīt milzīgus valsts budžeta zaudējumus (plašāk skat. Aghion et 

al., 2009), tādējādi padarot tiesiskā aspekta izvērtēšanu vēl nozīmīgāku. 

Par vienoto zinātniskā un akadēmiskā personāla nostrādāto darba stundu reģistru 

pie viena darba devēja, kas tika ieviests kā obligāts nosacījums valsts budžeta, ES 

struktūrfondu un ārvalstu finanšu atbalsta līdzekļiem finansētu pētījumu projektu 

īstenošanā iesaistītajiem valsts zinātnisko institūtu, valsts dibinātu augstskolu un valsts 

dibinātu augstskolu zinātnisko institūtu zinātniskajiem darbiniekiem kopš 2011. gada 

1. janvāra, promocijas darba 3.4. apakšnodaļā aprakstītajā aptaujā zinātnisko institūtu 

un valsts aģentūru eksperti pauda pretējus viedokļus. To var skaidrot ar faktu, ka šis 

jautājums nav bijis sakārtots atbilstoši Darba likuma prasībām un, iespējams, tika 

pārsniegs Darba likumā noteiktais virsstundu skaits, ko darbinieks drīkst strādāt 3 

mēnešu ietvaros (maksimāli pieļaujamais ir 144 stundas). Līdz ar to augstāk minētais, 

jaunieviestais tiesiskais regulējums varētu būtiski ietekmēt turpmāko zinātnes attīstību 

Latvijā – ja pētnieki nestrādās virsstundas, varētu sekot zinātnes sniegto rezultātu 

samazinājums, tāpēc šis aspekts tika iekļauts pētījumā (skat. promocijas darba 

3.4. apakšnodaļu). 

Saskaņā ar Korupcijas uztveres indeksa 2010 rezultātiem, kur Latvija ierindota 

59. vietā starp 178 valstīm ar 4.9 punktiem skalā, kur 10 ir „brīva no korupcijas” un 0 

nozīmē augstu korumpētību, tiek norādīts, ka valstī pastāv samērā nopietnas problēmas 

saistībā ar korupciju. Attiecīgi tas ir svarīgs aspekts, kas raksturo tiesisko vidi, un tika 

iekļauts aptaujā uzdodamajos jautājumos. 

Nodokļu atvieglojumi ir inovāciju veicināšanas pasākums, kas Eiropā krīzes 

pārvarēšanai tiek plaši izmantots tādās ES dalībvalstīs, kā Beļģija, Vācija, Spānija, Īrija, 

Francija, Nīderlande, Portugāle un Slovākija (Conte et al., 2009). Lai pretdarbotos 

krīzes ietekmei, iepriekš nosauktās valstis ieviesa papildu nodokļu atvieglojumus, 

stimulējot inovatīvo darbību (Conte et al. 2009), tomēr šāds Eiropā plaši pielietots 

inovācijas stimulējošs pasākums, ekonomiskajai krīzei sākoties, netika īstenots Latvijā. 

Promocijas darba autore uzskata, ka nodokļu atvieglojumi ļautu panākt ātrāku 

inovatīvās darbības attīstību un izaugsmi, un tāpēc centās noskaidrot respondentu 

attieksmi šajā jautājumā. 

Projektu realizēšanas prasmju faktori  

Lai noskaidrotu, vai pētniecības un attīstības jomā trūkst informācijas par 

uzaicinājumiem pieteikt projektus, kā arī vai projektu ieviesējiem trūkst projektu 

īstenošanas prasmju, promocijas darba autore lūdza novērtēt, vai zinātniekiem ir 

nepieciešams uzlabot prasmes šādos aspektos: 

 projektu sagatavošanas, projektu iesniegumu noformēšanas prasmes; 
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 projektu administratīvās vadības prasmes; 

 prasmes piesaistīt projektu partnerus no citām zinātniskajām institūcijām vai 

universitātēm; 

 prasmes iesaistīt uzņēmējus projektu īstenošanā. 

Zinātnisko atklājumu komercializācijas priekšnosacījumi 

Izgudrojumi, kas netiek komercializēti, nekļūst par inovācijām. Inovācija ietver 

jaunu izgudrojumu praktisku pielietojumu tirgū pieprasītos produktos, pakalpojumos vai 

procesos, tādējādi veicinot ekonomisko izaugsmi.  

Daudzi zinātnieki ir pētījuši faktorus, kas mudina zinātniekus iesaistīties 

uzņēmējdarbībā. Dažu zinātnieku pētniecības jautājums tika definēts kā zinātnieku 

nodomu kļūt par uzņēmējiem analīze (Ding, Choi, 2011), kamēr citi vairāk pievērsušies 

zinātnieku nodarbinātības privātajā sektorā ietekmējošo faktoru noskaidrošanai 

(Keršytė, Kriščiūnas, 2008; Roach, Sauermann, 2010). Atklāts, ka sadarbības iespēju ar 

citiem uzņēmējiem un institūcijām trūkums ir viens no būtiskākajiem inovāciju 

radīšanas kavēkļiem (Röller, Mohnen, 2005). 

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajās Zinātnes un 

Tehnoloģiju attīstības vadlīnijās 2009. - 2013. gadam norādīts, ka galvenās problēmas 

P&A jomā Latvijā ir komercializācijas zināšanu un iemaņu trūkums un nepietiekams 

finansējums. 

Attieksme pret izgudrojumu komercializāciju ir pētīta, jo tā varētu palīdzēt izprast 

NIS dalībnieku kā iesaistīto pušu viedokļu atšķirības. 

Galvenie aptaujā apskatītie jautājumi par inovāciju komercializācijas aspektiem: 

 zināšanas par intelektuālā un nemateriālā īpašuma tiesībām; 

 zinātnieku spēja patentēt praktiski pielietojamos izgudrojumus; 

 zinātnieku orientācija uz praktisko pētījumu veikšanu; 

 uzņēmēju iesaiste un jaunu produktu vai pakalpojumu izstrādes pasūtīšana 

zinātniskajos institūtos; 

 zinātnieku spēja saprotami piedāvāt savus pakalpojumus uzņēmējiem. 

Finansējuma veidi un atbalsta mehānismi 

Naudas resursi ir definēti kā atsevišķa faktoru grupa, jo finansējuma trūkums kā 

viens no būtiskākajiem inovatīvās darbības kavējošajiem faktoriem definēts 

L.H. Rollera (Röller) un P. Monena (Mohnen) 2005. gadā veiktajā pētījumā par 

inovāciju politiku četrās ES dalībvalstīs (Īrijā, Dānijā, Vācijā un Itālijā). Turklāt 

promocijas darba autore uzskata, ka ir svarīgi ne vien ietvert šo resursu pieejamības 

aspektu, bet arī finansēšanas mehānismus, ko tieši vai netieši izmanto valdība politikas 

elementu kompleksa ietvaros (vairāk skat. Flanagan, 2011). Izvērtējot pētniecības 

institūcijām pieejamos finansēšanas mehānismus, tika izveidota finansējuma faktoru 

kopa, kas saskaņā ar aptaujas anketu ietver šādus galvenos finanšu instrumentus:  

 bāzes finansējums, kas tiek piešķirts, lai nodrošinātu zinātnisko darbību un 

attīstību valsts pētniecības institūtos un valsts universitāšu pētniecības 

institūtos, kā arī, lai segtu pētniecības institūtu uzturēšanas izmaksas un 

nodrošinātu zinātniskā personāla atalgojumu; 

 finansējuma pieejamība nacionāla līmeņa projektu konkursos (piemēram, 

Latvijas Zinātņu akadēmijas granti, Tirgus orientētie pētījumi, Valsts 

pētījumu programmas, ESF un ERAF u.c.); 

 finansējums Eiropas iniciēto pasākumu ietvaros, piemēram, 7. 

Ietvarprogramma, EUREKA, COST un citas, ES struktūrfondi un nacionālās 

pētniecības programmas; 



 37 

 finansējuma saņemšanas atbalsta sistēma (konsultācijas par finanšu vadību, 

uzskaiti un apsaimniekošanu); 

 iespējas saņemt valsts aizdevumu ES struktūrfondu īstenošanai; 

 iespējas saņemt aizdevumu kredītiestādē. 

Valsts aizdevums dod iespēju valsts pētniecības institūtiem aizņemties finanšu 

resursus attīstības projektu īstenošanai. Abi aizņemšanās instrumenti ir ietverti 

finansiālo faktoru grupā kopā ar finanšu instrumentiem un atbalsta mehānismu 

konsultāciju nodrošināšanai finanšu vadības un apsaimniekošanas jautājumos, jo visi 

apakšfaktori paplašina zinātnisko institūciju iespējas iegūt finansējumu. 

Produktivitātes un efektivitātes faktori 

Inovācijas procesu aktivizāciju ES var panākt, mērķtiecīgāk attīstot un 

produktīvāk izmantojot inovāciju potenciālu (Melnikas, 2009). 

Pētniecības un attīstības jomas izaugsmi ietekmējošo faktoru produktivitāte ir 

attiecināma uz produktīvu resursu un metožu izmantošanu inovāciju radīšanas procesā, 

efektīvu nacionālo inovāciju sistēmu un rezultatīvu struktūrpolitikas plānošanu, kā arī 

efektīvu valsts pētniecības iestāžu institucionālo shēmu. Saskaņā ar Conte (Conte et al., 

2009) daži no šiem aspektiem ir saistīti ar pētniecības un attīstības jomas produktivitāti 

un efektivitāti ietekmējošiem ārējās vides faktoriem, piemēram, normatīvo un 

konkurenci regulējošo ietvaru, sociālekonomisko fonu, klimatu, ekonomisko attīstību, 

valsts pārvaldes darbību. 

Saskaņā ar J. Fagerberga (Fagerberg) un kolēģu pētījumu (Fagerberg et al., 

2009) nacionālā inovāciju sistēma sastāv no daudzu dažādu sektoru uzņēmumiem, kas 

darbojas kopējā (nacionālā) zināšanu infrastruktūrā un kopējā institucionālā un politiskā 

ietvarā. Tādējādi tautsaimniecības struktūrai ir svarīga loma nacionālās inovāciju 

sistēmas noteikšanā. Attiecības starp tautsaimniecības sektoriem un nacionālo inovāciju 

sistēmu ir līdzevolucionējošas, kur sektoru raksturlielumi (un uzņēmumu vajadzības 

šajos sektoros) ietekmē zināšanu infrastruktūras, institūciju un politikas attīstību 

nacionālajā līmenī, un šie faktori pēc tam ietekmē tautsaimniecības attīstību, tajā skaitā 

tās sektorālo struktūru. 

Ja tiek analizēts inovāciju rašanās process nacionālas valsts ietvaros, saskaņā ar 

sistēmu pēctecīguma teoriju, pētnieki joprojām strīdas, vai atpaliekošie reģioni varētu 

panākt attīstītākos pat spēcīgi dominējoša pēctecīguma apstākļos, ja tie ieviestu jaunu 

pieeju un pasākumus pētniecības un attīstības jomā. Fagerberga un M. Srholeca 

(Srholec) 2008. gadā veiktajā pētījumā norādīts, ka valstis, kas guvušas panākumus, 

veidojot un uzturot spēcīgu inovatīvu potenciālu un labi funkcionējošas pārvaldības 

sistēmas, ekonomiskajā ziņā dzīvo labāk nekā tās, kam ir tendence atpalikt. Tā kā 

nacionālo inovāciju sistēmu nav iespējams izveidot īsā laika posmā, bet gan pakāpeniski 

daudz gadu gaitā, tad vairākas šobrīd trūcīgas valstis izveidot inovāciju sistēmu ir 

kavējuši nelabvēlīgi ģeogrāfiskie, dabas vai vēsturiskie apstākļi. (Fagerberg, Srholec, 

2008). Turpretim G. Fuks (Fuchs) un P. Šapira (Shapira) (2005) atzīst, ka centieni 

īstenot pārorientāciju var būt veiksmīgi pat tad, ja, pateicoties konkrētā reģiona attīstībai 

pagātnē un reģionā pastāvošai ekonomiskajai struktūrai, ir izveidojušies nelabvēlīgi 

apstākļi. Pašreiz attīstības ziņā atpaliekošais un iedzinēja lomā esošais reģions var gūt 

panākumus, ja tas izmanto modernus ekonomiskās darbības instrumentus, tādus kā 

pašuzturošu un inovatīvu reģionā esošu industriālu klasteru izveidi un inovāciju 

sadarbības tīklu radīšanu. 

Promocijas darba autore uzskata, ka Latvija joprojām ir attīstības valsts, tāpēc 

būtisks ir C. Frīmena (Freeman) un L. Soete (Soete) (2009) pētījumā apgalvotais: šādās 

valstīs sarežģītākais uzdevums ir saistīts ar rūpnieciski tehnoloģiskās konkurētspējas 

iedibināšanu, balstoties uz tradicionālāku industriālās zinātnes un tehnoloģiju politiku, 
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kas ietver īpašu atbalstu inženierzinātnēm, stratēģiskas plānošanas prasmēm un 

pieredzes uzkrāšanai. Vienlaikus attīstītajās valstīs ar augstiem ienākumiem inovācijas 

politikas sarežģītākais uzdevums šķiet arvien vairāk virzīts uz jautājumiem saistībā ar 

„radošās destrukcijas” procesu ilgtspēju vidēs, kas dod priekšroku savējiem, drošībai un 

riska novēršanai, kā arī ienākumu un bagātības uzturēšanai (Freeman, Soete, 2009). 

Reģiona kolektīvā efektivitāte, mācīšanās un konkurētspēja 

Ekonomikā kolektīvās efektivitātes jēdzienu ieviesa H. Šmits (Schmitz) (1995), lai 

raksturotu ekonomisko klasteru veiksmes faktorus attīstības valstīs. Kolektīvo 

efektivitāti viņš raksturoja kā divu faktoru – ārēju faktoru radītu ietaupījumu (external 

economies of scale) un ekonomikas dalībnieku vienotas rīcības – veiksmīga 

mijiedarbība, kas labvēlīgas sociālās vides ietekmē rada starpposma rezultātus 

(skat. 1.4. att.). 

 

Avots: autores konstrukcija pēc Schmitz, 1995; Baleiras, 2011 

1.4. att. Kolektīvās efektivitātes darbības mehānisms. 

Būtiskākie starpposma rezultāti, kas vairo reģiona konkurētspēju, ir inovācijas, 

ražošanas izmaksu ietaupījums (internal economies of scale) un starptautiskā sadarbība 

(Schmitz, 1999).  

1.4. attēlā atspoguļots shematisks kolektīvās efektivitātes darbības process. Ārējs 

lielražošanas ietaupījums un vienota rīcība rodas reģionā no mijiedarbības starp 

septiņiem endogēniem un septiņiem eksogēniem ieguldījumiem, kas attēlots ilgtspējīgas 

reģionālās attīstības modelī (Baleiras, 2011) (skat. 1.5. att.). 
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Avots: Baleiras, 2011 

1.5. att. Ilgtspējīgas reģionālās attīstības modelis. 

Ilgtspējīgas reģionālās attīstības modeļa iekšējā aplī sagrupēti endogēnie, t.i., 

reģiona iekšējie ieguldījumi:  

1) ražošanas kapitāls – efektīvs fiziskā darbaspēka un kapitāla ieguldījums 

potenciālā ražošanas apjoma ieguvei (Baleiras, 2011); 

2) cilvēkkapitāls – ir saistīts ar reģionā pieejamā darbaspēka kvalitāti. Jo labāka 

formālā izglītība, profesionālā sagatavotība, apmācība darbavietā un 

vispārējās prasmes, piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

prasmes, jo augstāka ir darbaspēka kvalitāte. Cilvēkkapitāla kvalitātes 

sabalansēts sadalījums starp indivīdiem vērtējams kā labāks, jo sociālās 

mijiedarbības ir nozīmīgas, modeļa ietvaros nodrošinot ilgtspējīgu reģionālo 

attīstību (Baleiras, 2011); 

3) sociālais kapitāls – ietver komunikāciju un mijiedarbību starp reģiona 

iedzīvotājiem, to sociālekonomiskās saites, formālās un neformālās 

apvienības, uz uzticības pamata veidotas attiecības, vēlēšanos sadarboties, kā 

arī neformālus ekonomikas aģentu tīklus, u.c. (Stimson et al., 2009); 

4) kreativitātes kapitāls – iekļauj reģiona spēju pieņemt izaicinājumus un tikt ar 

tiem galā, izmantot iespējas, uzņēmējspējas, spējas rast jaunas domāšanas 

metodes vai adaptēties jauniem spēles noteikumiem, inovāciju spējas, spējas 

paredzēt nākotnes patēriņa struktūru u.c.. Urbānais multikulturālisms veicina 

šī ieguldījuma izplatību (Baleiras, 2011); 
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5) ekoloģijas kapitāls – iekļauj reģiona teritorijas pievilcību, vides objektus, kuri 

nodrošina patīkamu darba un dzīves vietu, tie būtu, daudz apzaļumojumu, 

svaigs gaiss, daudz ūdenskrātuvju, skaistas ainavas utt. (Stimson et al., 2009); 

6) kultūras kapitāls – kopā ar ekoloģijas kapitālu, materiālās un nemateriālās 

kultūras objektu klātbūtni, ir avots tūristu un iedzīvotāju piesaistei, kā arī 

kreativitātes enerģijai (Baleiras, 2011); 

7) institucionālais kapitāls – raksturo privāto, publisko un sociālo organizāciju 

skaitu un kvalitāti reģionā. Labas pārvaldības modeļu un tehniskā 

nodrošinājuma tās īstenošanai izveide ir nepieciešama atbilstoša līmeņa 

institucionālā kapitāla pieejamībai (Stimson et al., 2009). 

Iekšējā aplī ietvertie endogēnie reģionālās attīstības ieguldījumi mijiedarbojas, 

paturot prātā, ka visu savstarpējo mijiedarbību atainošana radītu nepārskatāmu 

zīmējumu, tie, 1.5. attēlā šie ieguldījumi secīgi savienoti. Jāatceras, ka modelī ietvertie 

endogēnie ieguldījumi ar atšķirīgu spēku un stiprumu ietekmē 1.5. attēla centrā 

novietoto mērķi – ilgtspējīgu reģionālo attīstību. 

Ārējā aplī 1.5. attēlā ietverti eksogēnie faktori, kas vienlaikus divos veidos 

ietekmē reģionālo attīstību – tieši, t.i., uzlabojot vai pasliktinot dzīves kvalitāti reģionā 

(1.5. attēlā raustītās līnijas) un netieši, t.i. pastarpināti iedarbojoties uz endogēnajiem 

faktoriem (1.5. attēlā punktotās līnijas) (Baleiras, 2011). Šāds ilgtspējīgas reģionālās 

attīstības modelis vienlīdz labi izskaidro mūsdienu reģionālās attīstības modeli gan 

lielās pilsētās, gan novados, neatkarīgi no tā, vai aplūkojamais reģions atrodas kādā no 

pasaules visattīstītākajām valstīm vai tiek analizēta attīstības valsts potenciālā izaugsme 

(Baleiras, 2011). 

Promocijas darba autore uzskata, ka, lai pilnībā apzinātos kolektīvās efektivitātes 

veidošanās nosacījumus, nepieciešama starpdisciplināra pieeja. Turpmāk analizētas 

socioloģijas un izglītības zinātņu nozaru sniegtie definējumi kolektīvās efektivitātes 

pieejai. 

Kolektīvās efektivitātes jēdziena pirmsākumi socioloģijā aizsākās vien pāris gadus 

pēc H. Šmita (Schmitz) 1995. gada publikācijas. Socioloģijas apakšnozarē kriminoloģijā 

kolektīvā efektivitāte tiek raksturota kā apkaimē dzīvojošo indivīdu vēlēšanās darboties 

kopīga mērķa sasniegšanai (noziedzības mazināšanai) savstarpēji uzticoties (Sampson et 

al., 1997). Promocijas darba autore atzīst, ka nozīmīgākie kolektīvās efektivitātes 

priekšnoteikumi ir grupējumu savstarpējā uzticēšanās un vēlēšanās kopīgi darboties 

mērķa sasniegšanai. Grupējumi, atkarībā no analizējamās tēmas, var būt gan apkaimes 

iedzīvotāji, gan ekonomiskajā klasterī ietilpstoši uzņēmumi vai pat visi ekonomikas 

dalībnieki valsts ietvaros.  

Interesanta šķautne kolektīvās efektivitātes raksturošanai atklājas, aplūkojot 

kolektīvās efektivitātes koncepciju izglītības zinātnē, kuras pamatā ir uzskats, ka grupai, 

kopīgi darbojoties, ir iespējams sasniegt izvirzīto mērķi, ja pietiekošs grupas dalībnieku 

skaits iesaistās, t.i., veidojas grupas dalībnieku „kritiskā masa” (Bandura, 1997). Skolas 

administrācijas un visu skolotāju pārliecība, ka „kopā mēs varam izmainīt pasauli”, un 

atbilstošas kopīgas darbības rezultējas ar skolēnu sekmju uzlabošanos. Promocijas darba 

autore atzīst, ka kolektīvā efektivitāte var veiksmīgi īstenoties, ja pietiekošu grupējuma 

dalībnieku skaitu vieno pārliecība, un kopīgā mērķa sasniegšanai tie darbojas saskaņoti. 

Kolektīvās efektivitātes viens no galvenajiem priekšnosacījumiem ir grupējumu 

spēja kolektīvi mācīties. Kolektīvās mācīšanās jēdziena aizsākumi rodami bioloģijā. 

Evolucionārais biologs A. Vilsons (Wilson), kas atklāja „ģenētisko pulksteni” – ikviena 

dzīvā organisma molekulas, vienai paaudzei nomainot otru, mainās ar pastāvīgu ātrumu, 

konstatēja, ka putni, īpaši dziedātājputni, ir attīstījušies daudz ātrāk, tādējādi 

evolucionārās attīstības gaitā iegūstot vairāk ģenētisko pulsāciju, nekā iespējams dotajā 
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laikā kopš to izcelšanās (De Geus, 1997). Kā aprakstīts grāmatā „Dzīvīgais uzņēmums” 

(De Geus, 1997) putniem izdevies attīstīties straujāk nekā citām sugām, jo tiem, saskaņā 

ar Wilsona pētījumu, piemīt spēja paaudzes ietvaros mācīties, vienlaikus praktizējot 

šādus uzvedības mehānismus: 

 inovācija jeb spēja izgudrot un pielietot jaunus izturēšanās veidus; 

 sociālā izplatība, t.i., indivīda spēja komunicēt ar kopienu; 

 mobilitāte, kas saprotama ar kolektīvu pārvietošanos pretēji izolācijai un 

teritorialitātei. 

Būtiski ir pētījuma rezultāti, kas liecina par to, ka tieši sociālajai izplatībai ir 

izšķirošā loma, lai putni vienas paaudzes ietvaros spētu kolektīvi mācīties (De Geus, 

1997). Promocijas darba autore uzskata, ka, ja šos iepriekš nosauktos kolektīvās 

mācīšanās elementus īstenotu kolektīvās efektivitātes ietvaros straujākai ekonomikas 

attīstībai, tas Latvijai palīdzētu izrauties no pagātnes atkarības un ievērojami ātrāk 

panākt attīstītās valstis. 

Ievērojot iepriekš teikto, Latvijas kā ES reģiona ietvaros kolektīvās efektivitātes 

sekmīgai darbībai inovāciju attīstības mērķa sasniegšanai nepieciešams, lai ikviens 

iedzīvotājs un ekonomikas dalībnieks gūtu pārliecību, ka Latvijā ir iespējama uz 

inovācijām balstītas ekonomikas attīstība un, savstarpēji uzticoties un kolektīvi 

mācoties, ar apzināti vadītu kopīgu rīcību sasniegtu mērķi.  

Radošu spriedzi un pašatjaunošanās procesu var uzskatīt par galvenajiem uz 

inovācijām balstītas reģionālās attīstības faktoriem, kas sakņojas kolektīvās efektivitātes 

īstenošanā. Pašatjaunošanās spēju nevar radīt vai uzturēt ar ārējas kontroles palīdzību, 

bet tā drīzāk rodas spontāni no radošās spriedzes, kas veidojas visu faktoru mijiedarbībā 

un vadībā (Ståhle, Sotarauta, 2003).  

Spriedze ir stāvoklis, ko raksturo satraukums un valdzinājums kopā ar cerībām, ka 

nākotne atnesīs kaut ko jaunu un atšķirīgu, un/vai priekšnojautu stāvoklis, kam 

raksturīga ar nākotnes notikumu un rīcību saistītā neparedzamība un nedrošība. 

Spriedze rodas, pretējiem vai pietiekami atšķirīgiem spēkiem pastāvot vienlaikus un 

apšaubot dominējošos domāšanas un/vai darbības veidus, kā arī līdzsvaru starp divām 

vai vairāk parādībām. Reģionu attīstības jomā minētās parādības var ietvert, piemēram, 

attiecības starp organizācijām vai atšķirību starp attīstību tagadnē un nākotnē kādā 

konkrētā jautājumā (Ståhle, Sotarauta, 2003). 

Radošums ir saistīts ar nepieredzētu un oriģinālu produktu, procesu, ideju un 

darbības veidu radīšanu, izmantojot informāciju veidā, kas paver jaunas un atšķirīgas 

pazīstamu jautājumu un parādību novērošanas un interpretēšanas iespējas. Radošā 

spriedze neveidojas uz programmām orientētas reģionālas attīstības ietvaros, jo šāds 

instruments nerada izaicinājumu vīzijai un vīzija, savukārt nepiedāvā jaunus 

pārbaudījumus šim instrumentam (Ståhle, Sotarauta, 2003). Radošas spriedzes vietā 

starp tagadni un nākotni rodas stratēģiskā darba „melnais caurums”, t.i., vīzijās, 

stratēģijās un instrumentos pārāk lielā mērā ir ticis uzsvērts plānošanas tehnikas aspekts, 

nepilnīgi izmantojot tiem piemītošo spriedzi (Ståhle, Sotarauta, 2003). Reģiona kopīgos 

mērķus ir iespējams panākt, apvienojot visus reģionā pieejamos spēkus un 

resursus (skat. 1.6. att.). 
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Avots: autores konstrukcija pēc Ståhle, Sotarauta, 2003 

1.6. att. Reģiona konkurētspējas novērtējuma konceptuālais modelis. 

Somijā reģionu attīstības plānošanai un organizēšanai pielieto 1.6. attēlā parādīto 

reģiona konkurētspējas novērtējuma shēmu. Labs piemērs, kur to var novērot, ir Aalto 

Living Lab T3 reģionā – vienā no Somijā praksē īstenotām inovāciju sadarbības 

platformām. Šī platforma ir balstīta uz sadarbību starp Espoo pilsētu, Aalto Universitāti, 

kā arī uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm, kas darbojas reģionā. Aalto Living 

Lab T3 reģiona attīstība ir bāzēta uz Helsinku metropoles reģiona vīziju. Galvaspilsētas 

reģions ir progresīvs pasaules klases biznesa un inovāciju centrs, kura pamatā ir zinātne, 

māksla, radošums un spēja mācīties, kā arī augstas kvalitātes pakalpojumi. Šī reģiona 

panākumi veicina tā iedzīvotāju, kā arī visas Somijas labklājību un augstu pakalpojumu 

kvalitāti. Galvaspilsētas reģions tiek veidots kā vienots, funkcionāls reģions, kurā vide 

ir cieši integrēta dabā, nodrošinot ērtu vietu dzīvošanai, mācīšanās procesam, 

strādāšanai un uzņēmējdarbībai (Markkula, 2010). 

Konceptuālais T3 modelis, kas lietots par pamatu iepriekš aprakstītā Aalto Living 

Lab T3 izveidei, sastāv no trim kopējām un savstarpēji atkarīgām daļām, kas savstarpēji 

sadarbojas un mijiedarbojas inovāciju radīšanā:  

a) zinātne un tehnoloģijas;  

b) māksla un jaunrade; 

c) bizness un ekonomika. 

M. Markkula (2010) ir izteicis T3 modeļa raksturojumu vienādojuma veidā: 

i  WB = T3 + e3,  (1.1.) 

kur:  

i – inovācijas; 

WB – labklājība; 

T3 – zinātne, māksla, tautsaimniecība (Tiede, Taide, Talous); 

e3 – ētika, estētika, pieredze (eettisyys, esteettisyys, elämyksellisyys). 

Somijā kopš 2003. gada par galveno reģionālās inovāciju politikas mērķi ir 

izvirzīta pašatjaunošanās procesu veicinošu apstākļu radīšana. Pašatjaunošanās procesa 

centrālie jautājumi ir reģionālo procesu dalībnieku motivēšana, kopīgas vīzijas izveide, 

tīkli, kas balstīti uz uzticību un savstarpēju atkarību, brīva un atvērta informācijas 

plūsma, kā arī spēja izvēlēties piemērotu laiku darbībām (Ståhle, Sotarauta, 2003). 

Mērķi 

REĢIONS 

Konkurētspējas 

faktori 

Konkurētspēja Pievilcība Pašatjaunošanās 

spēja 
1. cilvēkkapitāls 

2. novatoriskums 

3. koncentrācija 

4. infrastruktūra 

5. uzņēmumi 

6. institūcijas 

7.dzīves apstākļi 

 un vide 

8. attīstītāju tīkli 

9. radošā spriedze 

Pašreizējie 

apstākļi 

Izaicinājumi 
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Somu pētnieki P. Stole (Ståhle) un M. Sotarauta (Sotarauta) (2003) ir aprakstījuši 

četras galvenās prasības inovatīvai videi, kas sekmē veiksmīgu pašatjaunošanās 

procesu: 

 dalībnieki: identitāte, piederības sajūta un harizma; 

 tīkli: saites, uzticība un savstarpēja atkarība; 

 zināšanu pārvaldība: informācijas plūsma un komunikācija; 

 spēja izvēlēties piemērotu laiku: situācijas izpratne un drosme rīkoties. 

Pašatjaunošanās procesa dalībnieku identitāte, viņu piederības sajūtas stiprums un 

viņu vēlēšanās ieguldīt laiku, enerģiju un resursus ir pašatjaunošanās procesa esence un 

pamats. Tīkli ir svarīgākais pašatjaunošanās procesa darbības veids. Funkcionējošus 

tīklus rada starp dalībniekiem pastāvošās saites, uzticība un daudzpusēja, pozitīva 

atkarība. Inovācijas sistēmas pamatā vienmēr ir jābūt brīvas un atvērtas informācijas 

plūsmas un intensīvas komunikācijas platformai. Bez šiem faktoriem sistēma nevar būt 

dinamiska. Attiecībā uz inovācijām izšķirošais faktors starp panākumiem un neveiksmi 

bieži ir piemērota laika izvēle. Iespēju logi nav atvērti mūžīgi, tos nepieciešams atpazīt 

un nekavējoties veikt atbilstošas darbības. Intensīva un daudzpusīga mijiedarbība rada 

apstākļus, kas ir šo principu pamatā un vienmēr darbojas mikrolīmenī gan cilvēku 

savstarpējās attiecībās, gan nosakot vides inovatīvas pārveides dinamiku, kvalitāti un 

iespējas. No otras puses, apstākļus var radīt arī no augšas uz leju, sākot ar makrolīmeni, 

kad lēmumu pieņēmēji rada vidi, kas ļauj izveidot šos apstākļus. Pašatjaunošanās 

procesu veicinošu apstākļu izveide atrodas inovatīvas reģionālās politikas centrā. 

Attīstības pamatā ir mācīties spējīgi attīstītāju tīkli, inovāciju vides un vadība, kas veido 

radošu spriedzi, tādējādi sniedzot iedrošinājumu (Ståhle, Sotarauta, 2003). 

Ievērojot iepriekš teikto, promocijas darba autore uzskata, ka reģiona attīstības 

pamats balstās uz nacionālās un reģionālās inovāciju sistēmas dalībnieku kolektīvās 

efektivitātes un spējas kolektīvi mācīties. Spēja mācīties saistīta ar komunikāciju, 

savstarpēju informācijas apmaiņu un atvērtību visam jaunajam, tādēļ, lai nodrošinātu 

valsts izaugsmi, inovāciju sistēmu nepieciešams veidot ar atvērta inovāciju procesa 

pieeju. 

Atvērts inovāciju procesa modelis 

Zināšanu ekonomikas apstākļos ģenerēt idejas spējīgi cilvēki strādā konkrētā 

uzņēmumā, kas vēlas gūt labumu no šīm idejām, bet citos uzņēmumos strādājošajiem ir 

vērtīgas zināšanas, prasmes un iemaņas, kā arī inovatīvas idejas, ar kurām apmainoties 

iespējams nodrošināt straujāku un ilgtspējīgāku inovāciju radīšanu (Chesbrough, 2003). 

Inovāciju procesā ikviena secīga ideja var rasties konkurējoša uzņēmuma pētniekam, 

kādas attālas universitātes laborantam vai pat studentam. Mūsdienās, kad gandrīz visa 

informācija ir plaši pieejama, idejas un izgudrojumi var rasties ne tikai attiecīgās jomas 

pētniekiem, bet jebkuram, kas par konkrēto nozari interesējas. Uzņēmumu 

konkurētspējas saglabāšanai un celšanai par nepieciešamību kļūst ārējo tehnoloģiju bāzē 

esošo zināšanu izmantošana, ja uzņēmums darbojas strauji attīstošās sfērās, piemēram, 

farmācijā, informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā, kā arī nanotehnoloģiju 

nozarē.  

Uzņēmuma atvērta inovāciju procesa modelis (skatīt 1.7. att.) paredz, ka 

uzņēmuma iekšienē tiek izstrādāts jaunas tehnoloģijas sākums vai cita tās daļa, bet 

papildu inovatīvas idejas iespējams smelties ārpus uzņēmuma, tehnoloģijas izstrādē 

iesaistot jebkuru pētnieku vai nozares speciālistu. Aizvien vairāk uzņēmumu izmanto 

interneta vietņu piedāvājumu, kurās iespējams uzticēt tehnoloģiju jauninājumu izstrādi 

jebkuram attiecīgās jomas pētniekam vai speciālistam, vai pat vienkāršam produkta 

lietotājam, kas reģistrējies šādā interneta vietnē.  
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Avots: autores konstrukcija pēc H.Chesbrough, 2003  

1.7. att. Uzņēmuma atvērta inovāciju procesa modelis. 

Lieli starptautiski uzņēmumi pārsvarā veido uzņēmumu apvienības, kas rada 

jaunus inovatīvus produktus uz šīs apvienības izveidotāja inovatīvās tehnoloģijas bāzes. 

Apvienības ietvaros jebkurš no tajā iesaistītajiem uzņēmumiem brīvi var izmantot cita 

uzņēmuma izveidoto inovatīvo produktu, kā arī noslēgt savienību, lai radītu kopīgas 

inovācijas. Līdz ar to labuma guvējs ir ne tikai apvienības izveidotājs, bet gan ikviens 

tajā ietilpstošais uzņēmums, ja vien tas ir spējīgs izmantot šādas savienības sniegtās 

priekšrocības un aktīvi iesaistīties kolektīvajā inovāciju radīšanas procesā. 

Promocijas darba autores izstrādātajā modelī ietverti atvērta inovāciju procesa 

principi, jo inovācijas tiek uzskatītas par konkrētas valsts sabiedrības īpašumu un tiek 

aplūkota to makroekonomiskā ietekme uz valsts izaugsmi, abstrahējoties no konkrēta 

uzņēmuma, turklāt tiek lietots pieņēmums, ka liela daļa uzņēmumu sadarbojas savā 

starpā un notiek radīto zināšanu apmaiņas process, tādejādi veicinot gan zināšanu 

radīšanu, gan zināšanu komercializāciju (skat. promocijas darba 5. nodaļu). 

1.4. Zināšanu radīšanas un komercializācijas saikne ar ekonomikas izaugsmi 

Kā viens no pirmajiem, kas sniedza analītisku ietvaru valsts iespējām attīstību 

balstīt uz jaunu tehnoloģiju ieviešanu ražošanā, ir vācu ekonomists T. Feblens (Veblen), 

kurš, pētot Vācijas iespējas panākt (catch-up process) un apsteigt 20. g.s. vadošo 

ekonomiku – Lielbritāniju, pauda nostāju, ka nesenā tehnoloģiju attīstība ir mainījusi 

industrializācijas apstākļus ekonomikās, kas seko pa šo attīstības ceļu (Veblen, 1915). 

Sākotnēji jaunas tehnoloģijas bija cieši saistītas ar to izgudrotājiem, tādēļ tehnoloģiju 

pārnese nevarēja notikt bez augsti kvalificēta darbaspēka migrācijas, kas nodrošināja 

jaunu tehnoloģiju ieviešanu ārpus valsts robežām, kurā tās izgudrotas. Taču, tiklīdz 

jaunas tehnoloģijas tika pamatā balstītas uz iekārtām, to ieviešana citās valstīs kļuva 
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vieglāka. Līdz ar to ekonomikām, kas nebija jauninājumu pirmatklājējas un to pirmās 

ieviesējas, tika radīta priekšrocība pārņemt jaunās tehnoloģijas, vienlaikus neiztērējot 

lielu finansējumu šīs tehnoloģijas (Veblen, 1915). Feblens jau 20. gadsimta sākumā 

paredzēja, ka tādas Eiropas valstis, kā Vācija, Francija, Itālija un Krievija (viņš piemin 

arī Japānu) tuvākajā laikā sekos Lielbritānijai un bez liekiem izdevumiem jauno 

tehnoloģiju izstrādei modernizēs ražošanu ar jau radītajām tehnoloģijām (Fagelberg, 

Srholec, Vespargen, 2009).  

Šo nostāju pilnībā atzina un pārņēma agrīnās neoklasiskās skolas ekonomisti un, 

viņuprāt, jauninājumi un zināšanas tika uzskatītas par informācijas kopumu, kas ir brīvi 

pieejams jebkuram interesentam un var tikt lietots atkārtoti, nemazinot tā vērtību. 

Pieņemot šādu jauninājumu un zināšanu definējumu, loģiski, ka no zināšanām 

sagaidāms vienlīdzīgs ieguvums ikvienam to lietotājam un ar šo jēdzienu nav iespējams 

skaidrot atšķirības ekonomikas izaugsmē un attīstībā. Līdz ar to neoklasiskajā augsmes 

teorijā (Solow, 1957) pamata interpretācija noteica, ka konverģence globālajā 

ekonomikā notiks pati no sevis, automātiski un ātri, kamēr tirgus spēkiem 

(pieprasījumam un piedāvājumam) ļauj „veikt to darbu” (Fagelberg, Srholec, 

Vespargen, 2009). 

1.1. tabula 

Koncepcijas inovāciju un ekonomikas izaugsmes saiknei, to raksturojošie faktori 

Autori Koncepcija Ekonomikas izaugsmi nodrošinošie procesi un faktori 
Ohkawa, 

Rosovsky, 

1974; 

Abramovitz, 

1986 

„sociālā 

spēja” (social 

capability) 

Šādu faktoru ietekme: 
 tehniskās kompetences (izglītības līmenis); 

 pieredze organizēt un vadīt liela mēroga uzņēmumus; 

 finanšu iestāžu un tirgus spēja mobilizēt liela apjoma 

kapitālu; 

 godīgums un uzticība; 

 valdības stabilitāte un tās efektivitāte definējot un ieviešot 

noteikumus, kā arī veicinot izaugsmi  

tautsaimniecībā. 

Cohen, 

Levintal, 

1990 

„absorbcijas 

spēja” 

(absorptive 

capacity) 

Balstās uz trīs procesiem: 
 meklēšanas procesu; 

 atrasto zināšanu asimilācijas vai absorbcijas procesu; 

 asimilēto zināšanu komercializācijas procesu. 
Kim, 1980, 

1997, 
Lall, 1992 

„tehnoloģiju 

spēja” 

(technological 

capability) 

Tiek skaidrota ar spējām: 
 efektīvi izmantot tehnoloģiskās zināšanas centienos 

asimilēt, izmantot, pielāgot un mainīt esošās tehnoloģijas, 

kas ļauj radīt jaunas tehnoloģijas, attīstīt jaunus produktus 

un procesus; 

 sakopot finanšu resursus un izmantot tos efektīvi;  

 pielietot prasmes, ne tikai vispārējo izglītību, bet arī 

specializētu vadības un tehnisko pieredzi; 

 „nacionālo tehnoloģisko intensitāti”, kas saistīta ar P&A, 

patentiem un tehnisko personālu. 

Avots: Autores veidots pēc Fagelberg, Srholec, Vespargen, 2009 

Izprotams, kādēļ pirmie zināšanu un tehnoloģiju saikni ar atšķirībām ekonomikas 

izaugsmē skaidroja tikai daži attiecīgā laika vadošie ekonomisti, bet galvenokārt to 

veica ekonomikas vēstures pētnieki, kas raudzījās uz procesiem ekonomikā caur 

atšķirīgu ekonomikas attīstību skaidrojošu prizmu (Fagelberg, Srholec, Vespargen, 

2009). Šie pētnieki nebija tik optimistiski attiecībā uz iespējām panākt valstis, kuru 

ekonomikas izvirzījušās priekšplānā tehnoloģiju attīstības rezultātā (piemēram, 
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Gerschenkron, 1962). Saskaņā ar šo pētnieku uzskatiem, tehnoloģiskās attīstības 

nodrošināšana prasa ievērojamas pūles, organizatoriskas un institucionālas pārmaiņas 

(Ames, Rosenberg, 1963). Centrālā tēma ekonomikas attīstības un inovāciju zinātniskajā 

literatūrā saistīta ar atšķirīgu spēju radīšanu gan uzņēmumu, gan industriju, gan arī 

valsts līmenī, lai izlauztos no trajektorijas, kas kavē sasniegt augstu ekonomikas 

attīstību. Saskaņā ar šo perspektīvu, valstīm, kurām neizdodas attīstīt piemērotas 

tehnoloģiskās spējas un nodrošināt citus inovācijas attīstošos apstākļus, paredzama arī 

turpmāka atpalikšana no attīstītākajām valstīm. Pētnieku radītās koncepcijas: „sociālā 

spēja” (social capability) (Ohkawa, Rosovsky, 1974; Abramovitz, 1986), „absorbcijas 

spēja” (absorptive capacity) (Cohen, Levintal 1990), „tehnoloģiju spēja” (technological 

capability) (Kim 1980, 1997) un „inovāciju sistēma” (innovation system) (Lundvall, 

1992; Nelson, 1993; Edquist, 1997) ir aktuālas ne tikai teorētiskos, bet arī empīriskos 

pētījumos, kas fokusējas uz zināšanu un inovāciju saikni ar ekonomikas attīstību (skat. 

1.1. tabulu). 

Promocijas darba autore, analizējot augstāk nosauktās koncepcijas un pieminētos 

empīriskos pētījumus, izveidoja ekonomisko modeli, kas pārbauda zināšanu radīšanas 

un komercializācijas saikni ar ekonomikas izaugsmi gan atsevišķi ES jaunajās un 

vecajās dalībvalstīs, gan kopā visās 27 šajā savienībā ietilpstošajās valstīs (skat. 

promocijas darba 5. nodaļu). 

Secinājumi par 1. nodaļas saturu  

1. Mūsdienās, kad arvien lielāka loma valsts ekonomikas attīstībā ir zināšanu 

radīšanai un komercializācijai, moderno reģionālās attīstības teoriju būtība un 

pamatprincipi sakņojas Šumpetera teorijā. Tās pamatā ir uzskats, ka uzņēmēja 

īstenotās inovācijas noved pie „radošās destrukcijas” vētras, jo inovāciju rezultātā 

iepriekšējie izgudrojumi, idejas, tehnoloģijas, prasmes un metodes noveco līdz ar to 

„radošā destrukcija” ir cēlonis nemitīgam progresam un uzlabo ikviena cilvēka 

dzīves līmeni. 

2. Jaunās ekonomikas augsmes teorija, kas papildu neoklasiskajos ekonomikas 

augsmes modeļos noteiktajiem ekonomikas attīstības faktoriem – kapitālam un 

darbaspēkam – ietver zināšanas kā trešo faktoru, skaidro ekonomikas izaugsmi kā 

endogenu atbildi uz investīcijām, kas ieguldītas zināšanās. Šīs teorijas pamatā ir 

uzskats, ka katrai valstij vai reģionam ir jāmeklē savs tehnoloģiju attīstības ceļš, 

atbilstoši konkrētajam vides, dabas un cilvēkresursu zināšanu līmenim, bet citu 

reģionu tehnoloģiju pielāgošana nozīmē vecu, jau izmantotu ideju atkārtošanu. 

Tādēļ valsts atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kam pietrūkst resursu 

jaunu tehnoloģiju ieviešanai, ir nozīmīgs šīs teorijas kontekstā, jo tiem ir daudz 

inovatīvu risinājumu, kas var nest daudzkārt lielākus ienākumus valstij nekā 

sākotnējie ieguldījumi.  

3. Neo-Šumpetera reģionālās attīstības teorija, kuras pamatā ir uzskats, ka valsts 

ekonomikas attīstībā ir nozīme pagātnē uzkrātajai pieredzei un ekonomikas 

dalībnieku attīstītajām prasmēm un spējām, ir trajektorijas atkarības jeb 

pēctecīguma teorija (Path dependency theory). 

3.1. Ja valstī kā sistēmā jeb tajā notiekošajos procesos pastāv norobežošanās 

(atkarība no pagātnē uzņemtas neveiksmīgas attīstības trajektorijas), tas 

nozīmē, ka tiek radīts mazāk vērtīgs ekonomiskais rezultāts tur, kur pastāv un 

ir zināmas labākas alternatīvas, kuru ieviešanas izmaksas nav augstas. 

Norobežošanās pēc būtības izpaužas kā neefektivitāte, jo rīcībā esošie resursi 

netiek izmantoti maksimāli lietderīgi. 
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3.2. Valsts attīstības trajektoriju, ja tā nav maksimāli efektīva, iespējams mainīt, 

piesaistot papildus ārēju enerģiju finansējuma veidā vai veicot izmaiņas 

funkciju nosacījumos, piemēram, ieviešot inovāciju radīšanu veicinošas 

izmaiņas likumdošanā, paplašinot sadarbības formas starp industriju un 

universitāti. 

3.3. Ekonomisko procesu virzības gaitas analīze, korekti secinājumi, pareizu 

lēmumu pieņemšana un veiksmīga īstenošana, sekmē valsts ekonomikas 

izaugsmi.  

4. Nacionālā inovāciju sistēma ir tādu dalībnieku attiecības, kas savstarpēji 

mijiedarbojas, ražojot, izplatot un izmantojot jaunas, ekonomiski noderīgas 

zināšanas, un pastāv vai raduši izcelsmi nacionālās valsts robežās. 

5. Mijiedarbību starp NIS dalībniekiem raksturo trīskāršās spirāles (Triple Helix)  

modelis, kurā galvenās darbojošās puses ir valsts, industrija un universitāte. 

Zināšanu ekonomika trīskāršās spirāles modelī tiek definēta ar trīs sistēmu – 

ekonomiskās, zinātniskās un politiskās sistēmas – trim pamatfunkcijām: 

 labklājības radīšana tautsaimniecībā;  

 jauninājumu radīšana organizētas zinātnes un tehnoloģiju darbības 

rezultātā; 

 šo divu attīstības procesu (apakšdinamiku) mijiedarbības pārvaldība, ar 

politikas veidošanas palīdzību sabiedriskajā jomā un vadības mehānismu 

starpniecību privātajā sektorā. 

6. NIS efektivitāte var tikt raksturota ar tehnisko efektivitāti, kas sociālajās zinātnēs, 

balstoties uz modeļa veidojošo empīriski pieejamo informāciju, to definē šādi: 

pamatojoties uz doto informāciju, lēmumu pieņemoša vienība ir efektīva tad un 

tikai tad, ja citu lēmumu pieņemošo vienību rādītāji parāda, ka nav iespējams 

uzlabot nevienu dotās lēmumu pieņemošās vienības ieguldījuma vai rezultāta (input 

or output) indikatoru, nepasliktinot kādu citu ieguldījuma vai rezultāta indikatoru. 

7. Politikas veidotājiem ir lietderīgi noteikt valsts zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesu efektivitāti, kas ir saistīta ar produktivitātes jēdzienu: 

produktivitāte tiek uzlabota, ja tas pats vai mazāks daudzums inovāciju resursu 

nepieciešams, lai radītu lielāku jeb to pašu daudzumu inovācijas rezultātu. 

8. Cilvēkresursu kompetences un kvalitāte, augsto tehnoloģiju nozares specializācija 

un kreditēšanas sistēmas attīstība ir tie strukturālie faktori, kas ļauj samazināt 

ekonomiskās lejupslīdes radīto ietekmi uz Eiropas uzņēmumu inovatīvo darbību, 

vienlaikus, neskatoties uz recesiju, palielinot ieguldījumus inovācijās (Filippetti, 

Archibugi, 2011). Līdz ar to izskaidrojams, kādēļ 2008. gada ekonomikas krīze 

spēcīgāk skāra atpalikušākās Eiropas valstis, t.i., jaunās ES dalībvalstis Centrālajā 

un Austrumeiropā, kā arī Dienvideiropā, nekā valstis, kur jau pastāvēja spēcīga 

nacionālā inovāciju sistēma. 

9. Promocijas darba autore zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību ietekmējošos 

faktorus grupējusi piecās tematiskajās faktoru grupās: 

 tiesiskie faktori; 

 projektu realizēšanas prasmju faktori; 

 zinātnisko atklājumu komercializācijas priekšnosacījumi; 

 finansējuma veidi un atbalsta mehānismi; 

 produktivitātes un efektivitātes faktori. 

10. Reģiona kolektīvā efektivitāte var tikt raksturota kā divu faktoru – ārēju faktoru 

radītu ietaupījumu (external economies of scale) un ekonomikas dalībnieku 

vienotas rīcības – veiksmīga mijiedarbība, kas labvēlīgas sociālās vides ietekmē 
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rada starpposma rezultātus: inovācijas, ražošanas izmaksu ietaupījumus (internal 

economies of scale) un starptautisko sadarbību. 

11. Ilgtspējīgas reģionālās attīstības modeļa eksogēnie jeb ārējie faktori: darbaspēka 

likumiskais ietvars; zināšanu un inovāciju izplatība; fiskālā un monetārā politika; 

tiesu vara, izglītība un veselība; transporta infrastruktūra; ārējās tiešās investīcijas 

un ražošanas faktoru mobilitāte, vienlaikus divos veidos ietekmē reģionālo attīstību 

– tieši (t.i., uzlabojot vai pasliktinot dzīves kvalitāti reģionā) un netieši jeb 

pastarpināti iedarbojoties uz endogēnajiem faktoriem – cilvēkkapitālu, ražošanas, 

sociālo, kreativitātes, ekoloģijas, kultūras un institucionālo kapitālu. 

12. Reģiona iedzīvotāju kolektīvā efektivitāte var veiksmīgi īstenoties, ja pietiekamu 

grupējuma dalībnieku skaitu vieno pārliecība un kopīgā mērķa sasniegšanai tie 

darbojas saskaņoti. Kolektīvās efektivitātes viens no galvenajiem 

priekšnosacījumiem ir grupējumu spēja kolektīvi mācīties, kas var notikt grupai 

praktizējot šādus uzvedības mehānismus: 

 inovācija jeb spēja izgudrot un pielietot jaunus izturēšanās veidus; 

 sociālā izplatība, t.i., indivīda spēja komunicēt ar kopienu; 

 mobilitāte, kas saprotama ar kolektīvu pārvietošanos pretēji izolācijai un 

teritorialitātei. 

13. Promocijas darba autore uzskata, ka valsts ekonomikas izaugsmi vidējā termiņā 

iespējams nodrošināt, pārņemot jau izgudrotās jaunās tehnoloģijas jeb inovācijas, 

tomēr valsts ir nolemta turpmāk sekot tiem reģioniem, kuri ir pirmizgudrotāji. 

Tamdēļ, lai izlauztos no šādas attīstības trajektorijas, nepieciešams valstij radīt 

savas pasaules mēroga inovācijas, kas nodrošina lielu pirmatklājēja peļņu, bez šādu 

inovāciju izveides un realizācijas nav iespējams valstij veikt būtiskus soļus attīstībā. 

14. Latvijas kā ES reģiona ietvaros kolektīvās efektivitātes sekmīgai darbībai inovāciju 

attīstības mērķa sasniegšanai nepieciešams, lai ikviens iedzīvotājs un ekonomikas 

dalībnieks gūtu pārliecību, ka Latvijā ir iespējama uz inovācijām balstītas 

ekonomikas attīstība un, savstarpēji uzticoties un kolektīvi mācoties, ar apzināti 

vadītu kopīgu rīcību ir izpildāma šī mērķa sasniegšana. 
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2. ZINĀTNISKĀ UN INOVATĪVĀ DARBĪBA EIROPAS 

SAVIENĪBAS UN LATVIJAS STRATĒĢISKAJOS 

PLĀNOŠANAS DOKUMENTOS  

Promocijas darba teorētiskajā nodaļā sniegtais zināšanu un inovāciju studiju 

attīstības apraksts raksturo šīs jomas pētniecisko tēmu plašo spektru. Zināšanu radīšanas 

un komercializācijas nodrošināšanā iesaistītie nacionālās inovāciju sistēmas dalībnieki 

pakļaujas valdības izveidotā likumiskā ietvara nosacījumiem un respektē nacionāla 

līmeņa stratēģiskos plānošanas dokumentus. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības 

dalībvalstis promocijas darbā tiek analizētas kā reģioni, šajā nodaļā tiek analizētas ES 

dalībvalstu zināšanu radīšanas un komercializācijas attīstības tendences kopš 2003. gada 

un sasniegtie rezultāti, kā arī pastāvošās atšķirības starp reģioniem, turklāt tiek 

aplūkotas zinātniskās un inovatīvās darbības vadlīnijas Eiropas Savienības 

stratēģiskajos plānošanas dokumentos. Nodaļas ietvaros tiek padziļināti analizēts 

Latvijas zinātniskās un inovatīvās darbības likumiskais un stratēģiskais ietvars. 

2.1. Zināšanu radīšana un komercializācija – Eiropas Savienības stratēģiskās 

attīstības pamats 

ES ir unikāla politiskā un ekonomiskā Eiropas valstu alianse, kas konkurē ar 

citām lielām pasaules ekonomikām, tādām, kādas ir – ASV, Ķīnā, Krievijā, Indijā, 

Brazīlijā, un kuras izveidotas uz atšķirīgiem ideoloģiskiem, kultūras un politiskiem 

pamatiem. ES vienlaikus ar ekonomiskajiem mērķiem īsteno arī politisko virsuzdevumu 

– apvieno Eiropas valstis, saglabājot un veicinot to kulturālo daudzveidību un sociālo 

labklājību. Latvijas kā ES dalībvalsts politikas virzienus ietekmē kopējās savienības 

politiskās nostādnes, it īpaši tamdēļ, ka gan iedzīvotāju skaita, gan arī nacionālā IKP 

apmēra ziņā Latvija ir viena no mazākajām ES dalībvalstīm. Dažādi sociālie, 

ekonomiskie un demogrāfiskie indikatori, piemēram, IKP apjoms uz vienu iedzīvotāju, 

vidējais dzīves ilgums, nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars, 2010. gadā ir 

zemāki par ES vidējiem rādītājiem. Vairākās jomās Latvijas sniegums ir viens no 

viszemākajiem visu 27 ES dalībvalstu starpā, tai skaitā arī nacionālās inovāciju politikas 

darbības indeksa kopējais vērtējums Latvijai ir zemākais starp ES dalībvalstīm, lai gan 

atsevišķās pozīcijās rādītāji ir ļoti labi, piemēram, uzņēmumu investīcijas ne-P&A 

inovācijās (Innovation Union Scoreboard, 2011). Kopējās ES nostādnes Latvijai ir 

saistošas ne tikai politisku, bet arī pragmatisku apsvērumu dēļ. ES finansējums nostādņu 

īstenošanai ir ļoti liels salīdzinājumā ar Latvijas valsts budžeta finansējuma apmēru, un, 

pat iegūstot nelielu daļu šo resursu, pienesums valsts zinātniskās darbības attīstībai 

pieejamajiem līdzekļiem būs daudz lielāks nekā valsts spētu piešķirt no saviem budžeta 

līdzekļiem. Stratēģiskās attīstības dokumentos P&A paredzētā finansējuma apjoma 

mērķi ir noteikti procentuāli no IKP un nav stingri definēts, cik no šī apjoma jāveido 

valsts budžeta finansējumam. Līdz ar to, jo lielāku finansējuma apmēru Latvijai izdosies 

piesaistīt no ES finanšu instrumentu: ESF, ERAF un dažādu programmu budžeta, jo 

atbilstošāks finansējuma apmērs tiks nodrošināts izvirzīto mērķu sasniegšanai. Latvijas 

uzdevumi, piedaloties savienībā ietver gan kopējās ES politikas īstenošanu, gan 

ekonomiskās izaugsmes plānu realizēšanu globālajā ekonomikā, gan valsts interešu 

aizstāvību ES iekšienē, gan arī indikatoru uzlabošanu, ilgtermiņā sasniedzot vismaz 

alianses vidējos ekonomiskās attīstības, sociālās labklājības un dzīves kvalitātes 

rādītājus. 
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Zināšanas un inovācijas kā attīstības stūrakmens ir minēts visos nozīmīgākajos ES 

politiskajos dokumentos, sākot jau ar ES dibināšanas līgumu. Inovācijas kā obligāts 

attīstības nosacījums ir ne tikai Lisabonas stratēģijas vadlīnija, bet arī ES struktūrfondu 

īstenošanas nosacījums. ES struktūrfondu īstenošanu regulējošajos ES normatīvajos 

aktos ir norādīts, ka ES struktūrfondu līdzfinansējumam jākalpo kā pievienotās vērtības 

radīšanu veicinošu aktivitāšu un projektu finansēšanas rīkam. Būtisks ir papildinātības 

princips ES fondu finansējuma izmantošanā, tas nosaka, ka šie resursi nedrīkst aizstāt 

dalībvalstu līdz šim pastāvīgi finansētās budžeta pozīcijas. Lisabonas stratēģijā 

inovāciju loma ir īpaši izcelta. Inovācijas tiek uzskatītas par galveno impulsu tam, lai 

ES ne tikai spētu sasniegt lielo ekonomiku valstu – ASV, Japāna, Ķīna, Krievija, 

Dienvidkoreja u.c. – līdzvērtīgus ekonomikas attīstības tempus, bet arī vienlaikus 

nodrošinātu augstu sociālās labklājības līmeni ES.  

To, ka inovācijas tiek uztvertas kā viens no svarīgākajiem instrumentiem ES 

politisko mērķu sasniegšanā, pierāda milzīgais un pieaugošais zinātnei, pētniecībai un 

inovācijām atvēlētais ES finansējums – piemēram, Ietvara programmu finansējums laika 

periodā no 2002. gada līdz 2013. gadam ir pieaudzis vairāk nekā 2.5 reizes, turklāt īpaši 

liels finansējuma apjoma palielinājums vērojams tieši no 2009. gada līdz 2012. gadam, 

par spīti ekonomiskajai krīzei. 2013. gadā Ietvara programmas finansējums paredzēts 

vairāk nekā 11 miljardu eiro apmērā (Kroll et al., 2009). Šāds apjomīgs finansējuma 

piešķīrums vistiešākajā veidā ietekmē pētniecības attīstības virzienus un sniegumu Eiropā, 

vienlaikus veicinot arī nacionālo valstu finansējuma un politikas pakārtošanu kopējiem 

ES stratēģiskās attīstības plāniem. Kopš Lisabonas stratēģijas apstiprināšanas 2002. gadā 

pastāvīgi ir precizētas ES atbalstāmās prioritārās pētniecības nozares, kas ir ne tikai 

pieejamo līdzekļu efektīvākas izlietošanas priekšnosacījums, bet arī, pēc promocijas darba 

autores domām, dod skaidrus norādījumus nacionālo pētniecības plānu un stratēģiju 

izstrādē. Dalībvalstīm tiek dota iespēja ES stratēģisko vadlīniju ietvaru papildināt ar 

nacionālajā līmenī prioritāro zinātņu nozaru attīstīšanas pasākumiem. 

 
Avots: autores konstrukcija pēc Eurostat datiem 2012 

2.1. att. Kopējie izdevumi pētniecībai un attīstībai 2001. gadā un 2010. gadā 

dažādās pasaules valstīs, % no IKP. 

ES, pamatojoties uz ekspertu situācijas analīzi un rekomendācijām, ne tikai 

nosaka pētniecības perspektīvās un politiski stimulējamās nozares, kuru atbalstu tā vēlas 
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veicināt, bet arī nosaka mērķi finansējuma apjomam, kāds būtu jānovirza zinātnes, 

pētniecības un inovāciju attīstībai. 

Lisabonas stratēģijā jau 2002. gadā tika izvirzīts mērķis P&A atvēlēt vidēji 3 % 

no IKP. Šāds apjoms ES noteikts, analizējot un salīdzinot informāciju par P&A 

atvēlētajiem līdzekļiem tādās vadošajās uz inovācijām balstītajās ekonomikās, kādas ir 

ASV, Japānā u.c. (skat. 2.1. att.). 

Analizējot datus redzams, ka ES P&A ieguldāmo līdzekļu apjoms pret IKP 

(2.1. att.) un finansējuma sadalījums pēc izdevumu sektora (2.2  att.) atšķiras no citām 

pasaules attīstītāko valstu ekonomikām. Lai līdzinātos veiksmīgākajām no tām vai pat 

tās pārspētu izaugsmes ziņā, kā viens no apakšmērķiem ES tiek izvirzīta nepieciešamība 

veicināt lielāku privātā sektora un finansējuma piesaisti P&A finansēšanai. 

 
Avots: autores konstrukcija pēc Eurostat datiem 2012 

2.2. att. Privātā un valsts sektora izdevumu īpatsvars kopējos izdevumos 

pētniecībai un attīstībai 2008. gadā dažādās pasaules valstīs, %. 

Promocijas darba autore uzskata, ka finansējuma 3 % apmērā no IKP novirzīšana 

P&A aktivitātēm ir pareiza ilgtermiņa stratēģija. Tomēr jāuzsver, ka, nosakot šo 

īpatsvaru un izvērtējot tā sasniegšanas progresu, parasti netiek ņemts vērā, ka 

konkurējošās ekonomikas darbojas saskaņā ar atšķirīgām ekonomiskās darbības 

kontrolēšanas un veicināšanas iekšējām politiskajām nostādnēm un tradīcijām, kas 

veidojušās uz valstu politiskās ideoloģijas teorijas un iedzīvotāju kultūras īpatnību 

bāzes. Nav korekti salīdzināt P&A novirzīto līdzekļu apjomu un avotu struktūru starp, 

piemēram, ASV un ES, ja to nodokļu ieņēmumu apmēri un budžeta izdevumu struktūra 

būtiski atšķiras. ES dalībvalstis sava budžeta ietvaros finansē ļoti dārgus sociālās 

labklājības uzturēšanas pasākumus, kamēr ASV vēsturiski daudz lielāka loma tiek 

pievērsta indivīda atbildībai par savu sociālo labklājību un daudz lielākai tirgus 

ekonomikas procesu nozīmei kopējā valsts ekonomikā un sociālajā sfērā. Pēc 

promocijas darba autores domām, tieši sociālās labklājības nodrošināšanas spiediens uz 

nacionālajiem budžetiem, kā arī ekonomiskās krīzes ietekme uz nacionālo budžetu 

ieņēmumiem, ir būtiski iemesli, kāpēc jau vairāku gadu garumā P&A finansējuma 

apjoms no IKP ES dalībvalstīs nav būtiski palielinājies. 

Vienlaikus, ES izveidotā vienotā Eiropas Pētniecības telpa kalpo par instrumentu, 

ar kura palīdzību paredzēts optimizēt un padarīt efektīvāku jau esošo līdzekļu 
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izlietojumu pētniecības un inovāciju attīstībā, veicinot pārrobežu zinātnisko sadarbību 

un inovāciju ieviešanu ražošanā. 

ES stratēģija „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai 

izaugsmei” (turpmāk – stratēģija „Eiropa 2020”) turpina attīstīt ar Lisabonas 

programmu aizsāktās aktivitātes P&A sektora attīstīšanā. Joprojām spēkā ir iepriekš 

noteiktais mērķis ES sasniegt P&A ieguldījumu vidējo līmeni 3 % apjomā no IKP, kā 

arī veicināt un paaugstināt jau esošā finansējuma efektīvāku izmantošanu un inovāciju 

attīstību. Šī mērķa sasniegšanas termiņš tiek pārcelts līdz 2020. gadam. Salīdzinot ES 

dalībvalstu un ASV, Japānas u.c. valstu finansējuma apjomu P&A secināms, ka tas ir 

adekvāts, bet ES dalībvalstīs daudz mazāks īpatsvars ir privātā sektora ieguldījumiem 

P&A (Kroll et al., 2009). Sadalījumā pa ES dalībvalstīm, gan valstu attīstības līmenis, 

gan arī to ieguldījums P&A ir būtiski atšķirīgs. Šī iemesla dēļ paralēli kopējām ES 

stratēģijām un prioritātēm tiek noteiktas individuālās prioritātes un mērķi katrai no 

dalībvalstīm.  

P&A veicināšanai stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros plānots tupināt veidot 

Eiropas Pētniecības telpu, kā arī Inovāciju savienību. Kā galveno misiju šajā plānā var 

identificēt ES vēlmi veicināt P&A aktivitāšu īstenošanu ārpus nacionālo valstu 

robežām, paplašinot iespēju robežas visas ES līmenī un mazinot šķēršļus starp dažādām 

institūcijām un uzņēmumiem ES dalībvalstīs (plānā tiek secināts, ka ekonomiskā krīze 

līdz šim veicinājusi pretēju procesu – pieaugošu iekšējo tirgu nošķirtību no ārējiem 

tirgiem). Aktivitāšu īstenošana ārpus nacionālo valstu robežām nepieciešama dažādu 

apsvērumu dēļ: pirmkārt, lai efektīvāk koncentrētu pieejamos resursus ES līmeņa 

prioritāro pētījumu veikšanai – gan ES resursus, gan nacionālos. Daudzas nozares un 

pētījumus finansiālu iemeslu dēļ nav iespējams atbalstīt ar nacionālo valstu budžetu 

dotācijām. Otrkārt, apkopojot informāciju par veicamajiem pētījumiem, tiktu 

minimizēta iespēja, ka pētījumu veikšanai pieejamie finanšu līdzekļi, cilvēkresursi un 

citi resursi tiktu nelietderīgi izmantoti, paralēli veicot līdzīgus pētījumus dažādu valstu 

nacionālajos pētniecības centros. Treškārt, jau pati informācijas apmaiņa un apkopošana 

kalpotu kā vērtība – P&A īstenošanā iesaistītajām institūcijām parādītos plašāk 

pieejama informācija par pētījumiem un to rezultātiem, kā arī zināšanu savstarpēja 

apmaiņa veicinātu akadēmiskā personāla kompetenču attīstību un stimulētu tālāku 

zinātniskās darbības izaugsmi. Pie informācijas apmaiņas jāmin arī tas, ka informācija 

par veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem būtu pieejama arī uzņēmējiem, kuriem tā ir 

nepieciešama esošo produktu uzlabošanā un inovatīvu produktu veidošanā, savas 

starptautiskās konkurētspējas celšanā. 

Attiecībā uz inovācijām stratēģijā „Eiropa 2020” likts uzsvars uz nepieciešamību 

veicināt P&A rezultātu ieviešanu ražošanā. Svarīga ir ne tikai informācijas izplatīšana 

uzņēmējiem par pētījumu rezultātiem un jauniem izstrādātajiem produktiem, bet arī 

sadarbības veicināšana starp uzņēmējiem un zinātniskajām institūcijām. Apgrūtinoši ir 

arī tas, ka uzņēmējiem no vienas dalībvalsts otras dalībvalsts biznesa un zinātnes kultūra 

var būt sveša, nemaz nerunājot par likumdošanas specifiku u.c. šķēršļiem. Ievērojot šos 

konstatētos šķēršļus uzņēmējdarbības mobilitātei, ES paredz atvieglot gan pārrobežu 

uzņēmējdarbības veikšanu, gan arī stimulēt pētījumu rezultātu ieviešanu ražošanā. 

Pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanā kā prioritāte tiek izvirzīta īpašuma tiesību uz 

inovācijām vieglāka un ātrāka nostiprināšana un aizsargāšana visas ES ietvaros, 

atvieglojot gan patentēšanas procesu, gan arī izveidojot iespēju centralizēti nostiprināt 

un aizstāvēt savas īpašumtiesības visas ES līmenī, piemēram, ar ES vienotas Patentu 

Tiesas izveidi. Inovāciju ieviešanai ražošanā plānots veidot ES līmeņa fondus, ar kuru 

palīdzību būtu iespējams līdzfinansēt jaunu produktu attīstību.  
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Stratēģijā „Eiropa 2020” tiek uzsvērta vajadzība koncentrēt visus pieejamos 

līdzekļus uz iepriekš izvirzīto mērķu un prioritāšu sasniegšanu, tādējādi padarot ES 

ietekmi uz P&A attīstību daudz rezultatīvāku. Lisabonas programmas īstenošanas 

vidusposmā tika konstatēts, ka rezultātu sasniegšanai ir nepieciešams skaidri nodefinēt 

ierobežotu skaitu sasniedzamo prioritāšu un uzraudzīt to sasniegšanas progresu. 

Stratēģija „Eiropa 2020” paredz līdzīgu taktiku – izvirzītās prioritātes kalpo par 

vadlīnijām arī visu pārējo ES finanšu instrumentu īstenošanā, piemēram, nosakot 

struktūrfondu prioritātes. 

Saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020” nacionālo valstu līmenī tiek atstāta reformu 

īstenošana, pietiekama skaita speciālistu sagatavošana un nodokļu politikas un 

nacionālo finanšu instrumentu pielāgošana iepriekš izvirzīto mērķu sasniegšanai. Tā kā 

dalībvalstu attīstība ir atšķirīga, tad stratēģijas „Eiropa 2020” ietvaros ir paredzēts, ka 

katrai no tām individuāli tiek noteikti sasniedzamie mērķi un īstenojamās aktivitātes – 

tai skaitā arī Latvijai. 

Lai gūtu visaptverošu priekšstatu par ES dalībvalstu zināšanu radīšanas un 

komercializācijas attīstības tendencēm kopš 2003. gada un sasniegtajiem rezultātiem, kā 

arī pastāvošajām atšķirībām, promocijas darba autore, analizēja vairākus starptautiskus 

pētījumus, piemēram, Eiropas Komisijas gatavoto Inovāciju savienības apsekojumu 

2011, OECD Zinātnes, tehnoloģiju un industrijas apskatu 2012, Pasaules Bankas 

viedoto Zināšanu indeksu 2012, kas vērtē inovāciju attīstības pakāpi atšķirīgās valstīs 

un reģionos (skat. promocijas darba 1. pielikumu), un noteica zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesus ietekmējošos faktorus. 

Empīriskajos pētījumos, kas analizē NIS un valsts absorbcijas un tehnoloģiju 

spēju (Castellacci, Natera, 2011), var tik izmantoti šādi inovatīvo spēju raksturojošie 

faktori: ieguldījumi inovācijā, zinātniskie rezultāti un tehnoloģiskie rezultāti. 

Salīdzinot promocijas darba 1. pielikumā apkopotajos pētījumos ietvertos 

inovācijas raksturojošos rādītājus, promocijas darba autore secināja, ka tie var tikt 

grupēti trijās pamatkategorijās – ieguldījumus, vidi un rezultātus raksturojošos rādītājos.  

Zinātniskās un inovatīvās darbības ieguldījumi ikvienā no analizētajiem 

starptautiskajiem pētījumiem tiek raksturoti ar valsts cilvēkresursus raksturojošu vienu 

vai vairākiem rādītājiem.  

Lai salīdzinoši novērtētu reģionālās atšķirības cilvēkresursu kvalitātē ES reģionos, 

promocijas darba autore ir izveidojusi cilvēkresursu kvalitātes indeksu, kas ir vidējais 

svērtais lielums no šādiem rādītājiem:  

 maģistrantūras absolventu skaits uz tūkst. iedzīvotājiem vecuma grupā 20 - 

29 gadi;  

 doktorantūras absolventi uz tūkst. iedzīvotājiem vecuma grupā 25 - 34 gadi;  

 jauniešu vecumā no 20 līdz 24 gadiem ar vidējo izglītību īpatsvars vecuma 

grupā 20 - 24 gadi;  

 iedzīvotāju vecumā no 30 līdz 34 gadiem ar augstāko izglītību īpatsvars 

iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 30 - 34 gadi. 

Promocijas darba autores aprēķinātā cilvēkresursu kvalitātes indeksa vērtības ES 

dalībvalstīs 2005. un 2009. gadā parādītas 2.3. attēlā. 
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Cilvēkresursu kvalitātes indekss ir vidējais svērtais lielums no šādiem rādītājiem: maģistrantūras 

absolventu skaits uz tūkst. iedz. vecuma grupā 20-29 g., doktorantūras absolventi uz tūkst. iedz.  vecuma 

grupā 25-34 g., jauniešu 20-24 g. ar vidējo izglītību īpatsvars vecuma grupā 20-24 g., iedzīvotāju vecumā 

no 30-34 g. ar augstāko izglītību īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 30-34 g. 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat 

2.3. att. Cilvēkresursu kvalitātes indekss 2005. gadā un 2009. gadā ES dalībvalstīs. 

2005. gadā cilvēkresursu kvalitātes indeksa vidējā ES 15 dalībvalstu vērtība ir 

augstāka par ES 12 dalībvalstu cilvēkresursu kvalitātes indeksa rādījumu, turpretim 

2009. gadā jaunās ES 12 dalībvalstis vidēji uzrāda augstāku sniegumu cilvēkresursu 

kvalitātē. Tas skaidrojam ar strauju maģistrantūras absolventu skaita uz tūkst. iedz. 

vecuma grupā 20 - 29 g. pieaugumu un iedzīvotāju vecumā no 30 - 34 g. ar augstāko 

izglītību īpatsvara iedzīvotāju kopskaitā vecuma grupā 30 - 34 g. kāpumu.  

Nozīmīgs zinātniskās un inovatīvās sistēmas ieguldījuma indikators ir izdevumi 

pētniecībai un attīstībai. 2.4. attēlā parādīti kopējie izdevumi pētniecībai un attīstībai 

2003. gadā un 2011. gadā ES dalībvalstīs, % no IKP. Šajā ieguldījuma rādītājā 

ievērojami pārākas ir ES 15 dalībvalstis, izņemot Igauniju, kas ir vienīgā no jaunajām 

ES dalībvalstīm, kuras izdevumu pētniecībai un attīstībai īpatsvars IKP pārsniedz ne 

tikai ES 27 valstu vidējo, bet arī ES 15 valstu vidējo vērtību un 2011. gadā 

veidoja 2.38 % no IKP. 
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat 

2.4. att. Kopējie izdevumi pētniecībai un attīstībai 2003. gadā un 2011. gadā ES 

dalībvalstīs, % no IKP. 

2.4. attēlā redzams, ka visas pārējās ES jaunās dalībvalstis, izņemot jau minēto 

Igauniju, pētniecībai un attīstībai atvēl mazāku daļu no IKP nekā vidēji ES 27 

dalībvalstis (ES 27 valstis vidēji 2011. gadā piešķīra 2.03 % no IKP). Astoņas no 

jaunajām ES dalībvalstīm pētniecībai un attīstībai 2011. gadā piešķīra no 0.92 % līdz 

0.48 % no IKP, bet atlikušās trīs valstis Igaunija, Čehija un Ungārija atvēlēja pētniecībai 

un attīstībai attiecīgi 2.38 %, 1.84 % un 1.21 % no IKP. Latvijas izdevumi pētniecībai 

un attīstībai 2011. gadā bija 0.7 % no IKP, kas ir vairāk nekā trīs reizes mazāk par 

Igaunijas procentuālo piešķīrumu. 2011. gadā Somijā, Zviedrijā un Dānijā virs 3 % no 

IKP tika atvēlēts pētniecībai un attīstībai, attiecīgi 3.78 %, 3.37 % un 3.09 % no IKP. 

Starptautiskajos inovāciju attīstību salīdzinošajos pētījumos kā būtisks inovāciju 

sistēmas ieguldījuma indikators un vienlaikus NIS attīstības rādītājs tiek vērtēts 

izdevumu apjoms pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā. 2.5. attēlā ietverti izdevumi 

pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā % no IKP. 2011. gadā Slovēnija ar 1.83 % un 

Igaunija ar 1.49 % no IKP pārsniedz ES 27 valstu vidējos izdevumus pētniecībai un 

attīstībai privātajā sektorā – 1.26 % no IKP. Čehija ar 1.11 % un Ungārija ar 0.75 % no 

IKP pārsniedz ES 12 valstu vidējos izdevumus pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā 

2011. gadā – 0.6 % no IKP.  
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat 

2.5. att. Izdevumi pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā ES dalībvalstīs 

2003. gadā un 2011. gadā, % no IKP. 

Izdevumi pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā Latvijā 2011. gadā veidoja 0.19 % 

IKP. 2011. gadā Somijā, Zviedrijā un Dānijā virs 2 % no IPK tika ieguldīts pētniecībā 

un attīstībā privātajā sektorā, attiecīgi 2.6 7%, 2.34 % un 2.09 % no IKP. Izvērtējot 

pieaugumu, rādītāja vērtībās no 2003. gada līdz 2011. gadam ES jaunajās dalībvalstīs 

vidēji izdevumi pētniecībai un attīstībai privātajā sektorā % no IKP palielinājušies par 

69 %, kamēr  ES 15 dalībvalstīs par 11 procentiem. 

Analizējot 2.4. un 2.5. attēlos ietverto informāciju, promocijas darba autore secina, 

ka gan 2003. gadā, gan 2011. gadā Skandināvijas valstīs, kas ir ES dalībvalstis, 

izdevumi pētniecībai un attīstībai kā % no IKP salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm 

bija visaugstākie, turklāt šajās valstīs 68 - 71 % no visiem izdevumiem pētniecībai un 

attīstībai tika ieguldīti privātajā sektorā. Kamēr 2011. gadā ES 15 dalībvalstīs vidēji 60 

%, bet ES 12 dalībvalstīs vidēji 54 % no visiem izdevumiem pētniecībai un attīstībai 

tika ieguldīti privātajā sektorā. Latvijā 2011. gadā tikai 27 % no visiem izdevumiem 

pētniecībai un attīstībai tika ieguldīti privātajā sektorā. 

Lai novērtētu inovāciju sistēmas rezultātus, starptautiskajos pētījumos tiek 

analizēts pieteikto vai piešķirto patentu skaits. Promocijas darba autore, lai veiktu 

visaptverošu rezultāta indikatoru analīzi, izvērtējusi gan patentu pieteikumu skaitu 

Eiropas Patentu birojā nacionālā līmenī uz miljardu IKP, gan USPTO piešķirto patentu 

skaitu uz miljardu eiro IKP faktiskajās cenās (skat. 2.6., 2.7. un 2.8. att.). 
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat datiem 

2.6. att. Eiropas patentu birojā pieteikto patentu skaits 2003. un 2010. gadā 

ES dalībvalstīs uz miljardu eiro IKP faktiskajās cenās. 

ES 15 dalībvalstis vidēji Eiropas patentu birojā laika periodā no 2003. līdz 

2010. gadam pieteica 4.42 patentus uz katru miljardu eiro IKP faktiskajās cenās, tas ir, 

gandrīz 3.6 reizes vairāk nekā ES 12 dalībvalstis (skat. 2.6. att.). Vācija, Zviedrija, 

Somija un Nīderlande ir līderes šajā rādītājā, kamēr 11 no ES 12 dalībvalstīm uzrāda 

sniegumu, kas ir zemāks par ES 27 valstu vidējo (3.01 patentu pieteikumi vidēji laika 

periodā no 2003. līdz 2010. gadam uz katru miljardu eiro IKP faktiskajās cenās). 

Vienīgi Slovēnija ar 3.75 patentu pieteikumiem vidēji gadā laika periodā no 2003. līdz 

2010. gadam uz katru eiro IKP faktiskajās cenās ir virs ES 27 valstu vidējās vērtības. 

Latvija gadā vidēji pieteica 1.08 patentus uz katru miljardu eiro IKP faktiskajās cenās 

Eiropas patentu birojā laika periodā no 2003. līdz 2010. gadam, turpretim Igaunija – 

1.86 patentu pieteikumus gadā. 

Lai novērtētu ES dalībvalstu starptautisko sniegumu zināšanu radīšanas procesā, 

promocijas darba autore, uzskata, ka nepieciešams analizēt ES valstīm ASV Patentu un 

zīmolu birojā (USPTO) piešķirto patentu skaitu (skat. 2.7. att.). Salīdzinošas analīzes 

veikšanai, promocijas darba autore aprēķināja USPTO piešķirto patentu skaitu uz 

miljardu eiro IKP faktiskajās cenās, tādējādi nodrošinot zinātnāšanu radīšanas rezultāta 

novērtēšanu neatkarīgi no valsts attīstības līmeņa. 
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat un USPTO datiem 

2.7. att. ASV Patentu un zīmolu biroja (USPTO) piešķirto patentu skaits 2003. un 

2011. gadā ES dalībvalstīs uz miljardu eiro IKP faktiskajās cenās. 

Laika posmā no 2003. līdz 2011. gadam uz miljards eiro IKP gadā vidēji USPTO 

piešķīra 5.32 patentus Somijai, 4.36 patentus Vācijai un 3.98 patentus Zviedrijai, kamēr 

ES 15 valstīm USPTO izsniegto patentu vidējais skaits gadā bija 2.01, bet ES 12 

valstīm vidēji gadā uz miljards eiro IKP tika izsniegti – 0.34 patenti. Virs ES 12 vidējā 

rādījuma atraodas vienīgi Slovēnija ar 0.61 un Igaunija ar 0.61 izsniegtiem patentiem uz 

miljardu eiro IKP faktiskajās cenās, bet Latvijai laikā no 2003. līdz 2011. gadam 

USPTO piešķīra gadā vidēji 0.17 patentus uz miljardu eiro IKP faktiskajās cenās. Par 

iemesliem, kas neveicina Latvijas rezidentiem izsniegto starptautisko patentu skaita 

pieaugumu, skatīt promocijas darba 3.1. apakšnodaļu. 

Salīdzinot 2.8. attēlā ietvertos datus par EPO pieteikto patentu gada vidējo skaitu no 

2003. līdz 2010. gadam un USPTO piešķirto patentu vidējo skaitu no 2003. līdz 

2011. gadam uz miljardu eiro IKP, promocijas darba autore secina, ka ES valstis 

izkārtojušās līdzīgā secībā un līderes abos rezultāta rādījumos ir Somija, Vācija un 

Zviedrija, kurām seko Nīderlande, Dānija un Austrija. Abos iepriekš minētajos rādītājos 

vismazāk pieteikto un piešķirto patentu ir vairumam ES 12 dalībvalstu, kā arī 

Portugālei, Grieķijai un Spānijai.  

Promocijas darba autore secina, ka gan iepriekš aplūkotie inovāciju sistēmas 

ieguldījuma indikatori, gan zināšanu radīšanas rezultātu raksturojošo faktoru vērtības 

atšķiras ES 15 un ES 12 dalībvalstīm, tādēļ promocijas darba 4. nodaļā salīdzinošās 

efektivitātes aprēķināšani ES 12 dalībvalstis pretstatītas Dānijai, Somijai un Zviedrijai, 

bet promocijas darba 5. nodaļā aprakstītajā pētījumā veikta atsevišķa ES jauno un ES 

veco dalībvalstu zināšanu radīšanas un komercializācijas saiknes ar ekonomikas 

izaugsmi modelēšana. 
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat un USPTO datiem 

2.8. att. Eiropas Patentu birojā (EPO) pieteikto patentu vidējais skaits no 2003. līdz 

2010. g. un ASV Patentu un zīmolu biroja (USPTO) piešķirto patentu vidējais 

skaits no 2003. līdz 2011. g. ES dalībvalstīs uz miljardu eiro IKP faktiskajās cenās. 

Lai izstrādātu priekšlikumus Latvijas zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu attīstību kavējošo faktoru mazināšanai vai novēršanai, promocijas darba autore 

3.1. apakšnodaļā analizē Latvijas zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu 

rezultātus, kā arī novērtē problēmas, kas kavē zinātniskās un inovatīvās darbības 

attīstību Latvijā. 

P&A jomā Latvijai izvirzītie mērķi ir skaitliski mazi, ja salīdzina ar plašo ES 

līmeņa mērķu spektru, un tie ir daudz zemāki nekā ES noteiktie kopējie mērķi, 

piemēram, līdz 2020. gadam Latvijai jāsasniedz, ka P&A ieguldīto līdzekļu apjoms ir 

1.5 % no IKP, pretēji ES noteiktajam mērķim 3 % no IKP (skat. 2.1. tabulu).  

2.1. tabula 

Finansējums pētniecībai un attīstībai Latvijā no 2008. līdz 2020. gadam 

Rādītājs 2008. 2009. 2010. 2015.* 2020.* 

Kopējais P&A finansējums (milj. LVL) 99.5 59.9 77.0 169.2 331.1 

% no IKP 0.62 0.46 0.6 1.0 1.5 

* prognoze 
Avots: Progress Report on Implementation..., 2012 

Latvijā izvirzītais P&A finansējuma apjoma mērķis ir mazāks par ES mērķi 

vairāku apsvērumu dēļ, kas uzskaitīti stratēģijas „Eiropa 2020” Nacionālās Reformu 

programmas 2012. gada progresa pārskatā. Pirmkārt, 2010. gadā Latvijā P&A atvēlētais 

finansējums ir zemākais starp ES dalībvalstīm, līdz ar to arī mērķis ir zem ES izvirzītā 

vidējā mērķa. Otrkārt, Latvijā ir maz lielu uzņēmumu, kuri varētu investēt nozīmīgus 

līdzekļus P&A attīstībā un līdz ar to nozarei pamatā būs jāiztiek ar ES un valsts budžeta 
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piešķirtajām dotācijām – izvirzītais mērķis 1.5 % apjomā ir pietuvināts pašreizējam ES 

vidējam rādītājam, un, pēc promocijas darba autores domām, absolūtos skaitļos ir liels 

finansējuma pieaugums Latvijas zinātnei. Vienlaikus, pēc promocijas darba autores 

domām, ņemot vērā P&A nozīmi tautsaimniecības attīstībā, 1.5 % no IKP ir pārāk zems 

mērķis un Latvijai būtu jācenšas finansējumu palielināt līdz ES vidējam rādītājam. Lai 

arī pašlaik izvirzītais mērķis ir argumentēts un pamatots, tomēr, ņemot vērā prognozēto 

valsts ekonomikas izaugsmi, kas paredz pārsniegt ES vidējos rādītājus, nepieciešams 

rast iespējas valsts budžeta finansējumu P&A palielināt, jo nesamērīgi maza valsts 

budžeta, kā arī IKP daļa (2009. gadā tikai 0.46 % no IKP tika novirzīti P&A) tiek 

investēta valsts ilgtspējas attīstības nodrošināšanā. Papildus jāņem vērā, ka sekmīgu 

nacionālo P&A prioritāšu definēšanas gadījumā un veiksmīgas iekļaušanās Eiropas 

Pētniecības telpā, uzrādot teicamus zinātniskās darbības rezultātus un radot zinātniskās 

izstrādnes produktiem ar augstu pievienoto vērtību, ir iespējams valsts ekonomikai 

piesaistīt lielākus līdzekļus no ES P&A paredzētā budžeta. Promocijas darba 

autoresprāt, arguments, ka Latvijā nav gana daudz lielu uzņēmumu, kuri varētu investēt 

līdzekļus P&A, nav pietiekams mērķa rādītāju nepalielināšanai. Sekmīgi iesaistoties ES 

Inovāciju telpas attīstībā, veicinot pārrobežu uzņēmējdarbības izaugsmi, var rasties 

iespējas Latvijas zinātniskās un inovatīvās darbības attīstībai iegūt papildu ārvalstu 

privātā sektora līdzekļus. Lai to nodrošinātu, vispirms nepieciešams noteikt ārvalstu 

investīciju piesaisti par stratēģisku mērķi un būtisku tautsaimniecības attīstības 

stūrakmeni. 

Promocijas darba autore konstatējusi galvenos Latvijas P&A izaugsmi kavējošos 

faktorus – ierobežoti finanšu un cilvēkresursi, nepietiekams darbaspēka apjoms ar 

mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu izglītību un mazs uzņēmumu skaits, kas vēlas 

un spēj veikt inovācijas savā darbībā. Tos salīdzinot ar iepriekš aprakstītajiem 

stratēģijas „Eiropa 2020” pamatmērķiem, promocijas darba autore secina, ka minētās 

stratēģijas sekmīgas īstenošanas gadījumā ir liels potenciāls tam, ka Latvijas zinātne gūs 

būtisku papildu pievienotu vērtību P&A darbības atbalsta un inovāciju īstenošanas ziņā. 

Latvija izmanto gan nacionālā budžeta līdzekļus, gan ES un citu ārējo finanšu 

instrumentu līdzfinansējumu, lai veicinātu investīcijas P&A infrastruktūrā un darbībā. Ir 

pieejami un tiek attīstīti finanšu instrumenti inovatīvās darbības un ražošanas attīstībai. 

Promocijas darba autore uzskata, ka tieši pārrobežu sadarbības veicināšana, 

informācijas un zināšanu apmaiņas stimulēšana var kalpot par stimulu radīt kvalitātes 

ziņā labākus un starptautiski konkurētspējīgākus zinātnes pētījumu rezultātus un 

produktus.  

Vienlaikus promocijas darba autore vērš uzmanību uz risku, ka investīcijas 

Latvijā izgudrotu un patentētu produktu komercializācijai un ieviešanai ražošanā varētu 

nākt no ārvalstīm, kā arī inovatīvu produktu ražošana varētu tikt veikta ārpus Latvijas 

teritorijas. Lai izvairītos no šāda attīstības scenārija, nepieciešams attīstīt investīciju 

piesaisti veicinošus finanšu instrumentus, nodrošinot daudz labvēlīgāku vidi investīciju 

veikšanai ražošanā Latvijā. 

2.2. Latvijas zinātniskās un inovatīvās darbības likumiskais un 

stratēģiskais ietvars 

Analizējot Latvijas zinātniskās un inovatīvās darbības likumisko ietvaru, jāaplūko 

zinātniskās darbības sistēma. Latvijas zinātnes sistēmas attīstībai liels izaicinājums bija 

2008. gadā aizsākusies ekonomiskā krīze, kas radīja nepieciešamību veikt strukturālās 

izmaiņas krīzes pārvarēšanai (Zinātne Latvijā, 2010). Struktūra, pienākumi un saikne 

starp galvenajām sistēmas daļām, t.i., zinātnes politikas veidotājiem, finansējuma 
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devējiem, padomdevēju struktūrām un izpildītājiem vēl aizvien pilnveidojas (Zinātne 

Latvijā, 2010), pielāgojoties aktualitātēm valsts pārvaldē, ES un citu ārvalstu finanšu 

instrumentu izvirzītajiem nosacījumiem. 

 
Avots: autores konstrukcija pēc IZM, LIAA un Kristapsons et al., 2003 

2.9. att. Zinātnes sistēma Latvijā 2012. gadā 

Zinātnes sistēmas nozīmīgākās valsts institūcijas, kas nodrošina zinātnes un 

tehnoloģiju attīstības politikas izstrādi un īstenošanu, ir Latvijas Republikas Saeima, 

Ministru kabinets, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Zinātnes padome, Latvijas 

Zinātņu akadēmija un Augstākās izglītības padome (Zinātne Latvijā, 2010). 

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādā zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku 

un iesaistās tās īstenošanā, organizē zinātnes finansēšanu, kā arī nodrošina nozīmīgu 

gan vietēja, gan starptautiska mēroga pētniecības atbalsta programmu administrēšanu 

(Zinātne Latvijā, 2010). 

Svarīga loma zinātnes sistēmā ir Latvijas Zinātnes padomei, kuras darbības 

mērķis ir sekmēt zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas īstenošanu un 

koordinēšanu, kā arī nodrošināt zinātnisko pētījumu projektu un programmu iesniegumu 

un to ietvaros sasniegto rezultātu izvērtēšanu. Latvijas Zinātnes padomes kompetenci un 

tiesības nosaka Zinātniskās darbības likuma 16. un 17. pants. 

Latvijas Zinātņu akadēmija apvieno gan Latvijas vietējo, gan arī citās pasaules 

valstīs mītošo zinātnieku intelektuālo potenciālu, kas piesaistīts Latvijas zinātnei. 

Akadēmija ir autonoms tiesību subjekts, kas sastāv no ievēlētiem tās locekļiem un ko 

finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Latvijas Zinātņu akadēmija veic Latvijas zinātnes 

attīstības procesu prognozēšanu, tautas un valdības iepazīstināšanu ar zinātniskām 

prognozēm par dažādās tautsaimnieciskām, kultūras un sociālām norisēm, kā arī 

projektiem. Latvijas Zinātņu akadēmija veido valsts augstākā līmeņa oficiālo zinātnes 

ekspertu kopumu Latvijā... (Zinātne Latvijā, 2010). 

Būtiski atzīmēt, ka ES struktūrfondu 2007.-2013. gada plānošanas periodā tiek 

īstenota darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 

2.1. prioritātes „Zinātne un inovācijas” 2.1.2. pasākuma „Inovācijas” 2.1.2.1. aktivitātes 
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„Zinātnes komercializācija un tehnoloģiju pārnese” 2.1.2.1.2. apakšaktivitāte 

„Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti”, jo tās ietvaros astoņās Latvijas augstskolās ar ES 

struktūrfondu līdzfinansējumu tika radīti un līdz 2013. gada 31. decembrim darbojas 

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkti. Promocijas darba autore uzskata, ka šis ir pirmais 

veiksmīgais pasākums universitātes un industrijas sadarbības veicināšanai Latvijā, jo to 

ietvaros tiek apzināts uzņēmēju pieprasījums pēc pētniecības rezultātiem un attiecīgās 

universitātes vai institūta iespējas sniegt pētniecības vai produktu pakalpojumus 

atbilstoši uzņēmēju vajadzībām. 

Ieskats zināšanu radīšanas un komercializācijas reglamentējošo tiesību normu 

problemātikā Latvijā 

Latvijā zinātnisko darbību regulē gan Zinātniskās darbības likums, gan 

Augstskolu likums, Darba likums un citi izglītību, zinātni, darba attiecības un 

autortiesības regulējošie normatīvie akti (skat. promocijas darba 2. pielikumu). 

Neskatoties uz to, ka inovācija ir neatņemama ES politisko finanšu instrumentu 

īstenošanas prasība, Latvijā nav izveidots pārskatāms zināšanu komercializācijas 

nosacījumus definējošs un saturiski vienots likumu un tiesību aktu kopums. Lielākā daļa 

normatīvo aktu, kas regulē inovācijas, izstrādāti un apstiprināti saistībā ar ES 

struktūrfondu līdzfinansēto aktivitāšu īstenošanu. Promocijas darba autore uzskata, ka 

sekmīgai inovāciju ieviešanai ir nepieciešams apstiprināt „inovāciju jumta likumu”, 

kurā būtu sniegta inovācijas definīcija. Definīcijas nepieciešamība būs īpaši nozīmīga, 

ja par inovāciju ieviešanu un investēšanu inovāciju komercializācijā tiks noteikti 

nodokļu atvieglojumi vai ieviesti citi finansiāli stimuli. Tādējādi secināms, ka 

zinātnisko darbību regulējošie tiesību akti Latvijā ir daudzpusīgi un daudz sakārtotāki 

nekā zināšanu komercializāciju reglamentējošās tiesību normas. 

Viens no nozīmīgākajiem sekmīgas zināšanu radīšanas un komercializācijas 

priekšnoteikumiem ir sakārtota zinātniskās darbības rezultātu īpašumtiesību regulēšana. 

Latvijā zinātniskā darbība praksē vairumā gadījumu izpaužas kā zinātnieka profesionālā 

darbība par atlīdzību darba tiesisko attiecību ietvaros. No tā var secināt, ka zinātnieka 

mantiskās intelektuālā īpašuma tiesības uz savas zinātniskās darbības rezultātā iegūto 

intelektuālo īpašumu visbiežāk ir ierobežotas.  

Pastāv šādi zinātnieka mantisko intelektuālā īpašuma tiesību ierobežojumi: 

1) ja zinātnieks ir radījis ar intelektuālo īpašumu aizsargājumu rezultātu darba 

tiesisko attiecību ietvaros un ja viņa darba pienākumos ietilpst zinātniskā 

darbība, tad tiesības uz šādu rezultātu iegūst viņa darba devējs saskaņā ar 

Patentu likuma 15. panta pirmo daļu un Zinātniskās darbības likuma 8. panta 

ceturtās daļas pirmo teikumu; 

2) ja zinātnieks ir radījis ar intelektuālo īpašumu aizsargājumu rezultātu valsts 

finansētas zinātniskās darbības ietvaros, tad tiesības uz šādu rezultātu iegūst 

valsts saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 8. panta ceturtās daļas otro 

teikumu.  

Zinātniskās darbības rezultātu īpašumtiesību regulēšanai nav atsevišķu normatīvo 

aktu – tikai 2010. gada martā Zinātniskās darbības likumā (skat. 39.1 pantu) iestrādāta 

norma, ka valsts pārvaldes un atvasinātās valsts pārvaldes iestādes ir tiesīgas 

saimnieciski rīkoties ar to rīcībā esošajiem patentiem, zinātniskās darbības rezultātiem 

(saskaņā ar īpašumtiesības regulējošo likumdošanu, valsts iestāžu darbinieku izstrādātie 

izgudrojumi un to patenti ir attiecīgās iestādes, kurā zinātnieks strādā, īpašums) 

(Kalsnavs, 2010). Tomēr līdz 2013. gada sākumam nav izpildīts Zinātniskās darbības 

likuma 39.1 pantā uzdotais: „Ministru kabinets nosaka šā īpašuma izmantošanas kārtību 

un nosacījumus valsts zinātniskajā institūcijā, ievērojot intelektuālo īpašumu regulējošo 
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normatīvo aktu noteikumus”. Tādejādi likuma normas piemērošana netiek reglamentēta, 

un tas apgrūtina radīto zināšanu komercializāciju. 

Valsts intelektuālā īpašuma tiesību saturu var atklāt, konstatējot konkrētas 

zinātniskās darbības programmas, kuras uzskatāmas par valsts finansētu zinātnisko 

darbību. Valsts finansēta zinātniskā darbība Zinātniskās darbības likuma 8. panta 

ceturtās daļas otrā teikuma izpratnē atbilst tādai zinātniskās darbības programmai, kas 

nav starptautiska un kuru nefinansē saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem. Šādiem 

kritērijiem atbilst fundamentālo un lietišķo pētījumu programma un valsts pētījumu 

programmas. 

Valsts finansētas zinātniskās darbības rezultātā var tikt radīti izgudrojumi un augu 

šķirnes, kurus var aizsargāt attiecīgi ar patentu vai selekcionāra tiesībām, kā arī ar 

neizpaustas informācijas tiesisko aizsardzību.  

Patentu un selekcionāra tiesības uz zinātniskās darbības rezultātu neiegūst 

automātiski pēc šī rezultāta radīšanas – minētās intelektuālā īpašuma tiesības iegūst pēc 

to reģistrācijas, kas prasa daudz laika un ievērojamus finanšu resursus. Tādēļ, lai valsts 

iegūtu šādu intelektuālo īpašumu, tai ir jāfinansē ne tikai zinātniskā darbība, bet arī 

tiesību uz zinātniskās darbības rezultātiem reģistrāciju, kā arī šo tiesību uzturēšanu 

spēkā un īstenošanu (Kalsnavs, 2010). 

Tomēr pašreiz spēkā esošie MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 316 „Kārtība, 

kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu 

izlietojuma kontrole” un MK 2011. gada 29. marta noteikumi Nr. 227 „Fundamentālo 

un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas, finansēšanas un administrēšanas kārtība”, 

neietver ne šo programmu ietvaros radīto intelektuālā īpašuma tiesību saturu un apjomu, 

ne piemērošanas kārtību. 

Promocijas darba autore vērš uzmanību uz to, ka Patentu likuma 15. pantā ietverts 

nosacījums, ka trīs mēnešu laikā, kopš informācijas par izgudrojumu saņemšanas, darba 

devējam jāsniedz atbilde darbiniekam par savu nodomu tam piederošās īpašumtiesības 

izmantot, pretējā gadījumā šīs tiesības uz izgudrojumu pāriet darbiniekam, kas ir 

izgudrojuma autors. Šī norma vērtējama kā pretrunīga, jo rada neskaidrību, vai tā 

attiecināma uz valsts zinātniskajā institūcijā strādājošo radītajiem izgudrojumiem. 

Turklāt jāatzīmē, ka, saskaņā ar K. Kalsnava pētījuma rezultātiem, vairumā 

attīstīto valstu šāda prakse netiek īstenota – par valsts līdzekļiem finansēto pētījumu 

rezultāti ir publisks īpašums. Promocijas darba autore atzīst, ka pētījumu rezultāti tiktu 

daudz efektīvāk ieviesti inovatīvu produktu ražošanā, ja tie būtu sabiedrības īpašums, 

nevis valsts iestādes īpašums. Šāds modelis ļautu piesaistīt papildus privāto finansējumu 

P&A, ātrāk uzsākt produktu ražošanu un kopumā veicinātu radīto zināšanu efektīvāku 

izmantošanu, izvairoties no valsts birokrātiskajam aparātam raksturīgās lēnās darbības 

un gūstot visas brīvā tirgus un brīvās konkurences sniegtos ražošanas optimizācijas un 

efektivitātes ieguvumus. Plašāk par īpašumtiesību jautājuma neskaidrību radītajām 

sekām un saikni ar lēni pieaugošo Latvijas zinātnieku starptautisko patentu pieteikumu 

skaitu skatīt promocijas darba 3.1. apakšnodaļu. 

Promocijas darba autore uzskata, ka zinātnisko darbību regulējošie tiesību akti 

Latvijā ir vispusīgi, tomēr tajos noteikto normu piemērošana netiek pilnībā veikta, 

piemēram: 

 Zinātniskās darbības likuma 16. panta 5. daļā noteiktais, ka Latvijas Zinātnes 

padome nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko pētījumu rezultātu 

pieejamību sabiedrībai; 

 Zinātniskās darbības likuma 33. panta 2. sadaļā noteiktais: „Ministru kabinets, 

iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju 

finansējuma pieaugumu zinātniskajai darbībai ne mazāku par 0.15 procentiem 
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no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai 

darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no iekšzemes kopprodukta.” netiek 

īstenots; 

 Zinātniskās darbības likuma 38. panta 3. sadaļā noteiktais: „Zinātniskajiem 

institūtiem, kuri saņem bāzes finansējumu, ik pēc sešiem gadiem jāsaņem to 

darbības starptautiskais vērtējums.” netiek īstenots. Pēc promocijas darba 

autores domām, izvērtējums netiek organizēts, jo normatīvajos tiesību aktos 

nav ietverta šāda starptautiska vērtējuma rīkošanas un samaksas kārtība. 

Promocijas darba autore uzskata, ka nepieciešams veikt zinātniskās darbības 

normatīvo tiesību aktu papildināšanu, nodrošinot, ka visas Zinātniskās darbības likumā 

ietverto normu piemērošanas un finansēšanas procesi tiek skaidri reglamentēti, 

piemēram, izdodot atbilstošus Ministru kabineta noteikumus vai instrukcijas. Vienlīdz 

būtiski likumiskā ietvara sakārtošanai ir veidot zinātniskās un inovatīvās darbības 

stratēģisko ietvaru, kas sekmētu uz zināšanu radīšanas un komercializācijas attīstību 

valstī.  

Latvijas zinātniskās un inovatīvās darbības stratēģiskā ietvara raksturojums 

Valdības izmantotos atbalsta kanālus inovāciju politikas īstenošanai var iedalīt 

tiešajos un netiešajos kanālos, kā tas parādīts 2.10. attēlā. 

Tiešie publiskie izdevumi pētniecībai un attīstībai attiecas uz šādām darbībām 

(Conte et al., 2009): 

 ko veic valdība, valsts finansētas augstākās izglītības iestādes vai valsts 

pētniecības institūti, kas tiek finansēti no publiskiem avotiem; 

 kas tiek finansētas tiešu subsīdiju vai dotāciju veidā, neraugoties uz 

tautsaimniecības sektoru, kurā tās tiek ieguldītas; 

 infrastruktūras nodrošināšana pētniecībai un attīstībai. 

 

 
 

Avots: autores veidots pēc (Conte et al., 2009) 

2.10. att. Politikas instrumenti 

Promocijas darba autore uzskata, ka netiešas intervences veidiem, piemēram, 

valsts publiskā iepirkuma normatīvu grozījumiem, kas veicinātu inovatīvu produktu vai 

pakalpojumu iegādi, nav nepieciešamas tūlītējas finanšu investīcijas no valdības puses. 

Turklāt atsevišķus inovatīvās darbības stimulus iespējams īstenot, pakāpeniski 

samazinot valsts budžeta ieņēmumus, piemēram, ieviešot nodokļu atvieglojumus 

inovatīvas darbības sekmēšanai. 

PUBLISKIE IZDEVUMI 

PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI 

TIEŠIE 
 

Tiešie izdevumi 

Tiešās subsīdijas/granti 

P&A infrastruktūra 

NETIEŠIE 
 

Fiskālie stimuli 

Valsts iepirkums 

Tehnoloģiju pārnese 

Juridiskais ietvars 
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Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādnēs 2009. - 2013. gadam norādīts, 

ka nepietiekams finansējuma apjoms un ar komercializāciju saistītu zināšanu un 

prasmju trūkums ir galvenās problēmas pētniecības un attīstības jomā Latvijā. 

2010. gada 5. maijā Latvijas Republikas Ministru kabinets apstiprināja Rīcības plānu 

zinātnes un tehnoloģiju attīstības vadlīniju īstenošanai 2010. – 2011. gadam, kurā 

galvenie uzdevumi iepriekšminēto problēmu atrisināšanai ir formulēti šādi: 

 nodrošināt finansēšanas mehānismu, kas ļautu palielināt publiskā sektora 

investīcijas pētniecībā un attīstībā; 

 veicināt tehnoloģiju un zināšanu pārnesi, veidojot stimulējošu institucionālu 

vidi, kā arī atbalstot publisko un privāto partnerību. 

Valsts kontroles 2012. gada revīzijas ziņojumā „Izglītības un zinātnes ministrijas 

darbības efektivitāte un atbilstība normatīvo aktu prasībām, izstrādājot un organizējot 

valsts zinātnes politikas īstenošanu” par laika posmu no 2007. gada 1.janvāra līdz 

2011. gada 30. septembrim konstatēts, ka: 

 IZM nav aprēķinājusi Zinātnes un tehnoloģijas attīstības pamatnostādņu 

ieviešanas rīcības plānā 2010. - 2011. gadam noteiktajiem pasākumiem 

nepieciešamo finansējumu; 

 IZM, definējot veicamos pasākumus valsts zinātnes politikas īstenošanai, ir 

paredzējusi tos īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tajā skaitā 

piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus, neparedzot valsts budžeta finansējuma 

izmaiņas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādņu 2009. - 2013. gadam 

ieviešanas laikā; 

 samazinoties valsts budžeta finansējumam zinātnei, IZM neizvērtē, vai ar 

esošiem resursiem ir iespējams īstenot visus plānotos pasākumus noteikto 

rezultātu sasniegšanai. 

Promocijas darba autore pievienojas iepriekš nosauktajiem Valsts kontroles 

pārmetumiem un atbalsta tās ieteikumu valsts budžeta finansējumu zinātnei turpmāk 

plānot saskaņā ar pamatotiem lēmumiem. 

Galvenais nacionālais stratēģiskās plānošanas dokuments, kas laika periodā līdz 

2020. gadam noteiks valsts attīstības stratēģiju, tai skaitā arī zinātnes un inovāciju 

attīstības plānotās darbības un finansējuma apmēru un avotus, ir Ministru kabinetā 

2012. gada 20. decembrī apstiprinātais Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-

2020. gadam (turpmāk – NAP).  

NAP aptver visas tautsaimniecības un sociālās attīstības jomas, ievaddaļā 

ieskicējot NAP ieviešanas gaitā veicamās darbības un sasniedzamos rezultātus: 

1) Konkurētspēja un produktivitāte – ir pamats efektīvai, pārdomātai un 

koncentrētai resursu izmantošanai Latvijas ekonomikā, lai veicinātu 

uzņēmējdarbības attīstību valstī. Uzņēmumu (lielo, vidējo un mazo), kas rada 

produktus un pakalpojumus eksportam, it īpaši ar augstu pievienoto vērtību, 

dibināšana un attīstība tiek atbalstīta, jebkuru publisko finanšu ieguldījumu 

novirzot efektivitātes un resursu ekonomiskās atdeves palielināšanai; 

2) Uzņēmējdarbības vide. Valsts sadarbībā ar privāto sektoru investē transporta 

infrastruktūras modernizēšanā, tādejādi atbalstot Latvijas uzņēmumu produktu 

un pakalpojumu piegādi ārvalstu tirgiem, kā arī veidojot multimodālos tranzīta 

koridorus, kas ļauj arvien palielināt pa tiem pārvadāto preču apjomu un sekmē 

jaunu apstrādes un pakalpojumu industriju veidošanos Latvijā. Administratīvā 

sloga mazināšana un funkciju optimizēšana, nodrošinot tiesiskumu un efektīvu 

likumu piemērošanu, tiek veikta valsts pārvaldē. Cīņā ar ēnu ekonomiku tiek 

panākts tās sarukums par 50%, padarot nodokļu nemaksāšanu ne vien 
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nevajadzīgi riskantu, bet arī neizdevīgu, jo valsts pakalpojumi daudzās jomās 

ir tieši saistīti ar nodokļu nomaksu; 

3) Pētniecība un inovācija. Latvijas augstākā izglītībā uzlabota studiju kvalitāte, 

nodarbinot starptautiski novērtētu un kvalificētu akadēmisko personālu. Līdz 

ar to augtākās izglītības eksports pieaudzis. Latvijas augstskolu absolventi ir 

konkurētspējīgi gan vietējā darba tirgū, gan ārvalstīs, vienlaikus palielinājies 

to absolventu skaits, kas savu karjeru turpina zinātnē Latvijā. Latvijas zinātne 

ir koncentrēta pasaules līmenī konkurētspējīgos zinātniskajos institūtos. 

Būtisku daļu no pētījumiem līdzfinansē privāti uzņēmumi, akadēmiskā vide un 

privātais sektors sadarbojas, lai jaunu, globāli konkurētspējīgus produktus 

radīšanā; 

4) Energoefektivitāte ir Latvijas enerģētiskās neatkarības pamatā. Izveidotā 

labvēlīgā, ilgtermiņā paredzamā un ekonomiski pamatotā vide investīcijām 

zaļajā enerģētikā nerada pārmērīgu slogu sabiedrībai un valsts budžetam. 

Latvijas energosistēma veiksmīgi iekļaujas Eiropas enerģētikas sistēmās, 

kombinējot efektīvu lielas jaudas enerģijas ražošanu ar neliela mēroga 

izkliedēto enerģijas ražošanu; 

5) Darbs. Ekonomikas attīstības pamatā ir sabalansēta dažādu ekonomikas 

sektoru izaugsme, kas reizē nodrošina pietiekamu darba vietu skaitu atbilstoši 

iedzīvotāju esošajām prasmēm, gan arī piedāvā jaunas – zināšanu ietilpīgākās 

nozarēs ar augstāku atalgojumu. Valsts atbalsts darbu zaudējušajiem ir īss, 

koncentrēts un stimulējošs, vienlaikus vērsts uz jaunu kompetenču un prasmju 

iegūšanu un attīstīšanu, kvalifikācijas celšanu vai maiņu; 

6) Kompetences. Skolas visā Latvijas teritorijā ir pieejamas ikvienam bērnam, jo 

valsts ir īstenojusi īpašu mazo lauku skolu attīstības programmu, kas skolas 

veido par daudzfunkcionāliem vietējo kopienu centriem, ietverot bibliotēkas 

un citas kultūras un izglītības iestādes. Noteikts mērķis ieviest obligātu vidējo 

izglītību (vispārējo vai profesionālo). Gatavojot jauno paaudzi nākotnē būt 

konkurētspējīgiem darba tirgū, visi izglītības posmi balstīti uz pamatmērķi – 

atraisīt ikviena izglītojamā spējas un prasmes. Izglītības sistēmas pīlāri ir 

intensīva latviešu valodas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju apguve. 

Veidojot radošu sabiedrību, līdztekus formālajai izglītībai visiem bērniem ir 

pieejams Latvijas kultūras piedāvājums, ikviens tiek mudināts iesaistīties 

dažādās aktivitātēs ārpus formālās izglītības. Profesionālās izglītības centri ar 

saviem izcilajiem mācībspēkiem, programmām un aprīkojumu, kas izveidoti 

sadarbībā ar darba devējiem, īstenojot izglītības programmas pieaugušajiem, 

ikvienam sniedz iespēju iegūt augstāku kvalifikāciju ceļā uz labāku darbu; 

7) Veselība. Vesels un darbspējīgs cilvēks ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības 

pamatā. Sabiedrības veselības jomas prioritāte ir veselības veicināšana un 

profilakses pasākumi, kas vērsti uz veselīgu dzīvesveidu. Valsts, lai rastu 

lielāku iespēju cilvēkam būt aktīvam, atbalsta interešu izglītību, nodrošina 

sabiedrībai pieejamu sporta infrastruktūru un atbalsta atkarību mazināšanu. 

Veselības izglītība tiek nodrošināta visās vecuma grupās. Vienlaikus ir 

uzlabota veselības aprūpes pieejamība. Pastiprinās ģimenes ārstu loma slimību 

profilaksē un uzraudzībā. Veselības aprūpes kvalitāte un veselības aprūpes 

sistēmas vadība ir uzlabota; 

8) Demogrāfija. Mērķis ir sasniegt demogrāfisko rādītāju vidējo ES līmeni, 

palielinoties iedzīvotāju veselīgi nodzīvotajiem mūža gadiem, būtiski 

samazinoties priekšlaicīgai mirstībai, uzlabojoties reproduktīvajai veselībai, 

palielinoties piedzimušo bērnu skaitam un samazinoties mākslīgi pārtraukto 
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grūtniecību skaitam. Atbalsta pasākumi darba un ģimenes dzīves 

saskaņošanai, dažādas bērnu pieskatīšanas iespējas, kā arī motivējoši 

atvieglojumi un iespējas vecākiem ar bērniem iedrošina ģimenes laist pasaulē 

ne tikai vienu, bet divus un vairāk bērnu. Plānots pirmsskolas izglītībā 

pilnveidot principu „nauda seko skolēnam”, un sniegt iespēju vecākiem 

izvēlēties savam bērnam piemērotāko pirmsskolas izglītības iestādi; 

9) Sadarbība, līdzdalība un kultūra. Valsts pamatvērtības ir tās nacionālā 

kultūra un latviešu valoda. Kultūras radīšanā un uzturēšanā aktīvi līdzdarbojas 

visas Latvijā dzīvojošās etniskās grupas, tā sekmējot sabiedrības saliedētību. 

Paredzēts vairot iedzīvotāju līdzdalību valsts attīstībai būtisku lēmumu 

pieņemšanā. Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk attīstījuši radošo 

uzņēmējdarbību. Ārvalstīs dzīvojošajiem ir iespēja uzturēt latvisko identitāti 

un līdzdarboties lēmumu pieņemšanā par Latvijas attīstību; 

10) Dabas kapitāls. Latvija joprojām ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, kas 

saista gan pašmāju, gan citu valstu ceļotājus, tādējādi palielinot ienākumus 

valstij un iedzīvotājiem, kas stimulē zaļā kapitāla uzturēšanu un saglabāšanu; 

11) Teritoriju potenciāls. Attīstot ekonomisko aktivitāti, paredzēts nodrošināt 

reģionu attīstību, nacionālas nozīmes attīstības centros koncentrējot lielos 

uzņēmumus, kurus piesaistījusi attīstīta industriālo zonu infrastruktūra, bet 

lauksaimniecības uzņēmumi ir saņēmuši valsts atbalstu jaunu produktu un 

pakalpojumu izveidei un turpmākai saimniecību specializācijai; 

12) Pakalpojumu pieejamība. Plānots nodrošināt jebkurā Latvijas vietā pieeju 

valsts un pašvaldību pakalpojumiem elektroniskā veidā, kā arī vienotajos 

klientu apkalpošanas centros. 2020. gadā Latvijā ir pārdomāta un attīstīta ceļu 

infrastruktūra, kas savieno nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centrus, 

kuros koncentrēta ražošana un pakalpojumi. Pateicoties mērķtiecīgām 

investīcijām, reģionālajos attīstības centros ir radītas jaunas darba vietas, un 

daudzi Latvijas iedzīvotāji izvēlas dzīvot reģionu centriem tuvējās teritorijās... 

(Latvijas Nacionālais attīstības..., 2012). 

NAP sadaļās, kas skar P&A, iekļautie mērķi un rezultatīvie indikatori tieši saskan 

ar promocijas darba autores iepriekš aprakstītajiem ES stratēģiskajiem mērķiem 

2020. gadam. NAP ir iekļautas visas stratēģijas „Eiropa 2020” Nacionālās reformu 

programmas Latvijai noteiktās prioritātes attiecībā uz P&A un to rezultātu indikatīvās 

vērtības. Pēc promocijas darba autores domām, inovāciju veicināšanai svarīgākos no 

NAP izvirzītajiem mērķiem 2020. gadam raksturo šādi sasniedzamie indikatoru rādītāji 

un veicamie pasākumi: 

 ieguldījumi pētniecībā un attīstībā 1.5 % apmērā no IKP; 

 augsto tehnoloģiju nozaru eksporta īpatsvars 11 % apmērā no visa eksporta 

gadā; 

 radošo industriju eksporta īpatsvars 2 % apmērā no kopējā eksporta; 

 kultūras un radošo industriju jomā strādājošo uzņēmumu īpatsvars 9 % 

apmērā no visiem uzņēmumiem; 

 ieviests ienākuma nodoklis 0 % apmērā uzņēmumu reinvestētajai peļņai, kas 

novirzīta iekārtu modernizācijai vai iegādei ražojošajā sektorā vai 

pakalpojumu eksportā, vai jaunu uz eksportu orientētu produktu izpētei un 

attīstībai, ja to veic Latvijā strādājoši zinātnieki; 

 atbalsts eksportējošiem ražojošiem un eksportējošiem pakalpojumus 

sniedzošiem uzņēmumiem iekārtu iegādei un modernizācijai eksportējamo 

preču vai pakalpojumu radīšanai, kā arī jaunu produktu izpētei un attīstībai – 

iekārtu iegādei, telpu rekonstrukcijai u.tml.; 
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 vienotas valsts attīstības finanšu institūcijas izveidošana, kas ietver visus 

valsts piedāvātos finanšu atbalsta instrumentus (jaunu uzņēmumu darbības 

uzsākšanas finansēšanai, valsts eksporta garantiju nodrošināšanai, riska 

kapitāla nodrošināšanai, investīciju projektiem ražojošajiem un 

eksportējošajiem uzņēmējiem, mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, 

t.sk. ieguldījumiem izpētē un attīstībā, lauksaimniecības un lauku attīstības 

sekmēšanai, vides aizsardzības un energoefektivitātes veicināšanai u.c.); 

 pastāvīgas apmācības uzņēmējiem par iespējām celt uzņēmumu 

konkurētspēju (īpaši par procesu optimizāciju, resursu efektīvu izmantošanu, 

IKT izmantošanu), kā arī lai paaugstinātu uzņēmumu vadības un darbinieku 

kvalifikāciju un veicinātu efektīvāku organizatorisko un ražošanas procesu 

pārvaldības metožu un biznesa modeļu ieviešanu; 

 veidojot specifisku atbalsta instrumentu, atbalstīt radošo industriju 

inkubatoru izveidošanu un darbību un radošo industriju klasteru izveidošanu, 

lai attīstu kultūrā bāzētas inovācijas un veicinātu kultūras un radošo 

industriju, zinātnes un uzņēmēju sadarbību, atbalstot radošo industriju 

uzņēmējdarbības eksportspēju un valsts starptautisko konkurētspēju; 

 atbalsts dizaina pasākumiem, kas nodrošina jaunu eksporta produktu izstrādi 

un ieviešanu ražošanā; 

 uzlabot uzņēmējdarbības vidi, optimāli samazinot administratīvo slogu, 

mazinot ēnu ekonomikas īpatsvaru tautas saimniecībā, mazinot korupciju, 

nodrošinot prognozējamu nodokļu politiku, efektivizējot tieslietu sistēmas 

darbību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes darbības efektivitāti; 

 intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības sistēmas sakārtošana;  

 privātā sektora ieguldījums pētniecībā un attīstībā 2020. gadā sasniedz 

vismaz 50 % no kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā (privātā 

sektora ieguldījumi pētniecībā un attīstībā, % no kopējiem ieguldījumiem);  

 zinātnieku skaits, kas nodarbināti privātajā sektorā 38 % apmērā no visiem 

pilna laika strādājošiem zinātniekiem; 

 ikgadējais piešķirto Eiropas patentu skaits, kurus pieteikuši no Latvijā 

rezidējoši zinātnieki, ir 26; 

 inovatīvo produktu apgrozījums 11 % apmērā no visa apgrozījuma; 

 inovatīvo uzņēmumu īpatsvars 30 % apmērā no visiem uzņēmumiem; 

 zinātnes kvalitatīva un kvantitatīva atjaunotne, t.sk. valsts zinātnisko 

institūtu iesaistīšana doktorantu apmācīšanā, jauno zinātnieku iesaiste 

pētījumos un zinātniskajā darbībā, kā arī akadēmiskā un zinātniskā personāla 

mobilitāte, lai veicinātu komercializējamu projektu veidošanu Latvijā;  

 inovācijas pašatjaunojošā fonda izveide, kura līdzekļi tiek investēti projektos 

ar komercializācijas potenciālu ar mērķi līdzekļus atgūt un audzēt tālākai 

investēšanai; 

 fundamentālu un lietišķu pētījumu īstenošana prioritārajos zinātnes 

virzienos, kā arī uz tirgu orientētu pētījumu īstenošana, t.sk. zinātniskās 

infrastruktūras, kas nepieciešama industrijas pasūtītu pētījumu īstenošanai, 

pilnveide; 

 atbalsts starptautisku pētījumu programmu īstenošanai inovatīvu tehnoloģiju 

izstrādei;  

 privātā sektora pētniecības un inovācijas kapacitātes attīstīšana, atbalstot 

inovāciju, kurā tiek radīts jauns, pielietojams un nepieciešams eksportspējīgs 

produkts vai pakalpojums; 
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 panākt efektīvāku sadarbību starp zinātnes un rūpniecības sektoriem, 

pilnveidojot esošās un veidojot jaunas zinātnieku un uzņēmumu ilgtermiņa 

sadarbības formas, izveidojot vienotu pētniecības rezultātu pārneses sistēmu, 

t.sk. pilnveidojot un attīstot inovācijas atbalsta infrastruktūru (zinātnes un 

tehnoloģiju parku izveide, inovācijas un biznesa inkubatoru attīstība);  

 Baltijas valstu augstākās izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbības 

platformas izveide un attīstība šādās jomās: (1) biofarmācija un organiskā 

ķīmija, (2) nanostrukturētie materiāli un augstas enerģijas starojums, (3) 

viedās tehnoloģijas un inženierzinātne (BIRTI projekts);  

 pētniecībai un attīstībai pieejamo aktīvu un projektu vienotas un publiskas 

datubāzes izveidošana. 

Izvirzītajos mērķos un uzdevumos ir iekļauta finansējuma palielināšana P&A un 

inovāciju ieviešanai ražošanā, atbalsta sniegšana uzņēmumiem inovāciju izstrādē, 

privātā sektora līdzekļu piesaiste P&A finansēšanai, pārrobežu sadarbības veicināšana 

un informācijas apmaiņas, pieejamības nodrošināšana, intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzība u.c.. 

Promocijas darba autore diemžēl ir konstatējusi, ka Ministru kabineta 

apstiprinātajā NAP versijā lielai daļai Izglītības un zinātnes ministrijas virzītajām 

aktivitātēm, kas saistītas ar zinātniskās darbības attīstības veicināšanu, finansējums tika 

samazināts vai finansējums netika piešķirts no sākotnēji paredzētā avota. Promocijas 

darba autore uzskata, ka būtiskākās darbības P&A jomā – Baltijas valstu augstākās 

izglītības, zinātnes un privātā sektora sadarbības platformas izveide un attīstība (BIRTI 

projekts), kuras finansēšana sākotnēji plānota ES struktūrfondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda ietvaros, valdībā apstiprinātajā NAP redakcijā finansēšana ir 

paredzēta no ES budžeta instrumentu, valsts budžeta un privātajiem līdzekļiem. Ņemot 

vērā to, ka ES budžeta instrumentu ietvaros nav plānota tādu darbību atbalstīšana, kuras 

ieplānotas BIRTI projekta ietvaros, tad ir būtiski apdraudēta šī projekta, līdz ar to arī 

visas Latvijas zināšanu radīšanas un komercializācijas attīstība. 

Vienlaikus promocijas darba autore vērš uzmanību uz būtisku nesakritību starp 

esošo situācijas analīzi un izvirzītajiem mērķiem. Pirmkārt, kā nozīmīgākais 

ekonomikas izaugsmes dzinējspēks stratēģiskās attīstības dokumentos (NAP, 2012; 

Integrated Guidelines for..., 2007) un pētījumos tiek izvirzīti mazie un vidējie 

uzņēmumi (MVU) (Zelgalvis, 2011). Vienlaikus tiek konstatēts, ka Latvijā MVU ir 

pārāk nelieli, lai spētu investēt vērā ņemamus finanšu līdzekļus P&A. Inovāciju 

ieviešanu MVU ražošanā kavē tas, ka vairums no viņiem ir orientēti uz vietējo tirgu un 

tirgū nav pietiekama pieprasījuma pēc inovatīviem produktiem (Zelgalvis, 2011). 

Analizējot iepriekšējo plānošanas periodu ES struktūrfondu ieguldījumu inovāciju 

attīstībā Latvijā, tiek secināts, ka atbalsta instrumentu bijis pat vairāk nekā MVU ir 

spējuši tos efektīvi izmantot (Zelgalvis, 2011). Ņemot vērā minēto, promocijas darba 

autore secina, ka turpmākā P&A attīstībā un inovāciju veicināšanā pastāv būtisks risks. 

Iespējams, kas Latvijas uzņēmēji nespēs efektīvi apgūt tiem piedāvātās iespējas un 

izmantot finansiālo palīdzību inovāciju ieviešanai ražošanā, ja vien netiks veicināts 

iekšējā tirgus pieprasījums pēc inovatīviem produktiem (piemēram, ar valsts iepirkumu 

palīdzību), vai uz eksportu orientētu un eksportēt spējīgu jaunu uzņēmumu veidošana 

(skat. fiskālo stimulu inovācijām apkopojumu promocijas darba 3. pielikumā).  

Apzinoties vietējo MVU ierobežotās spējas ieviest inovācijas, stratēģiskās 

plānošanas dokumentos ir noteikts, ka nepieciešams veicināt pārrobežu sadarbību starp 

uzņēmumiem un zinātnes centriem, veicināt ārzemju uzņēmumu investīcijas Latvijā. 

Investīciju veicināšanai P&A un inovatīvo produktu komercializācijā ES ir 

rekomendējusi izmantot dažādus finansiālās stimulēšanas instrumentus – riska kapitāla 
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fondus, finansējumu inovatīvo produktu izstrādei, atbalstu jaunu inovatīvu uzņēmumu 

veidošanai un kreditēšanai, kā arī netiešos stimulus nodokļu atvieglojumu veidā. Līdz 

šim Latvijas valdība ir veicinājusi stabilas uzņēmējdarbības vides veidošanu, sakārtojot 

normatīvo aktu bāzi, cīnoties ar korupciju, kā arī cenšoties uzturēt pozitīvu Latvijas 

valsts tēlu un kredītreitingus (Vitkovskis, 2012), vienlaikus ierobežoto resursu dēļ 

samazinot līdzekļus investīcijām attīstībā (finansējuma samazinājums zinātnei 

ekonomiskās krīzes laikā), kā arī pilnībā neizmantojot fiskālās politikas dotās iespējas 

inovāciju attīstības veicināšanai. Pēc promocijas darba autores domām, stabila un 

inovatīvo darbību veicinoša uzņēmējdarbības vide sekmē valsts ekonomikas attīstību 

kopumā, bet tiešā veidā nedod nedz papildu stimulu inovatīvas uzņēmējdarbības 

izaugsmei, nedz ārvalstu investīciju pieaugumam inovatīvajai darbībai. Investoru 

piesaiste zināšanu komercializācijā jāveicina ar labvēlīgu valdības politiku, kura balstās 

uz publiskās privātās partnerības projektu īstenošanu P&A jomā un augstas pievienotās 

vērtības produktu ražošanā (Shih, 2010).  

NAP uzdevumi ietver gan turpmāku uzņēmējdarbības vides stabilizāciju, gan arī 

nodokļu atvieglojumu noteikšanu, tomēr nav precīzi noteikti termiņi, no kura brīža tiks 

ieviestas nodokļu atlaides, līdz ar to var tikt kavēta inovatīvās darbības sekmēšana un 

līdz ar to drīzāka ekonomikas izaugsme.  

Secinājumi par 2. nodaļas saturu 

1. ES un Latvijas stratēģiskais ietvars visos līmeņos nosaka inovācijas par pamatu 

tālākai ES ekonomikas izaugsmei. Inovācijas kā prioritāte ir gan nostiprinātas 

normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos ar konkrētiem, izmērāmiem 

mērķiem, gan arī inovāciju īstenošanai pastāvīgi tiek atvēlēti aizvien pieaugoši ES 

budžeta līdzekļi. 

2. ES politikas mērķis ir panākt ES vidējo P&A atvēlēto finansējuma apjoma 

palielinājumu, kas būtu līdzvērtīgs citu lielāko ekonomiku – ASV, Ķīna, Japāna, 

Dienvidkoreja, Krievija u.c. – investīciju apjomam P&A, tādēļ noteikts, ka 

2020. gadā investīciju apjomam P&A jāsasniedz 3% no ES IKP.  

3. Latvijas NAP definētais mērķis ir 2020. gadā sasniegt investīciju apjomu P&A līdz 

1.5 % no nacionālā IKP. Promocijas darba autore uzskata, ka NAP izvirzītie mērķi 

nav pietiekami ambiciozi un, ņemot vērā Latvijas ekonomikas izaugsmes tempus, 

līdz 2020. gadam būtu iespējams P&A nozarei piesaistīt lielāku finansējumu. 

4. Saskaņā ar NAP ES un Latvijas investīcijas P&A tiks koncentrētas Latvijas 

valdības noteiktajās prioritārajās pētniecības nozarēs, vienlaikus veicinot pārrobežu 

sadarbību starp zinātnes institūcijām un uzņēmējiem, palielinot informācijas 

pieejamību, mazinot birokrātiskās barjeras un pieejamo līdzekļu nelietderīgu 

izlietojumu, atvieglojot pētījumu rezultātu komercializācijas procesu. Vērtējot ES 

līmeņa un nacionālo stratēģiju, tās ir saskaņotas un vērstas uz būtisku inovāciju 

komercializācijas pieauguma veicināšanu.  

5. Zinātnisko darbību reglamentējošais likumiskais ietvars ir ievērojami sakārtotāks 

un strukturētāks nekā uz inovatīvo darbību attiecināmie normatīvie akti, tomēr 

pastāv problēmas tajā ietverto normu piemērošanā. Promocijas darba autore par 

būtiskākajiem iemesliem Zinātniskās darbības likumā ietverto nosacījumu 

neīstenošanā atzīst: 

5.1. neskaidro un vispārīgo tiesību normu saturu Zinātniskās darbības likumā, 

piemēram, valsts finansētas zinātniskās darbības rezultātā radīta intelektuālā 

īpašuma tiesību saturu, apjomu un noteikšanas kārtību; 
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5.2. skaidru tiesību normu izpildes kārtības trūkumu, gadījumos, kad īstenošanas un 

finansēšanas kārtība nav noteikta ar atbilstošiem Ministru kabineta 

noteikumiem, piemēram:  

a. Zinātniskās darbības likuma 16. panta 5. daļā noteiktais, ka Latvijas 

Zinātnes padome nodrošina no valsts budžeta finansēto zinātnisko 

pētījumu rezultātu pieejamību sabiedrībai; 

b. Zinātniskās darbības likuma 33. panta 2. sadaļā noteiktais, ka ik gadu 

tiek palielināts finansējuma zinātniskajai darbībai ne mazāku par 

0.15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais 

finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no 

iekšzemes kopprodukta; 

5.3. ierobežotais finansējums, piemēram, zinātnes rezultātu starptautiskajam 

izvērtējumam, kas, saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 38. panta 3. sadaļā 

noteikto, ir jāveic ik pēc sešiem mēnešiem. 

6. Zinātniskās darbības rezultātu īpašumtiesību regulēšanas jautājums ir nozīmīgs 

veiksmīgas zināšanu radīšanas un komercializācijas priekšnoteikums. Promocijas 

darba autore uzskata, ka valsts finansētas zinātniskās darbības pētījumu rezultāti 

tiktu daudz efektīvāk pārvērsti par inovatīviem produktiem vai pakalpojumiem, ja 

tie būtu sabiedrības īpašums, nevis valsts īpašums. Tas ļautu piesaistīt papildus 

privāto finansējumu P&A, ātrāk uzsākt produktu ražošanu un kopumā veicinātu par 

valsts budžeta līdzekļiem radīto zināšanu plašāku un lietderīgāku izmantošanu, 

izvairoties no valsts birokrātiskajam aparātam raksturīgās lēnās darbības un gūstot 

visas brīvā tirgus un brīvās konkurences sniegtās ražošanas optimizācijas un 

efektivitātes ieguvumus. 

7. Promocijas darba autoresprāt, lai sekmētu zināšanu radīšanas un komercializācijas 

attīstību valstī, vienlaikus nepieciešams gan sakārtot zinātniskās un inovatīvās 

darbības regulējošos tiesību aktus, gan veidot ar atbilstoša apjoma investīcijām 

pamatotu stratēģisko ietvaru. 

8. NAP noteiktajos mērķos un uzdevumos ir paredzēta finansējuma palielināšana 

P&A un inovāciju ieviešanai ražošanā, atbalsta sniegšana uzņēmumiem inovāciju 

izstrādē, privātā sektora līdzekļu piesaiste P&A finansēšanai, pārrobežu sadarbības 

veicināšana un informācijas apmaiņas, pieejamības nodrošināšana u.c. Tomēr nav 

noteikti termiņi, kuros jānodrošina šie uzdevumi, piemēram, nodokļu atlaižu 

noteikšana inovatīvas darbības sekmēšanai. 

9. Promocijas darba autore uzskata, ka valsts ekonomikas attīstību kopumā veicina 

stabila un inovatīvo darbību atbalstoša uzņēmējdarbības vide, bet tiešā veidā tā 

nesniedz nedz stimulu inovatīvas uzņēmējdarbības izaugsmei, nedz ārvalstu 

investīciju pieaugumam P&A sfērā. Ārējo tiešo investīciju piesaiste zināšanu 

komercializācijai jāsekmē, īstenojot P&A labvēlīgu valdības politiku, kura balstās 

uz publiskās privātās partnerības projektu īstenošanu P&A jomā un augstas 

pievienotās vērtības produktu ražošanā (Shih, 2010).  

10. Neraugoties uz Eiropa 2020 stratēģiju, kuras pamatvirziens ir inovatīvās darbības 

un zināšanu komercializācijas palielināšana, tam atvēlot ES struktūrfondu 

līdzfinansējumu, Latvijas valdība apstiprinot NAP diemžēl neparedzēja iespēju 

izmantot šo finansējumu, promocijas darba autoresprāt, būtiskākajam un 

ilgtspējīgākajam, kā arī finanšu ziņā visietilpīgākajam (kopā ar Lietuvas un 

Igaunijas valdību finansējumu 600 milj. LVL) projektam 2014.-2020. gada periodā 

P&A jomā – BIRTI projektam. Tādējādi ir būtiski apdraudēta šī projekta un līdz ar 

to arī visas Latvijas zināšanu radīšanas un komercializācijas attīstība. 
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3. ZINĀŠANU RADĪŠANAS UN KOMERCIALIZĀCIJAS 

PROCESUS IETEKMĒJOŠO FAKTORU IZVĒRTĒJUMS LATVIJĀ  

Svarīgākās nākotnes perspektīvas ir saistītas ar lietišķajiem pētījumiem un 

zinātniskās darbības rezultātu komercializāciju, kas ietver zinātnes un uzņēmējdarbības 

sadarbības veicināšanu. Šī nodaļa veltīta Latvijas zināšanu radīšanas procesa rezultātu 

novērtēšanai un inovatīvās darbības sekmēšanas pasākumu analīzei. Nodaļas ietvaros 

analizēta problemātika, kas saistīta ar intelektuālā īpašuma nostiprināšanas jautājumu, 

zinātniskās darbības finansēšanas modeli un zinātnieku vecuma struktūras 

nelabvēlīgajām iezīmēm. Promocijas darba autore atklājot šo problēmu būtību, konstatē 

iespējamos risinājumus to novēršanai.  

Lai izvērtētu Latvijas zinātniskās darbības sistēmu, ievērojot to, ka lielākā daļa 

Latvijas zinātnieku ir nodarbināti augstākās izglītības sektorā, šīs nodaļas ietvaros 

analizēta augstākās izglītības iestāžu pētniecības kapacitāte tādos izglītības programmu 

zinātnes virzienos, kā ģeogrāfija, ģeoloģija, filoloģija, veterinārā medicīna, vides 

zinātne, matemātika, fizika, bioloģija, lauksaimniecība, meža zinātne un ķīmija. 

Trešajā apakšnodaļā sniegts ieskats Dānijas inovatīvās darbības veicināšanas 

pieredzē. Dānijas valdības īstenotā programma orientēta uz  uzņēmēju sadarbības tīklu 

izveidi, tādējādi veidojot un stiprinot uzņēmēju kolektīvo efektivitāti. Šo programmu, 

autoresprāt, būtu nepieciešams īstenot Latvijā, jo ar tās palīdzību sasniegtie rezultāti 

sekmētu ekonomikas izaugsmi. 

Nodaļas noslēgumā, aptaujas veidā iegūstot Latvijas zinātnes politikas veidotāju, 

zinātnes īstenotāju, kā arī zinātnes projektu ieviešanu nodrošinātāju viedokli par 

faktoriem, kas iedarbojas uz zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību, tiek noteikts 

ietekmējošo faktoru kopums un ranžējums pēc to nozīmības. 

3.1. Latvijas zināšanu radīšanas procesa rezultātu un problēmu novērtējums 

Analizējot Latvijas zinātniskās darbības attīstību, nepieciešams ņemt vērā 

promocijas darba 1.2. apakšnodaļā aprakstītās pēctecīguma teorijas nosacījumus un 

izvērtēt zinātniskās darbības attīstības evolūciju Latvijā kopš tās pirmsākumiem gan 

vērtējot pēctecības ietekmi, gan arī endogeno spēku un raksturlielumu nozīmi.  

Neraugoties uz negatīvajām sekām ko radīja Padomju Savienības politiskās un 

ekonomiskās sistēmas sabrukums un brīvas tirgus ekonomikas atdzimšanas procesa 

sekām, Latvijā pozitīvie pēctecīguma un vērtīgā mantojuma aspekti zinātnes jomā ir 

tikuši uzkrāti gadsimtu garumā.   

Latvijas zinātnē ir veidojušās svarīgas un ilglaicīgas zinātniskās tradīcijas, it īpaši 

dabas zinātnēs un medicīnā, kā arī izsenis, kopš 18. un 19. gadsimta, ir labi attīstīti 

kontakti ar Krievijas un Rietumeiropas zinātniekiem. Pēc Otrā pasaules kara, kad 

Latvija tika okupēta un kļuva par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) 

daļu, Latvijā, tāpat kā citās Baltijas republikās – Igaunijā un Lietuvā, zinātne veiksmīgi 

attīstījās vairākos pētniecības virzienos, kas bija PSRS militārās rūpniecības interešu 

lokā (Kristapsons et al., 2003). Latvijā zinātniskā pētniecība bija īpaši attīstīta tādās 

jomās, kā fizika (magnētiskā hidrodinamika, cietvielu fizika), polimērmehānika, 

informātika, ķīmija (medicīniskā un heterociklisko savienojumu ķīmija, plazmas ķīmija 

un koksnes ķīmija), kā arī virusoloģija, molekulārbioloģija un hidrobioloģija (R&D in 

Latvia..., 2008). Līdz ar starptautiski atzītiem sasniegumiem fundamentālajos pētījumos, 

Baltijas reģions bija viens no nedaudzajiem PSRS reģioniem, kas pārdeva pētniecības 

produktu licences, tādējādi nopelnot Padomju Savienībai ārvalstu valūtu. Piemēram, 
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Latvijas Organiskās sintēzes institūts bija viens no galvenajiem PSRS farmakoloģiskā 

kompleksa pētnieciskajiem institūtiem. Ceturtā daļa visu jauno medikamentu, kas bija 

padomju farmācijas tirgū, tajā skaitā 16 oriģinālas vielas, kas bija pamatā daudziem 

medikamentiem, tika sintezētas šajā institūtā (Kristapsons et al., 2003; R&D in 

Latvia..., 2008). Īpaši jāpiemin pretvēža zāles Ftorafur. Izolācijas materiāls Ripor, ko 

ražoja Rīgā, tika efektīvi izmantots padomju kosmosa kuģu pārklājumos (R&D in 

Latvia ..., 2008). 

Padomju okupācijas laikā Igaunijā un Latvijā saglabājās spēcīga skandināvu un vācu 

ietekme (Kristapsons et al., 2003). Tādējādi pēc PSRS sabrukuma 1991. gadā Baltijas 

zinātnieki ātri nodibināja kontaktus un sadarbību ar Rietumu zinātniekiem – daudz 

agrāk nekā zinātnieki citos bijušās PSRS reģionos, izņemot Maskavu un Pēterburgu 

(Kristapsons et al., 2003). 

Zinātniskās darbības attīstība nacionālajā inovāciju sistēmā ir noteikta kā viena no 

prioritātēm valsts ekonomiskai izaugsmei nākotnē. Galvenais šķērslis, kas traucē 

zinātniskās darbības attīstībai Baltijas valstīs, ir ierobežotais finansējums zinātniskajai 

darbībai, pētniecībai un inovācijām, t.i. P&A. Tādēļ ir būtiski analizēt pašreizējo 

zinātniskās darbības sniegumu un finansēšanas modeli. 

Latvijas zinātniskās darbības rezultātu un finansēšanas modeļa rakturojums 

Latvijā zinātniskie institūti, augstākās izglītības iestādes, komercuzņēmumi, kā arī 

citas institūcijas, kas ir reģistrētas Zinātnisko iestāžu reģistrā, veic zinātnisko darbību. 

Tajā ir 133 zinātniskās darbības iestādes, no kurām valsts dibinātas ir 12. Zinātniskā 

darbība galvenokārt norit Rīgā un Rīgas reģionā, bet pēdējos gados pakāpeniska 

zinātniski pētnieciskās kapacitātes attīstība notiek arī reģionos (Melnis, Abizāre, 2010). 

Zinātnē nodarbināto personu skaita attiecība pret kopējo nodarbināto skaitu 2010. gadā 

bija 0.43 % (promocijas darba autores aprēķini ir balstīti uz CSP datiem). Vienlaikus, 

2010. gadā tika iesniegti 185 nacionālo patentu pieteikumi un 1260 iekšzemes preču 

zīmju pieteikumi (Patent Office of...). 

Kopējais finansējums P&A Latvijā 2010. gadā bija 77 miljoni latu vai 0.6 % no 

iekšzemes kopprodukta (IKP), tai skaitā publiskā sektora finansējums veidoja 0.22 %, 

bet ārvalstu finansējums (ieskaitot ES struktūrfondu līdzfinansējums) bija 0.41 % no 

kopējā finansējuma P&A (promocijas darba autores aprēķini balstīti uz CSP datiem). 

Saskaņā ar 3.1. attēlā atainoto informāciju izdevumi P&A Latvijā pakāpeniski 

pieauga laika posmā no 2000. līdz 2009. gadam, bet 2009. gadā, valsts budžeta 

konsolidācijas un ekonomiskās krīzes dēļ, finansējums tika samazināts par 50 %. Tik 

strauju finansējuma samazinājumu veicināja fakts, ka 2008. gadā Latvijā noslēdzās 

pirmais ES struktūrfondu plānošanas periods 2004. – 2006. gadam. Turklāt aktivitāšu 

ieviešana P&A atbalstam ES struktūrfondu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam 

nebija pilnībā uzsākta, līdz ar to finansējuma piešķiršana jaunajā 2007. – 2013. gada ES 

struktūrfondu plānošanas periodā 2009. gadā vēl pienācīgajā un plānotajā apjomā nebija 

sākusies (skat. 3.1. att.).  

Nevienozīmīga tendence P&A finansējuma sadalījumā pa finansējuma avotiem 

vērojama 2010. gadā, kad pēc ekonomiskās krīzes kopējais finansējums P&A pieaug, 

pateicoties ES struktūrfondu līdzfinansējumam (skat. 3.1. att.). 
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Avots: autores konstrukcija un aprēķini pēc CSP, Eurostat un IZM nepubliskotiem materiāliem  

3.1. att. Izdevumi pētniecībai un attīstībai Latvijā pa sektoriem un to finansējums, 

2000. - 2010.gadā, milj. LVL 

3.1. attēlā redzams, ka 2010. gadā ES struktūrfondu līdzekļi pārsniedza līdzekļu 

apjomu P&A, kas piešķirts bez ES struktūrfondu iesaistes. Šāda parādība nozīmē, ka ES 

struktūrfondu līdzfinansējums tiek izmantots kā aizvietotājs finansējumam no citiem 

avotiem, galvenokārt augstākās izglītības sektorā.  

Lai veidotu visaptverošu analīzi par zinātniskās darbības attīstību Latvijā, 

nepieciešams pievērst uzmanību zinātniskā darba kvalitātei ar mērķi noteikt iespējas 

turpmākiem uzlabojumiem šajā virzienā. 

Promocijas darba autore ir izvērtējusi Latvijas izgudrotāju starptautisko patentu 

pieteikumu skaitu laikposmā no 2001. līdz 2010. gadam, lai izvērtētu vienu no zinātnes 

kvalitātes rādītājiem – starptautiskos patentu pieteikumus (skat. 3.1. tabulu).  

3.1. tabula 

Latvijas izgudrotāju starptautiski iesniegtie patentu pieteikumi laika periodā no 

2001. līdz 2010. gadam 

Indikators 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 

Patentu 

pieteikumu 

skaits 

18 17 18 18 19 33 31 36 30 40 

ķēdes 

pieauguma 

temps,% 

- - 5.56 5.88 0 5.56 73.68 - 6.06 16.13 - 16.67 33.33 

bāzes 

pieauguma 

temps,% 

- - 5.56 0 0 5.56 83.33 72.22 100.00 66.67 122.22 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc The World Intellectual Property Organization's 

datubāzes datiem 
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Latvijas zinātnieki bieži sadarbojas ar ārzemju zinātniskajām institūcijām vai 

uzņēmējiem, tāpēc bieži starptautisko patentu pieteikumi tiek iesniegti citās valstīs nevis 

Latvijā. Kā redzams 3.1. tabulā, dati liecina, ka patentu pieteikumu skaits, kur vismaz 

viens no jauninājuma autoriem pārstāv Latviju, ir pakāpeniski pieaudzis kopš 

2006. gada.  

Bāzes pieauguma temps Latvijas izgudrotāju starptautiski iesniegtajiem patentu 

pieteikumiem laikposmā no 2001. līdz 2010. gadam bija 122.22 %. Starptautisko 

patentu pieteikumu skaits laika posmā no 2001. līdz 2008. gadam ar korelācijas 

koeficientu r=0.972 pozitīvi korelē ar P&A pieejamā finansējuma apmēru 

(skat. 3.1. att.). Tā kā pie novērojumu skaita n=8 ar nozīmības līmeni α=0.05 

koorelācijas koeficienta kritiskā vērtība ir rn,α=0.707, tad tas ir statistiski nozīmīgs. 

Taču, ja analizē datus par laika periodu no 2001. līdz 2010. gadam, tad šie rādītāji 

korelē pozitīvi ar koeficientu r=0.589. Ievērojot to, ka pie novērojumu skaita n=10 

koorelācijas koeficienta kritiskā vērtība ir rn,α=0.632, līdz ar to korelācija starp Latvijas 

izgudrotāju starptautiski iesniegtajiem patentu pieteikumiem un P&A pieejamā 

finansējuma apmēru laika periodā no 2001. līdz 2010. gadam nav statistiski nozīmīgi ar 

nozīmības līmeni α=0.05. Ievērojot augstāk minēto, promocijas darba autore secina, ka 

finansējuma samazinājums P&A 2009. un 2010. gadā negatīvi ietekmē starptautiski 

iesniegto patentu pieteikumu skaitu.  

Promocijas darba autore pieļauj, ka nelielais starptautisko patentu skaits saistīts ne 

tikai ar finansējuma trūkumu, tiesību aktu nepilnībām īpašumtiesību nostiprināšanas 

jautājumā (skat. promocijas darba 2.2. apakšnodaļu), bet arī ar esošā zinātniskās 

darbības finansēšanas modeļa nosacījumiem. 

Saskaņā ar MK 2009. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 1316 „Bāzes 

finansējuma piešķiršanas kārtība valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām 

un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem” lielāku finansējumu zinātniskās 

institūcijas attīstbai saņem tās iestādes, kuras:  

 īsteno starptautiskus projektus;  

 publicē zinātniskās publikācijas, kas tiek citētas; 

 īsteno zinātniskus Latvijas un ārvalstu komersantu finansētus pētniecības un 

zinātnisko izstrāžu līgumdarbus; 

 pēdējo piecu gadu laikā ir reģistrējušas starptautiskus patentus vai šķirnes, 

pārdevušas licences vai patentus (vērtējumā netiek ņemts vērā patentu, šķirņu 

vai licenču skaits); 

 nodrošina promocijas darbu, maģistra vai bakalaura darbu izstrādāti, un 

promocijas darbi tiek aizstāvēti augstskolās, vai nodarbina jaunos zinātniekus 

noteiktā procentuālajā apmērā no kopējā zinātnē nodarbināto darbinieku skaita 

zinātniskajā institūcijā. 

Analizējot zinātniskās darbības finansēšanas modeli, promocijas darba autore 

secina, ka tas ir nepilnīgs, jo: 

 vērtējot citēto zinātnisko publikāciju skaitu, citējamības indeksa vērtība netiek 

ņemta vērā, tādēļ nav ietverts vispārpieņemts, objektīvs un salīdzinoši viegli 

pieejams un pārbaudāms zinātniskās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijs; 

 vērtējot pētniecības un zinātnisko izstrāžu līgumdarbus, netiek ņemts vērā šo 

līgumdarbu skaits. Līdz ar to rodas nevienlīdzīga situācija – institūcija, kas 

īsteno divus pētniecības un zinātnisko izstrāžu līgumdarbus pārskata periodā, 

saņem vienādu punktu skaitu ar institūciju, kas īstenojusi 100 pētniecības un 

zinātnisko izstrāžu līgumdarbus; 

 vērtējot pēdējo piecu gadu laikā reģistrētos starptautiskos patentus vai šķirnes 

netiek ņemts vērā to skaits un citējamība; 
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 vērtējot pēdējo piecu gadu laikā pārdotās licences vai patentus netiek fiksēts to 

skaits. 

Promocijas darba autore uzskata, ka novēršot šīs metodoloģiskās nepilnības 

iespējams esošo finansēšanas modeli uzlabot, tādējādi stimulējot zinātnisko un 

tehnoloģisko rezultātu kvantitātes un kvalitātes uzlabošanu, kā arī nodrošinot 

instutūcijas zinātniskās darbības kvalitātei adekvātu un vēlamajai attīstībai pietiekamu 

finansējuma piešķīrumu. 

2008. gada krīzes radītajā situācijā, kad finansējums P&A tika samazināts, 

nepieciešams izvērtēt esošās iestrādnes starptautiskajai sadarbībai zinātniskās darbības 

jomā, apzināt pieejamos finanšu instrumentus, kā arī izvērtēt, vai tie tiek ieguldīti 

visracionālākajā un efektīvākajā veidā. 

Starptautiskā sadarbība un pieejamie ārvalstu finanšu instrumenti 

Latvija ir īpaši ieinteresēta starptautiskās sadarbības veicināšanā pieņemto līgumu 

un īstenojamo projektu ietvaros, kā arī jaunu sadarbības iespēju meklēšanā.  Pašreiz 

Latvijā zinātniskās darbības galvenie attīstības virzieni ir šādi (Science Overview...): 

 līdzdalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās 

(Ietvarprogrammā, EUREKA, COST, ERA-Net u.c.); 

 darbības, kas virzītas uz Latvijas zinātnes un pētniecības integrāciju Eiropas 

Pētniecības telpā, atbalstot iesaistīšanos tehnoloģiju platformās un citās kopējās 

starptautiska līmeņa aktivitātēs; 

 veicinot kosmosa izpēti, Latvijā tiek attīstīta starptautiskā sadarbība, tajā skaitā 

Eiropas Savienības programmu ietvaros un ar Eiropas Kosmosa aģentūru; 

 lai sekmētu divpusējo un daudzpusējo sadarbību zinātniskās izpētes un 

tehnoloģiju attīstības jomā starp ES dalībvalstīm un citām valstīm, ir parakstīti 

starptautiski starpministriju un starpvaldību līgumi, kā arī sadarbības 

dokumenti starp partnerorganizācijām. 

Analizējot finanšu instrumentus un starptautiskās sadarbības aktivitātes, kas 

Latvijā pieejamas 2012. gadā reģiona attīstības veicināšanai, aktivizējot inovatīvo 

darbību un nostiprinot sadarbību starp uzņēmējiem un zinātniekiem, promocijas darba 

autore ir sagrupējusi Latvijas valdības finansētos un ārvalstu līdzfinansētos finanšu 

instrumentus piecās kategorijās: 

 ES fondi – ESF un ERAF; 

 ES iniciatīvas un starptautiskas programmas – 7 Ietvarprogramma, COST un 

EUREKA; 

 valsts budžeta finansējums – bāzes finansējums, Latvijas Zinātnes padomes 

granti, Valsts Pētījumu programmas, Tirgus orientētie pētījumi; 

 finansēšanas shēmas – sēklas nauda, EM un LIAA programmas; 

 starptautiskie un divpusējie līgumi. 

Latvijas zinātniskās institūcijas aktīvi iesaistās starptautiskajās pētnieciskajās 

programmās, piemēram, 7. Ietvarprogrammas (2007. - 2013.) darbības laikā līdz 

2010. gada novembrim tika iesniegti 644 projektu pieteikumi un 146 no tiem tika 

apstiprināti. 7. Ietvarprogrammas sekmības rādītājs 2008. gadā Latvijas zinātnisko 

institūciju pieteiktajiem projektiem bija 17 %, bet 2010. gadā sekmības rādītājs – 

22,32 % (salīdzinājumam – ES vidējais sekmības rādītājs 2010. gadā – 21,68 %) 

(Bāliņa, 2011). Ņemot vērā nelielo zinātnieku skaitu Latvijā salīdzinājumā ar ES 

dalībvalstīm, tas ir nozīmīgs Latvijas zinātnieku sasniegums. Latvijā lielākā daļa 

ārvalstu finansējuma P&A piešķir ES gan ar ES struktūrfondu, gan ar ES iniciatīvu 

starpniecību. 
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Analizējot līgumus par sadarbību starp Latvijas Republikas valdību un Ķīnas 

Tautas Republikas valdību (Agreement on Economic..., 2004; Agreement between the 

Ministry ..., 2006), kas ietver sadarbību civilās (Agreement on Economic..., 2004) un 

militārās zinātnēs (Agreement between the Ministry ..., 2006) jomās, promocijas darba 

autore vēlētos ieteikt stiprināt sadarbību zināšanu komercializācijas vadības jautājumos, 

lietišķo pētījumu jomā, zinātnisko rezultātu komercializēšanā un tehnoloģiju pārnesē 

starptautisko sadarbības līgumu ietvaros, it īpaši ar Ķīnas Tautas Republiku un citām 

Āzijas valstīm. 

Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums 

Latvijā ES struktūrfondu līdzfinansējums 2007. – 2013. gada plānošanas periodā 

zinātnes atbalstam pārsniegs 280 miljonus eiro. Kad būs pabeigta visu ES struktūrfondu 

2007. - 2013. gada plānošanas perioda ietrvaros īstenoto projektu ieviešana, t.i., 

2015. gada nogalē, Latvijas zinātnē tiek prognozēti šādi ar ES struktūrfondu atbalastu 

sasniegtie rezultāti (Bāliņa, 2011): 

 darbā pieņemti 1 000 zinātniskie darbinieki, kas strādā pilnu slodzi; 

 780 pilnas slodzes zinātniskie darbinieki būs saņēmuši atbalstu, t.i., 14 % no 

kopējā pētniecībā strādājošo skaita (saskaņā ar Latvijas CSP datiem, zinātnisko 

darbinieku skaits 2012. gadā ir 5 563 pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē); 

 atbalstīti 200 pētniecības projekti un 30 starptautiskie sadarbības projekti;  

 renovētas un modernizētas 35 zinātniskās iestādes; 

 izveidots nacionālās nozīmes akadēmiskais tīkls zinātniskās darbības un 

pētniecības nodrošināšanai. 

Analizējot ES struktūrfondu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, jāņem vērā gan 

finansiālā ietekme, gan sasniegtie rezultāti. Pieminētais iznākums sniedz tūlītēju ietekmi 

uz ekonomiku, nodrošinot 1 780 darba vietas, radot ieņēmumus valsts budžetā no 

ienākumu nodokļa ieņēmumiem vismaz 24.75 miljonus eiro laikposmā no 2010. līdz 

2015. gadam.  Ievērojot to, ka projektu realizācija sākās 2009. gada beigās un noslēgsies 

2015. gada 31. augustā, aprēķinos tika izmantots 50 mēnešu laika posms un tika 

prognozēts, ka kopējie zinātnieku ienākumi ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu 

ietvaros atlīdzības veidā būs 112.8 miljoni EUR. Attiecīgi vidējā mēneša alga vienam 

Latvijas zinātniekam, kas strādā ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu ietvaros ir 

1 267.48 EUR. Par ilgtermiņa ieguvumiem, kā arī vairākiem citiem gan sociāla, gan 

ekonomiska rakstura uzlabojumiem, kas rodas veicinot inovāciju radīšanu un 

tehnoloģisko attīstību aprakstīts šī promocijas darba 5. nodaļā. 

Zinātnieku novecošanās problēma, jauno zinātnieku kritiskās masas risks 

Akadēmiskajā un zinātnieku vidē ir uzskats, ka doktorantūras studiju 

absolventiem, t.i., doktora grāda ieguvējiem ir jāspēj konkurēt starptautiskā līmenī, 

tomēr aktuāls ir ne tikai kvalitātes jautājums, bet arī kvantitāte – nepieciešams 

pietiekams daudzums doktorantūras studentu. Kaut arī kopējais Latvijā augstākajā 

izglītībā studējošo skaits ir liels – 2007. gadā no 10 000 iedzīvotājiem 560 studēja, bet 

2011. gadā – 468 (promocijas darba autores aprēķini balstīti uz CSP datiem). Tomēr šis 

rādītājs nesniedz pietiekamu priekšstatu par doktorantūras studentu un doktora grāda 

ieguvēju skaitu, kas varētu veidot zinātnieku jauno paaudzi un nodrošinātu pētniecības 

nepārtrauktību.  

Lai palielinātu doktorantūrā studējošo skaitu un zinātniskā grāda ieguvēju skaitu, 

kā arī atbalstītu pēcdoktorantūras pētījumus, ES struktūrfondu 2004. - 2006. gada 

plānošanas periodā tika piešķirts finansējums 11.7 milj. LVL apmērā vienotā 

programmdokumenta 3. prioritātes „Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības 

veicināšana” 3.2. pasākuma „Izglītības un tālākizglītības attīstība” 3.2.3. aktivitātes 
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„Studiju programmu uzlabošana augstākajā izglītībā zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgajās 

nozarēs” 3.2.3.1. apakšaktivitātes „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 

pēcdoktorantūras pētījumiem” ieviešanai. Atbalsts piecu Latvijas lielāko universitāšu 

īstenoto 3.2.3.1. apakšaktivitātes pojektu (ESF projekts) ietvaros tika piešķirts 

doktorantūras studijām un pēcdoktorantūras pētījumiem dabas zinātnēs, 

inženierzinātnēs un tehnoloģiju zinātnēs, kā arī medicīnā, lauksaimniecībā un 

mežzinātnēs (skat. 3.2. tabulu). Finansiālajā atbalstā tika iekļauti šādi izdevumi: 

stipendija doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem, atalgojums doktora darbu 

vadītājiem, atbalsts pētniecisko darbu izstrādei un ārvalstu komandējumu apmaksai.  

3.2. tabula 

Vienotā programmdokumenta 3.2.3.1. apakšaktivitātes nacionālās programmas 

„Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras 

pētījumiem” ietvaros īstenoto projektu finansējums (LVL) un projektos sasniegtie 

rezultāti 2006. - 2008. gadā 

Struktūrfonda 

līdzfinansējuma 

saņēmējs 

Projekta 

nosaukums 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

ES struktūr-

fondu 

finansējums 

Nacionālais 

finansējums, 

t.i. 

valsts 

budžeta 

finansējums 

Projekta ietvaros 

sasniegtie rezultāti 

Latvijas 

Universitāte 

Doktorantu un 

jauno zinātnieku 

pētniecības darba 

atbalsts Latvijas 

Universitātē 

4 195 491 3 146 618 1 048 873 Doktorantu un 

zinātnieku skaits, kas 

saņēmuši atbalstu: 

363 

Doktorantu skaits, 

kas izstrādājuši 

promocijas darbus: 

100 

Publikāciju skaits: 

227 

Konferenču skaits: 

664 

Rīgas Tehniskā 

universitāte 

Atbalsts RTU 

doktorantūras 

attīstībai 

4 930 035 3 697 526 1 232 503 Doktorantu un 

zinātnieku skaits, kas 

saņēmuši atbalstu: 

540 

Doktorantu skaits, 

kas izstrādājuši 

promocijas darbus: 

67 

Publikāciju skaits: 

624 

Konferenču skaits: 

517 

Daugavpils 

Universitāte 

Atbalsts 

doktorantūras 

studijām un 

pēcdoktorantūras 

pētījumiem dabas 

zinātnēs un 

informācijas 

tehnoloģijās 

531 452 398 589 132 863 Doktorantu un 

zinātnieku skaits, kas 

saņēmuši atbalstu: 48 

Doktorantu skaits, 

kas izstrādājuši 

promocijas darbus: 

18 

Publikāciju skaits: 50 

Konferenču skaits: 57 
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3.2. tabulas nobeigums 

Struktūrfonda 

līdzfinansējuma 

saņēmējs 

Projekta 

nosaukums 

Projekta 

kopējās 

attiecināmās 

izmaksas 

ES struktūr-

fondu 

finansējums 

Nacionālais 

finansējums, 

t.i. 

valsts 

budžeta 

finansējums 

Projekta ietvaros 

sasniegtie rezultāti* 

Rīgas Stradiņa 

universitāte 

Atbalsts 

doktorantūras 

studijām un 

pēcdoktorantūras 

pētījumiem 

medicīnas  

zinātnēs 

923 763 692 822 230 940 Doktorantu un 

zinātnieku skaits, kas 

saņēmuši atbalstu: 74 

Doktorantu skaits, 

kas izstrādājuši 

promocijas darbus: 

22 

Publikāciju skaits: 

246 

Konferenču skaits: 

120 

Latvijas 

Lauksaimniecības 

universitāte 

Atbalsts 

doktorantūras 

studijām un 

pēcdoktorantūras 

pētījumiem 

inženierzinātnēs, 

lauksaimniecības 

inženierzinātnēs 

un mežzinātnē 

1 163 659 872 744 290 914 Doktorantu un 

zinātnieku skaits, kas 

saņēmuši atbalstu: 99 

Doktorantu skaits, 

kas izstrādājuši 

promocijas darbus: 

45 

Publikāciju skaits: 

285 

Konferenču skaits: 

176 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc IZM datiem 

Analizējot 3.2. tabulā ietverto informāciju, promocijas darba autore secināja, ka 

Vienotā programmdokumenta 3.2.3.1. apakšaktivitātes nacionālās programmas 

„Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un pēcdoktorantūras pētījumiem” 

ietvaros īstenoto projektu finansējums kopā ir 11 744 400 LVL. ESF atbalsts ļāvis 

projektu ietvaros kopumā sasniegt šādus rezultātus (iekavās norādīts ES struktūrfondu 

plānošanas dokumentos sākotnēji noteiktās uzraudzības rādītāju vērtības): 

 saņēmuši atbalstu 1124 (807) doktoranti un zinātnieki;  

 izstrādājuši promocijas darbus 252 (240) doktoranti;  

 doktoranti vai jaunie zinātnieki projektu ietvaros publicējuši 1432 (686) 

zinātniskās publikācijas;  

 doktoranti vai jaunie zinātnieki projektu ietvaros piedalījušies 1534 (950) 

zinātniskajās konferencēs.  

Ievērojot to, ka projektu ietvaros sasniegto rezultātu skaitliskās vērtības pārsniedz 

ES struktūrfondu plānošanas dokumentos sākotnēji noteiktās uzraudzības rādītāju 

vērtības, promocijas darba autore uzskata, ka tās plānotas pārlieku piesardzīgi, tādejādi 

neveicinot efektīvu ES struktūrfondu finansējuma izmantošanu. Turklāt plānojot 

uzraudzības rādītājus, netika likts uzsvars uz promocijas grāda ieguvušo skaita 

palielinājumu, jo sasniedzamā rādītāja definīcija: „Doktorantu skaits, kas izstrādājuši 

promocijas darbus” neuzliek par pienākumu iegūt zinātnisko grādu. Kritiski vērtējama 

ieguldītā finansējuma lietderība, ja par iztērētajiem 11.7 milj. LVL, promocijas darbus 

izstrādājuši tikai 252 studējošie no visiem 1124 doktorantiem un zinātniskā grāda 

pretendentiem, kas saņēmuši atbalstu ESF projektu ietvaros.  
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Ņemot vērā iepriekš teikto, promocijas darba autore uzskata, ka nepieciešams 

analizēt, vai ESF projektus īstenojušajās augstākās izglītības iestādēs pēc projekta 

īstenošanas beigām strādā procentuāli lielāks skaits zinātnieku vecuma grupā līdz 34 

gadiem nekā projekta īstenošanas vidusposmā (skat. 3.2. att.).  

Lai veiktu šādu salīdzinošo analīzi, pētījums tika veikts, īstenojot šādas darbības: 

 tika noteikta augstākās izglītības iestādēs strādājošo vecuma struktūra 

2008. gadā (skat. 3.2. att.); 

 tika analizēta 2004. - 2006. gada ES struktūrfondu piešķirtā līdzfinansējuma 

doktorantūras studijām ietekme uz akadēmiskā personāla vecuma struktūru 

2011./2012. akadēmiskajā gadā (skat. 3.3. att.). 

 

ESF projekts – 3.2.3.1.apakšaktivitātes „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 

pēcdoktorantūras pētījumiem” ietvaros īstenots projekts (2004.-2008. g.) 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc ziņojuma par augstāko izglītību Latvijā 2009.gadā  

3.2. att. Augstākās izglītības iestādēs strādājošo zinātnieku vecuma struktūra 

Latvijā 2008. gadā, %. 

Kā redzams 3.2. attēlā, zinātnieku vecuma struktūra augstākās izglītības iestādēs 

un pētniecības institūtos ir nepietiekama ilgtermiņa perspektīvā. ESF projektu 

īstenojušās austskolas uzrādīja labākus rādītājus attiecībā uz gados jaunu zinātnieku 

nodarbinātību 2008. gadā, jo tajās strādāja salīdzinoši visvairāk zinātnieku vecuma 

grupā no 25 līdz 34 gadiem (140 no 190 zinātniekiem vecumā līdz 34 gadiem bija 

nodarbināti iestādēs, kas īstenoja ESF projektu). 
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2008. gadā augstākās izglītības un pētniecības institūcijās vecuma grupā līdz 35 

gadiem bija nodarbināti 190 zinātnieki, kas veidoja tikai 7 % no kopējā zinātnieku 

skaita augstākās izglītības un pētniecības institūcijās. Visvairāk jauno zinātnieku bija 

nodarbināti Latvijas Universitātē – 91 jeb 48 % no visiem zinātniekiem augstākās 

izglītības sektorā attiecīgajā vecuma grupā. Nopietna problēma ir tā, ka 2008. gadā 

augstākās izglītības sektorā Latvijā bija nodarbināti 697 zinātnieki vecumā 65 gadi un 

vairāk, līdz ar to 27 % no visiem augstākajās izglītības iestādēs strādojošajiem 

zinātniekiem jau bija sasnieguši pensijas vecumu. 

Promocijas darba autore uzskata, ka nepieciešams analizēt, vai ES struktūrfondu 

2004. - 2006. gada plānošanas periodā piešķirtais atbalsts veicinājis doktorantūrā 

studējošo skaita pieaugumu, kā arī izvērtēt cēloņus, kas kavē jauniešus izvēlēties 

turpināt studijas doktorantūrā un kļūt par zinātniekiem. 

3.3. tabulā norādītie aprēķini parāda, ka maģistra grāda ieguvēju skaits Latvijā 

laika posmā no 2003. līdz 2009. gadam samazinās. Neraugoties uz to, doktorantūrā 

imatrikulēto studentu skaits 2009. gadā kopš 2003. gada ir pieaudzis par 47.85 %.  

3.3. tabula 

Maģistra grādu ieguvušo skaits un ESF finansējuma ietekme uz doktorantūrā 

studējošo skaita izmaiņām Latvijā no 2003. līdz 2009. gadam 

Indikatori 
Gadi 

2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Maģistra grādu ieguvušo 

skaits 
3183 3608 3382 3173 3237 2602 2578 

ķēdes pieauguma temps,% -- 13.35 -6.26 -6.18 2.02 -19.62 -0.92 

bāzes pieauguma temps,% -- 13.35 6.25 -0.31 1.70 -18.25 -19.01 

ESF atbalsts doktorantūras 

un pēcdoktorantūras 

studiju īstenošanai (LVL) 

-- 102 645 1 792 238 2 388 695 4 736 132 2 724 690 7 702 569 

ķēdes pieauguma temps,% -- 0.00 1 646.05 33.28 98.27 -42.47 182.70 

bāzes pieauguma temps,% -- 0.00 1 646.05 2 227.14 4 514.09 2 554.48 7 404.09 

Doktorantūrā imatrikulēto 

skaits 
420 530 484 464 619 618 674 

ķēdes pieauguma temps,% -- 26.19 -8.68 -4.13 33.41 -0.16 9.06 

bāzes pieauguma temps,% -- 26.19 15.24 10.48 47.38 47.14 60.48 

Doktorantūrā imatrikulēto 

skaits prioritārajās studiju 

programmās universitātēs, 

kas īstenoja ESF projektu  

193 231 222 251 304 295 330 

ķēdes pieauguma temps,% -- 19.69 -3.90 13.06 21.12 -2.96 11.86 

bāzes pieauguma temps,% -- 19.69 15.03 30.05 57.51 52.85 70.98 

Doktorantūrā imatrikulēto 

skaits neprioritārajās 

studiju programmās visās 

Latvijas augstskolās 

227 299 262 213 315 323 344 

ķēdes pieauguma temps,% -- 31.72 -12.37 -18.70 47.89 2.54 6.50 

bāzes pieauguma temps,% -- 31.72 15.42 -6.17 38.77 42.29 51.54 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc A. Melnis, V. Abizāre, 2010 

Doktorantūrā imatrikulēto skaits prioritārajās studiju programmās universitātēs, 

kas īstenoja ESF projektu, ir palielinājies gandrīz divreiz straujāk, 2009. gadā 

sasniedzot bāzes pieauguma tempu 65.73 % pret 2003. gadu, nekā doktorantūrā 

imatrikulēto skaits neprioritārajās studiju programmās visās Latvijas augstskolās 

(2009. gadā bāzes pieauguma temps 34.58 % pret 2003. gadu).  
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Lai pārliecinātos, ka ES strukturfondu atbalsts palielina motivāciju sākt studijas 

doktorantūrā, promocijas darba autore aprēķinājusi savstarpējās korelācijas rādītājiem, 

kas ietverti 3.3. tabulā (skat. 3.4. tabulu).  

3.4. tabulā treknrakstā norādītie koorelācijas koeficienti ar nozīmības līmeni 

α=0.05 ir lielāki par korelācijas koeficienta kritisko vērtību rn,α=0.754, līdz ar to tie ir 

statistiski nozīmīgi. Būtiski akcentēt, ka pastāv cieša korelācija (r=0.888) starp ESF 

atbalstu doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju īstenošanai un doktorantūrā 

imatrikulēto skaitu prioritārajās studiju programmās universitātēs, kas īstenoja ESF 

projektu. Vienlaikus koorelācijas koeficienta vērtība 0.537 uzrāda vidēju sakarību 

ciešumu, kas vērtējams kā statistiski nenozīmīgs ar varbūtību p=0.95, starp ESF atbalstu 

doktorantūras un pēcdoktorantūras studiju īstenošanai un doktorantūrā imatrikulēto 

skaitu neprioritārajās studiju programmās visās Latvijas augstskolās. 

3.4. tabula 

Maģistra grādu ieguvušo, ESF finansējuma un doktorantūrā imatrikulēto 

korelācijas koeficienti Latvijā laika posmā no 2003. līdz 2009. gadam, n=14, α=0.05 

Indikatori 

Maģistra 

grādu 

ieguvušo 

skaits 

ESF atbalsts 

doktorantūras un 

pēcdoktorantūras 

studiju 

īstenošanai 

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

prioritārajās 

studiju 

programmās 

universitātēs, 

kas īstenoja 

ESF projektu 

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

neprioritārajās 

studiju 

programmās 

visās Latvijas 

augstskolās 

Maģistra grādu 

ieguvušo skaits 
1 

    

ESF atbalsts 

doktorantūras un 

pēcdoktorantūras 

studiju 

īstenošanai 

-0.707 1 
   

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

-0.617 0.763 1 
  

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

prioritārajās 

studiju 

programmās 

universitātēs, kas 

īstenoja ESF 

projektu 

-0.692 0.888 0.945 1 
 

Doktorantūrā 

imatrikulēto 

skaits 

neprioritārajās 

studiju 

programmās 

visās Latvijas 

augstskolās 

-0.475 0.537 0.945 0.786 1 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc A. Melnis, V. Abizāre, 2010 
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Līdz ar to promocijas darba autore secina, ka ES strukturfondu finansējuma 

piešķiršana doktorantūras studiju īstenošanai veicina doktorantūrā imatrikulēto skaitu, 

neatkarīgi no iepriekšējā gadā maģistra grādu ieguvušo skaita (skat. 3.3. tabulu). 

Neskatoties uz to, ka ESF projektiem par pamatuzdevumu netika noteikts 

palielināt doktora grāda ieguvēju skaitu, 3.5. tabulā norādītie korelācijas koeficienti 

liecina, ka ar nozīmības līmeni α=0.05 pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija 

starp ES struktūrfondu līdzfinansējumu ESF projektiem doktorantūras studijām un 

pēcdoktorantūras pētījumu īstenošanai un doktora grāda ieguvēju skaitu ESF projekta 

ietvaros atbalstītajās prioritārajās nozarēs. Turklāt palielinoties doktorantūrā studējošo 

skaitam prioritārajās nozarēs, tiek popularizēta zinātniskā darbība, tādēļ arī ar doktora 

grāda ieguvēju skaits pārējās zinātnes nozarēs pozitīvi korelē ar ESF finansējuma 

apmēru (skat. 3.5. tabulu). 

3.5. tabula 

Doktora grādu ieguvušo korelācijas koeficienti Latvijā laika posmā no 

 2003. līdz 2009. gadam, n=7, α=0.05  

Indikatori 

ESF atbalsts 

doktorantūras un 

pēcdoktorantūras 

studiju īstenošanai 

Doktora grāda 

ieguvēju skaits, 

neskaitot 

dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs 

iegūtos grādus 

Doktora grāda 

ieguvušo skaits 

dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs 

ESF atbalsts 

doktorantūras un 

pēcdoktorantūras 

studiju īstenošanai 

1 
  

Doktora grāda 

ieguvēju skaits, 

neskaitot 

dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs 

iegūtos grādus 

0.862 1 
 

Doktora grāda 

ieguvušo skaits 

dabaszinātnēs un 

inženierzinātnēs 

0.858 0.761 1 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc A. Melnis, V. Abizāre, 2009 

Ievērojot iepriekš aprakstītos rezultātus, promocijas darba autore secina, ka ES 

struktūrfondu līdzfinansējuma piešķiršana doktorantūras studijām pozitīvi ietekmē 

doktorantūrā studējošo skaitu. 

Analizējot pieejamos datus un zinātniskās publikācijas, promocijas darba autore 

atklāj, ka maģistra grādu ieguvējus turpināt studijas doktorantūrā ietekmē divu veidu – 

tieši vai pastarpināti ietekmējoši – faktori. 

Pētījumu rezultātā tikai identificēti šādi cēloņi, kas līdz 2010. gadam tiešā veidā 

kavēja doktorantūrā studējošo skaita palielinājumu (Meženiece et al., 2010):  

 nepietiekamais valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits doktorantūrā: 

2009./2010. ak. g. tikai 1462 doktoranti jeb 68 % studēja par valsts budžeta 

finansējumu, bet 32 % no doktorantūrā studējošajiem studēja par saviem līdzekļiem 

(Melnis, Abizāre, 2010). 2011./2012. ak. g. bija nodrošināts finansējums no valsts 

budžeta līdzekļiem 1689 studiju vietām doktorantūrā jeb 67 %, turpretim par saviem 

līdzekļiem studēja 33 % doktorantu (Pārskats par Latvijas..., 2012); 

 augstā doktorantūras studiju maksa studējošajiem par privātiem līdzekļiem (no 

1 350 līdz 6 000 EUR); 
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 valsts piešķirto stipendiju nelielais apjoms 114 EUR mēnesī 11 mēnešus gadā, 

ko var saņemt vienīgi par valsts budžeta finansējumu studējošie, un 85 EUR 

mēnesī 11 mēnešus gadā kredītam pielīdzinātā stipendija, ko var saņemt 

jebkurš sekmīgs doktorantūras students (Noteikumi par stipendijām, 2004). 

Kredītam pielīdzinātajai stipendijai izvirzīts nosacījums, ka piecu gadu laikā no 

doktorantūras studiju uzsākšanas jāiegūst doktora grāds, pretējā gadījumā 

saņemtā stipendija jāatmaksā (Noteikumi par stipendijām, 2004). 

Papildus jāvērš uzmanība uz nozīmīgu kavējošo aspektu – motivācijas trūkums 

zinātniskā grāda ieguvei. To izraisa viens vai vairāki turpmāk darbā aprakstītie 

pastarpinātie jeb netiešie faktori. Faktori, kas netieši kavē doktorantūrā studējošo skaita 

palielinājumu un līdz ar to arī neveicina doktora grādu ieguvēju skaita pieaugumu 

(Meženiece et al., 2010): 

 novecojusi un nepietiekama zinātnes infrastruktūra vairākās augstākās 

izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos; 

 maģistrantūras un doktorantūras pirmo kursu studentu nepietiekamā iesaiste 

zinātniskajos projektos; 

 doktorantūras un pēcdoktorantūras studentu nepietiekamā iesaiste 

akadēmiskajā darbā (skat. att. 3.3.); 

 akadēmiskā personāla zemais darba algas līmenis un nepievilcīgā atlīdzības 

sistēma zinātniskajiem darbiniekiem; 

 pastāvošā nedrošība, ka doktora grāda ieguvējs nebūs vajadzīgs darba tirgū un 

pārāk augstās kvalifikācijas dēļ nonāks bezdarbnieku riska grupā; 

 atlīdzības sistēma publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā, kas neparedz 

augstāku darba samaksu atkarībā no darbinieka vai ierēdņa izglītības līmeņa. 

Lai mazinātu augstāk raksturoto faktoru ietekmi un palielinātu doktora grāda ieguvēju 

skaitu, kā arī jauno zinātnieku iesaisti pētniecībā, zinātnes infrastruktūras uzlabošanai 

augstākajās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos ES struktūrfondu 2007. -

 2013. gadam plānošanas periodā tiek īstenotas vairākas aktivitātes ar ES līdzfinansējumu: 

 2.1.1.3.1. apakšaktivitāte „Zinātnes infrastruktūras attīstība” (171.5 milj. EUR); 

 2.1.1.3.2. apakšaktivitāte „Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un 

informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai” (17.6 milj. EUR); 

 3.1.2.1.1. apakšaktivitāte „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu 

modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, 

nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar 

funkcionāliem traucējumiem” (143.2 milj. EUR) (Darbības programmas 

„Uzņēmējdarbība..., 2007; Darbības programmas „Infrastruktūra..., 2007).  

Lai zinātniski pētnieciskajos projektos iesaistītu jaunos zinātniekus, maģistrantūrā 

un doktorantūrā studējošos, kopš 2008. gada ar ES struktūrfondu atbalstu tiek īstenota 

1.1.1.2. aktivitāte „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” (57.3 milj. EUR) (Darbības 

programmas „Cilvēkresursi..., 2007). 

Tieši ietekmējošo faktoru mazināšanai, ES struktūrfondu 2007. - 2013. gada 

plānošanas periodā tiek īstenota 1.1.2.1.2. apakšaktivitāte „Atbalsts doktora studiju 

programmu īstenošanai”. Aktivitātes mērķis ir visās izglītības tematiskajās grupās 

palielināt to speciālistu skaitu, kas ieguvuši augstāko kvalifikāciju (doktora zinātnisko 

grādu) un spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, kā arī 

produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības 

attīstību uz inovāciju pamata. Atbalsts paredzēts doktora studijām visās izglītības 

tematiskajās grupās, piešķirot doktorantiem mērķstipendijas, tādējādi veicinot studējošo 

skaita pieaugumu doktorantūrā un palielinot doktora grādu ieguvušo skaitu (Noteikumi 

par darbības..., 2008). Projektu ietvaros piešķiramās mērķstipendijas apjoms aktivitātes 
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1. kārtas ietvaros ir 854 EUR mēnesī pirmā un otrā kursa doktorantiem un 1138 EUR 

mēnesī trešā kursa doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem. Aktivitātes otrās 

kārtas ietvaros doktorantam var piešķirt mērķstipendiju 11 mēnešus gadā šādā apmērā:  

 1. vai 2. kursa doktorantam – ne vairāk kā 640 EUR mēnesī;  

 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir četri gadi, 

– ne vairāk kā 854 EUR mēnesī;  

 3. kursa doktorantam, kas studē studiju programmā, kuras ilgums ir trīs gadi, 

vai 4. kursa doktorantam, vai zinātniskā grāda pretendentam – ne vairāk kā 

1138 EUR latu mēnesī. 

Ievērojot to, ka līdz 2015. gada 31. augustam turpinās doktorantūras atbalsta projektu 

īstenošana, nav pieejami dati par visiem projektu ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. Tādēļ, 

lai novērtētu situāciju 2011./2012. akadēmiskajā gadā nodarbinātības jomā augstākās 

izglītības sektorā, promocijas darba autore veikusi aprēķinus par akadēmiskā personāla 

vecuma struktūru Latvijas augstākās izglītības iestādēs (skat. 3.3. att.). 

 
ESF projekts – 3.2.3.1.apakšaktivitātes „Atbalsts doktorantūras programmu īstenošanai un 

pēcdoktorantūras pētījumiem” ietvaros īstenots projekts (2004.-2008. g.) 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2011. gadā 

(galvenie statistikas dati) (2012)  

3.3. att. Augstākās izglītības iestādēs strādājošā akadēmiskā personāla vecuma 

struktūra Latvijā, 2011./2012. ak.g., %. 

Neraugoties uz to, ka Pārskatā par Latvijas augstāko izglītību 2011. gadā 

(galvenie statistikas dati) (2012) Latvijas augstākās izglītības iestādēs strādājošā 

akadēmiskā personāla vecuma struktūras mērījumu skala (skat. 3.3. att.) nesakrīt ar 
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Ziņojumā par augstāko izglītību Latvijā 2009. gadā piemēroto (skat. 3.2. att.), iespējams 

secināt, ka situācija ir uzlabojusies, jo: 

 2008. gadā augstākās izglītības sektorā strādāja 190 zinātnieki vecumā līdz 

34 gadiem (7 % no kopējā nodarbināto skaita), bet 2011./2012. akadēmiskajā 

gadā vecumā līdz 30 gadiem 256 zinātnieki (6 % no kopējā nodarbināto skaita); 

 vienlaikus zinātnieku īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā augstākās izglītības 

sektorā vecumā 65 gadi un vairāk bija 27 % 2008. gadā, bet 

2011./2012. akadēmiskajā gadā vairs tikai 17 procenti.  

3.2. Latvijas augstskolu zinātniskās darbības raksturojums 

Jaunās attiecības, kas veidojas trīskāršās spirāles modelī rosinot katru no modeļa 

dalībniekiem pārņemt un/ vai atdot daļu no savām funkcijām, maina līdzsvaru starp 

diviem galvenajiem universitātes pienākumiem – izglītošanu (esošo zināšanu nodošanu 

jaunajai paaudzei) un pētniecību (jaunu zināšanu radīšanu). Arvien pieaugošais uzsvars 

uz pētniecību padara šo kompromisu vēl sarežģītāku (Schalin, 2010). 

Kā norāda J. Vašburna (Washburn) (2005), universitātes tagad cer daudz vairāk 

iegūt no lietišķo pētījumu veikšanas un tādējādi pastāv tendence fundamentālos 

pētījumus atvirzīt tālākā plānā. Zinātnieki uzņemas mazāku risku, dodot priekšroku 

pētījumus veikt par tematiem, kas sola tūlītējus rezultātus, nevis hipotētiskām tēmām, 

kas tomēr varētu sniegt lielāku labumu, vispirms attīstot fundamentālo zinātni. 

(Washburn, 2005). 

A. J. Nelsons (Nelson) piedāvā pilnīgāku universitātes pētījumu izstrādes un 

izplatīšanās modeli (Nelson, 2012). Eiropas universitāšu efektivitāti uzņēmējdarbības 

jomā ir pētījis B. Van Lois (Van Looy) ar kolēģiem (2011). D. Hiksa (Hicks) (2012) 

savukārt analizē uz rezultātiem balstītas pētījumu finansēšanas sistēmas, kas ir valsts 

pētījumu rezultativitātes novērtēšanas sistēmas un tiek izmantotas, lai universitātēm 

sadalītu pētniecībai paredzēto finansējumu ar mērķi palielināt valsts izcilību pētniecības 

jomā. Institucionālā, profesionālā un individualā autonomija ir svarīgas vērtības 

akadēmiskajā sabiedrībā, un uz rezultātiem balstītas pētījumu finansēšanas sistēmas 

ietekme uz autonomiju ir plašu diskusiju objekts (Hicks, 2012). Organizāciju kontroles 

teoriju kā noderīgu metodi universitātes tehnoloģiskās attīstības vadīšanai analizē 

Jonsons (Johnson) (2011). 

Vairāki autori Latvijā ir pētījuši augstākās izglītības iestāžu darbību Latvijā kā 

NIS un uz zināšanām balstītas ekonomikas dalībnieku (Boļšakovs, 2008; Dimza, 2003), 

augstskolu lomu reģionālajā ekonomiskajā attīstībā (Sloka, Vilciņa, 2009; Vīksne, 

2010) un augstākās izglītības iestāžu izglītības efektivitāti (Paniņa, 2011). 

Pētniecības kapacitāte augstākās izglītības iestādēs Latvijā 

Augstākās izglītības padome (AIP) no 2011. gada 9. maija līdz 2013. gada 

30. aprīlim Latvijā īstenoja Eiropas Sociālā fonda projektu „Augstākās izglītības studiju 

programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai”. Lai īstenotu projektam 

izvirzīto mērķi novērtēt studiju virzienos sagrupēto Latvijas augstākās izglītības 

programmu kvalitāti, resursu pietiekamību, sadarbību un pārklāšanos, ilgtspēju, AIP 

projekta ietvaros ir veikusi augstākās izglītības iestāžu aptauju pa zinātnes jomām un 

izglītības programmām. Promocijas darba autore ir atlasījusi kvantitatīvos datus, kas 

iegūti 10 dažādās zinātnes jomās (skat. 3.6. tabulu).  

Vidējais programmas finansējums akadēmiskajam personālam ir robežās no 

4 113.75 latiem (matemātika) līdz 12 506.66 latiem (bioloģija), saskaņā ar 3.6. tabulā 

uzrādītajiem rezultātiem. Šādu finansējuma amplitūdu studiju programmu starpā var 

izskaidrot ar papildu finansējumu, kas piesaistīts studiju programmai, dažādu 
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akadēmiskā personāla skaitu studiju programmās un atšķirīgām studiju izmaksām 

atkarībā no zinātnes jomas. 

3.6. tabula 

 Latvijas augstākās izglītības iestāžu izglītības programmu rādītāji sadalījumā pa 

zinātnes virzieniem laika posmā no 2008. līdz 2010. gadam vidēji par 

izglītības programmu  

Izglītības 

programmu 

zinātnes 

virziens 

Izglītības 

programmas 

finansējums 

pret 

akadēmiskā 

personāla 

skaitu, LVL 

Kopējais 

zinātnisko 

publikāciju 

skaits 

Zinātnisko 

publikāciju 

skaits 

starptautiski 

citējamos 

izdevumos 

Zinātnisko 

publikāciju 

skaits citos 

starptautiskajos 

izdevumos 

Zinātnisko 

publikāciju 

skaits citos 

Latvijas 

izdevumos 

Patenti, 

licences, 

dizaina 

paraugi, 

datorpro-

grammas 

Ģeogrāfija, 

Ģeoloģija 
4 468.00 150.67 43.00 70.17 37.50 0.50 

Filoloģija 4 566.90 103.88 2.63 65.79 35.46 - 

Veterinārā 

medicīna 
7 187.00 333.00 125.67 112.67 94.67 15.33 

Vides zinātne 4 960.79 240.89 40.00 111.67 89.22 9.38 

Matemātika 4 113.75 123.43 58.14 47.14 18.14 1.14 

Fizika 9 127.72 167.20 138.20 22.00 7.00 2.80 

Bioloģija 12 506.66 183.40 109.60 28.80 45.00 10.20 

Lauksaimniecība 4 855.15 520.00 195.20 160.40 164.40 11.00 

Meža zinātne 4 207.30 230.33 44.17 74.83 111.33 - 

Ķīmija 8 308.37 338.00 153.38 103.50 81.13 28.25 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem, 

2011.g.maijs– 2012.g.marts, (n-78) 

Izvēlētajās izglītības programmās analizējot tādus zinātniskās darbības rezultātus 

kā publikāciju skaits un patentu skaits, promocijas darba autore ir konstatējusi 

ievērojamas atšķirības atkarībā no konkrētas zinātnes jomas. Visaugstākais vidējais 

patentu, licenču, dizaina paraugu, datorprogrammu skaits laikposmā no 2008. līdz 

2010. gadam ir ķīmijas (28.25), veterinārmedicīnas (15.33), lauksaimniecības (11.00) 

un bioloģijas jomās, bet patentu nav mežkopības un filoloģijas izglītības programmās. 

Augstākais vidējais kopējais zinātnisko publikāciju skaits laikposmā no 2008. līdz 

2010. gadam bija lauksaimniecības jomā (520), ķīmijā (338) un veterinārmedicīnā 

(333). Vienlaikus ir svarīgi analizēt publikāciju kvalitāti: lielākā daļa zinātnisko 

publikāciju starptautiski citējamajos izdevumos ir fizikas (83 % no visām publikācijām), 

bioloģijas (60 % no visām publikācijām), matemātikas (47 % no visām publikācijām), 

ķīmijas (45 % no visām publikācijām) un veterinārmedicīnas (38 % no visām 

publikācijām) jomās. Zinātnisko publikāciju skaits citos Latvijas izdevumos (izņemot 

starptautiski citējamos izdevumus un starptautiskos izdevumus) ir mežkopībā, vides 

zinātnē (37 % no visām publikācijām), filoloģijā (34 % no visām publikācijām). 

Lai uzlabotu Latvijas augstākās izglītības iestāžu zinātnisko sniegumu, 

nepieciešams palielināt gan zinātnisko publikāciju skaitu un kvalitāti, gan arī patentu, 

licenču, dizaina paraugu un datorprogrammu skaitu. 
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Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem, 

2011. g. maijs – 2012. g. marts, (n-78) 

3.4. att. Vidējā studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu izglītības 

programmā 2010./2011. ak.g. un vidējais zinātnisko publikāciju kopskaits uz vienu 

akadēmiskā personāla vienību gadā augstākās izglītības iestāžu izglītības 

programmās Latvijā sadalījumā pa zinātnes virzieniem. 

Studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu izglītības programmā 

2010./2011. ak.g. un zinātnisko publikāciju kopskaita analīze uz vienu akadēmiskā 

personāla vienību gadā parāda, ka dažās izglītības programmās ir iespējama negatīva 

korelācija starp šiem mainīgajiem (skat. 3.4. att.). To turpmākā pētījuma gaitā 

promocijas darba autore pārbaudīs.  

Viszemākā studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu ir 

lauksaimniecības izglītības programmā (1.40 studenti uz vienu akadēmiskā personāla 

vienību), bet augstākā attiecība ir bioloģijā (6.94 studenti uz vienu akadēmiskā 

personāla vienību). Zinātnisko publikāciju kopskaits uz vienu akadēmiskā personāla 

vienību gadā svārstās no 2.24 filoloģijā līdz 5.59 ķīmijā un 5.53 fizikā. 

Veiktā analīze parāda, ka vairākos zinātnes virzienos iespējams uzlabot augstākās 

izglītības iestāžu zinātniskās darbības rezultātus gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā 

aspektā. Lai noskaidrotu, kā to realizēt, promocijas darba autore analizē sakarības starp 

ieguldījumiem augstākās izglītības iestāžu zinātniskajos un izglītības procesos un to 

rezultātiem. 

Sakarības starp ieguldījumiem augstākās izglītības iestāžu zinātniskajos un 

izglītības procesos un to rezultātiem 

Lai izskaidrotu sakarības starp augstākās izglītības iestādes raksturojošajiem 

mainīgajiem, promocijas darba autore izvirza trīs hipotēzes:  



 89 

H1: Jo augstāka ir studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu, jo mazāk ir 

zinātnisko publikāciju gadā uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi; 

H2: Jo lielāks ir augstākās izglītības programmas finansējums 2010./2011. ak.g., 

jo vairāk gadā ir patentu, licenču, dizaina paraugu un datorprogrammu (kopš 

2008. gada) uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi; 

H3: Jo augstāks kopējais izglītības programmas finansējums akadēmiskajam 

personālam 2010./2011. ak.g., jo vairāk ir zinātnisko publikāciju gadā uz vienu 

akadēmiskā personāla pārstāvi. 

Izmantojot iepriekš sniegtos kvantitatīvos datus (skat. 4.1. tabulu un promocijas 

darba 8. pielikumu), ar izņēmumu, ka aprēķinos tika ietverts katrs atsevišķs gadījums, 

nevis vidējie rādītāji attiecībā uz izglītības programmām sadalījumā pa zinātņu jomām, 

promocijas darba autore, ar datorprogrammu SPSS, veica dispersiju analīzi, lai 

pārbaudītu šīs hipotēzes (aprēķinu izdrukas no datorprogrammas SPSS skat. promocijas 

darba 4. pielikumā). 

Aprēķini parāda, ka: 

1) jo augstāka ir studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu4, jo mazāk 

ir zinātnisko publikāciju gadā uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi – šo 

hipotēzi nevar noraidīt, ja apskatīti kopā visi atsevišķie gadījumi (α=0.05, 

Sig=0.023, R2=0.066, y=4.181-0.107x). Bet, ja tiek atlasītas vienīgi doktora 

līmeņa izglītības programmas, tad šī hipotēze ir noraidāma (α=0.05, 

Sig=0.442, R2=0.037, y=5.477+0.413x). Tātad pastāv korelācija starp 

publikāciju skaitu gadā uz akadēmiskā personāla pārstāvi un studentu skaita 

attiecību pret akadēmisko personālu konkrētajā programmā. Šī sakarība ir 

negatīva (vairāk studentu – mazāk publikāciju) bakalaura un maģistra studiju 

līmenī, bet pozitīva (vairāk studentu – vairāk publikāciju) doktorantūras 

līmenī. To var izskaidrot ar lielāku darba apjomu un attiecīgi vairāk laika, kas 

jāvelta bakalaura un maģistra līmeņa studentu izglītošanai, kā arī ar 

līdzautorību doktorantūras studentu publikācijās. Tādējādi doktorantūras 

studenti tiek uzskatīti par ieguldījuma mainīgo, kamēr visi studenti (tajā 

skaitā doktoranti) tiek uzskatīti par rezultāta indikatoru, analizējot augstākās 

izglītības iestāžu izglītības programmu efektivitāti ar datu portfeļa analīzes 

metodi (Data Envelopment Analysis) (DPA); 

2) jo lielāks ir augstākās izglītības programmas finansējums uz vienu 

akadēmiskā personāla vienību 2010./2011. ak.g., jo vairāk gadā ir patentu, 

licenču, dizaina paraugu un datorprogrammu (kopš 2008. gada) uz vienu 

personāla pārstāvi – šī hipotēze ir noraidāma (α=0.05, Sig=0.068, R2=0.044, 

y=3180+0.001x). Tas izskaidrojams ar trūkstošo finansējumu patentēšanai un 

patentu uzturēšanai, izgudrotāju neieinteresētību patentēt, zināšanu 

komercializācijas kultūras īpatnībām. Kaut gan lielākajās Latvijas augstskolās 

ir izveidotas struktūrvienības, kas sniedz administratīvu atbalstu zināšanu 

pārnesei un komercializācijai, tomēr izgudrotāju vēlme nostiprināt 

īpašumtiesības netiek veicināta, ja izgudrojums radīts par valsts budžeta 

finansējumu. 

 Promocijas darba autore ierosina pievērst lielāku uzmanību patentēšanas 

jautājumiem ne tikai politikas plānošanas līmenī, bet arī katras atsevišķas 

                                                 

4 Aprēķinot studentu skaita attiecību pret akadēmiskā personāla vienību tika ņemta vērā normalizētā 

studentu skaita vērtība, kas aprēķināta pēc formulas a=PLS+0.5NLS, kur: PLS – pilna laika studenti; NLS 

– nepilna laika studenti. Vienlaikus aprēķinos tika izmantota normalizētā akadēmiskā personāla vērtība 

b=PL+0.5NL+0.25BD, kur: PL – pilnā slodzē strādājošo skaits, NL – nepilnā slodzē strādājošo skaits, 

BD – vieslektoru skaits. 
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augstākās izglītības iestādes līmenī, atbalstošo administratīvo struktūrvienību 

funkcijās ietverot aktīvu sadarbības veidošanu izgudrojumu izstrādē un 

komercializācijā ar vietējiem un ārvalstu uzņēmējiem; 

3) jo augstāks kopējais izglītības programmas finansējums akadēmiskajam 

personālam 2010./2011 ak.g., jo vairāk zinātnisko publikāciju gadā uz vienu 

akadēmiskā personāla pārstāvi – šo hipotēzi nevar noraidīt (α=0.05, 

Sig=0.003, R2=0.107, y=2.48+x). Tas nozīmē, ka pietiekams finansējuma 

apjoms palīdz radīt vairāk publikāciju uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi 

gadā. 

Saskaņā ar L. L. Glena (Glenna) un kolēģu 2011. gadā veikto pētījumu, ir 

nepieciešami spēcīgi stimuli zinātniskiem pētījumiem kopā ar atbilstošiem sabiedrisko 

pētījumu fondiem, kas ļautu saglabāt universitāšu vitāli svarīgo lomu fundamentālu un 

nepatentējamu pētījumu veikšanā, kā arī dotu iespēju piesaistīt privātā sektora 

ieguldījumus pētniecībā universitātēs (Glenna et al., 2011). 

Pastāv vairāki faktori un rezultāti, kas ietekmē universitāšu zinātniskās darbības 

efektivitāti, tāpēc promocijas darba autore izvēlējās izmantot kompleksāku metodi, kas 

ļauj parādīt relatīvo izglītības programmu efektivitāti pa zinātnes jomām – DPA metodi.  

Promocijas darba autore uzskata, ka DPA ir visatbilstošākā metode, lai pārbaudītu 

relatīvo augstākās izglītības iestāžu zinātniskās darbības efektivitāti, jo ar to iespējams 

veikt sarežģītu analīzi, ko var izmantot, lai izpildītu vairākus uzdevumus, kas ietver:  

 resursu piešķiršanu: pārcelšanu no neefektīviem uz efektīviem;  

 labās prakses piemēru noteikšanu; 

 nekvalitatīvas prakses piemēru noteikšanu; 

 mērķu izvirzīšanu; 

 efektivitātes izmaiņu monitoringu laika gaitā;  

 uz rezultātiem balstītu pētniecības sistēmu nosacījumu aprēķinu.  

Pievēršot galveno uzmanību Latvijas augstākās izglītības iestāžu izglītības 

programmu zinātniskā snieguma relatīvās efektivitātes modelēšanai, autore augstākās 

izglītības iestāžu zinātniskās darbības procesā definē šādus ieguldījumus:  

 akadēmiskā personāla skaits; 

 doktorantūras studentu skaits; 

 finansējuma apjoms; 

kā arī šādus augstākās izglītības iestāžu zinātniskās darbības procesa rezultātus: 

 izglītoti studenti; 

 bakalaura un maģistra grāda ieguvēju skaits; 

 doktora grāda ieguvēju skaits; 

 kumulatīvais zinātnisko publikāciju skaits laika periodā no 2008. līdz 

2010. gadam; 

 kumulatīvais nostiprināto īpašumtiesību skaits laika periodā no 2008. līdz 

2010. gadam. 

Šis modelis būtu pilnīgāks, ja tajā tiktu ietverti dati par iepriekš uzkrāto zināšanu 

apmēru, jo šodienas pētnieki „stāv uz savu priekšgājēju pleciem” (Guan, Chen, 2012). 

Promocijas darba autore piekrīt, ka katrs veiktais pētījums tiek balstīts uz priekšgājēju 

iestrādnēm un sasniegumiem, kā arī esošo zinātnieku kompetences un spēju pakāpe ir 

tieši saistīta ar attiecīgās zinātnes nozares attīstības un kvalitātes līmeni, kas nosakāms 

ar starptautisku izvērtējumu. Diemžēl šādi dati par Latvijas zinātnes rezultātiem nav 

pieejami, jo, kā jau minēts promocijas darba 2.2. apakšnodaļā, tad Zinātniskās darbības 

likumā noteiktais valsts zinātnisko institūciju zinātniskās darbības rezultātu 

starptautiskais izvērtējums netiek veikts. 
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Ievērojot to, ka promocijas darba mērķis nav augstākās izglītības institūciju 

izvērtēšana, šī darba ietvaros netika veikti aprēķini ar DPA metodi augstākās izglītības 

iestāžu zinātniskās darbības procesa efektivitātes modelēšanai. Lai gūtu priekštatu par 

to, kā izmantot datu portfeļa analīzes metodi mērķu noteikšanai un zinātniskās darbības 

rezultivitātes celšanai, kā arī sasniegto rezultātu savstarpējās efektivitātes salīdzināšani, 

tika veikta analīze, izstrādājot modeli augstākās izglītības iestāžu efektivitātes 

noteikšanai sadalījumā pa izglītības programmu zinātnes virzieniem. 

Lai izveidotu modeli ar DPA metodi, sākotnēji nepieciešams definēt ieguldījuma 

un rezultāta indikatorus (skat. iepriekš aprakstīto) un apkopot datus par ievades (skat. 

3.7. tabulu) un rezultāta (skat. 3.8. un 3.9. tabulu) indikatoriem. 

3.7. tabula  

Izglītības programmu ieguldījuma indikatori sadalījumā pa zinātnes virzieniem, 

2010./2011. ak.g. 

Izglītības programmas 

zinātnes virziens 
Akadēmiskā 

personāla skaits  
Doktorantūrā 

studējošo skaits  

Izglītības 

programmas 

finansējums, LVL 

 Ģeogrāfija, Ģeoloģija  127 39 611 602 

 Filoloģija  450 98 1 984 760 

 Veterinārā medicīna  109 17 1 147 077 

 Vides zinātne  262 46 1 059 293 

 Matemātika  99 23 404 197 

 Fizika  71 72 491 882 

 Bioloģija  82 49 929 335 

 Lauksaimniecība  247 27 1 036 302 

 Meža zinātne  201 24 881 820 

Ķīmija 190 45 1 180 171 

Svari 1 1 1 

Aprakstošā statistika 

Minimums  71  17  404 197  

Maksimums 450  98  1 984 760  

Aritmētiskais vidējais 184  44  972 644  

Standartnovirze 116  25  447 732  

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem, 

2011. g. maijs – 2012.  g. marts 

Saskaņā ar DPA metodes aprēķinu metodiku visu ievades indikatoru svari tiek 

noteikti vienādi un to vērtība ir 1, bet rezultāta indikatoru svarus procesa efektivitātes 

noteikšanai aprēķina DPA metodes algoritms modeļa iekšienē. Pētniekam, kas ar DPA 

metodi veic modelēšanu, jānosaka svaru savstarpējās attiecības, kas izriet no rezultāta 

indikatoru nozīmības vai vērtīguma vienam attiecībā pret otru.  

Lai aprēķinātu zinātniskās darbības efektivitāti izglītības programmas zinātnes 

virzieniem un konstatētu DPA metodes aprēķinātos svarus rezultāta indikatoriem, 

promocijas darba autore noteica šādus nosacījumus attiecībā uz modeļa ietvaros 

rēķināmajiem svariem: 

WIS >= 0,  (3.1.) 

WBAK.MAG >= 0,  (3.2.) 
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WDOK >= 0,   (3.3.) 

 WPUBL >= 0,  (3.4.) 

WPAT >= 0,  (3.5.) 

WBAK.MAG = 1.25 . WIS,  (3.6.) 

WDOK = 1.25 . WBAK.MAG (3.7.) 

kur:   

WIS – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Izglītoti studenti”; 

W BAK.MAG – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Bakalaura un maģistra grāda 

ieguvēju skaits”; 

WDOK – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Doktora grāda ieguvēju 

skaits”; 

WPUBL – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Kumulatīvais zinātnisko 

publikāciju skaits laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam”; 

WPAT – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Kumulatīvais nostiprināto 

īpašumtiesību skaits laika periodā no 2008. līdz 2010.gadam”. 

Ar  formulās 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. un 3.7. izvirzītajiem nosacījumiem, kas 

turpmāk kopumā apzīmēti kā A variants, un 3.7. tabulā ietvertajiem ieguldījuma 

indikatoriem, kā arī 3.8. tabulā norādītajiem rezultāta indikatoriem, modeļa iekšienē 

veiktais efektivitātes aprēķins atspoguļots 3.8. tabulā.  

3.8. tabula  

Izglītības programmu rezultāta indikatori un relatīvās efektivitātes rādītāji 

sadalījumā pa zinātnes virzieniem, 2010./2011. ak.g., A variants 

Izglītības 

programmas 

zinātnes virziens 

Izglītoti 

studenti  

Bakalaura 

un 

maģistra 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Doktora 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Kumulatīvais 

zinātnisko 

publikāciju 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010. gadam 

Kumulatīvais 

nostiprināto 

īpašumtiesību 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010. gadam 

Efektivitāte 

Ģeogrāfija, 

Ģeoloģija  
434  89  12   904  3 0.750  

Filoloģija  2 245  372  13  2 493  0 0.788  

Veterinārā medicīna  307  23  7  999  46 0.381  

Vides zinātne  546  153  10  2 168  69 0.895  

Matemātika  340  62  7  846  2 1.000  

Fizika  272  55  13  836  5 0.780  

Bioloģija  557  42  20  977  75 0.542  

Lauksaimniecība  431  56  2  2 600  55 1.000  

Meža zinātne  455  54  2  1 382  0 0.699  

Ķīmija 679  151  3  2 704  226 0.988  

Svari  2.535   3.169   3.961   3.495   0 X 

Aprakstošā statistika 

Minimums  272 23 2 836 0 0.381 

Maksimums 2 245 372 20 2 704 226 1.000 

Aritmētiskais 

vidējais 
627 106 9 1 591 48 0.782 

Standartnovirze 582 103 6 801 70 0.205 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem, 

2011. g. maijs – 2012. g. marts 
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Analizējot ar datu portfeļa analīzes metodi aprēķinātos modeļa rezultātus, 

redzams, ka vērtīgākais rezultāta indikators A variantā ir „Doktora grāda ieguvēju 

skaits”, jo DPA metodes algoritms tam aprēķinājis svaru WDOK=3.961. Gandrīz vienlīdz 

augstu svaru algoritms aprēķinājis rezultāta indikatoram „Kumulatīvais zinātnisko 

publikāciju skaits laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam” – WPUBL=3.495. Turpretim 

rezultāta indikatora „Kumulatīvais nostiprināto īpašumtiesību skaits laika periodā no 

2008. līdz 2010. gadam” svars ir WPAT=0.  

Promocijas darba autore uzskata, ka DPA metodes algoritma aprēķinātie svari A 

variantā atbilstoši raksturo valsts nostāju, kas ietverta likumdošanā, kā arī ar 

doktorantūras atbalsta projektiem pausto atbalstu. Ievērojot to, ka akadēmiskā personāla 

vēlēšanas kritērijos noteikts minimālais publikāciju skaits, lai zinātnieks varētu tikt 

ievēlēts, kā arī doktora grāda ieguves nosacījumos publikāciju skaits ir definēts, DPA 

metodes algoritms, aprēķinot svarus, to norāda kā nozīmīgu. 

Lai aprēķinātu katras lēmumu pieņemošās vienības zinātniskās darbības 

efektivitāti, ja valdība izvirzītu par prioritāti īpašumtiesību nostiprināšanu (protams, 

vienīgi virzienos, kas rada ar īpašumtiesībām aizsargājamus jauninājumus) papildus A 

variantā iekļautajiem, tika pielietoti šādi nosacījumi attiecībā uz modeļa ietvaros 

rēķināmajiem svariem: 

 WPUBL = 5 . WIS,  (3.8.) 

WPAT = 100 . WIS, (3.9.) 

kur:   

WPUBL – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Kumulatīvais zinātnisko publikāciju 

skaits laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam”; 

WPAT – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Kumulatīvais nostiprināto 

īpašumtiesību skaits laika periodā no 2008. līdz 2010. gadam”. 

Modelis, kas aprēķinos izmanto A varianta nosacījumus, kā arī 3.8. un 

3.9. formulās ietvertos ierobežojumus, turpmāk tiek saukts par B variantu. DPA 

metodes algoritma aprēķini B variantam norādīti 3.9. tabulā.  

3.9. tabula  

Izglītības programmu rezultāta indikatori un relatīvās efektivitātes rādītāji 

sadalījumā pa zinātnes virzieniem, 2010./2011. ak.g., B variants  

Izglītības 

programmas 

zinātnes virziens 

Izglītoti 

studenti  

Bakalaura 

un 

maģistra 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Doktora 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Kumulatīvais 

zinātnisko 

publikāciju 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010. gadam 

Kumulatīvais 

nostiprināto 

īpašumtiesību 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010. gadam 

Efektivitāte 

Ģeogrāfija, 

Ģeoloģija  
434  89  12   904  3 0.281  

Filoloģija  2 245  372  13  2 493  0 0.244  

Veterinārā medicīna  307  23  7  999  46 0.277  

Vides zinātne  546  153  10  2 168  69 0.557  

Matemātika  340  62  7  846  2 0.383  

Fizika  272  55  13  836  5 0.327  

Bioloģija  557  42  20  977  75 0.447  

Lauksaimniecība  431  56  2  2 600  55 0.585  
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3.9. tabulas nobeigums 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem, 

2011. g. maijs – 2012. g. marts 

Variantā B DPA metodes algoritms parāda, ka īpašumtiesību rādītāja svars ir 

palielinājies un ieguvis visnozīmīgāko vērtējumu WPAT=31.909, tādējādi lielākajai daļai 

izglītības programmu virzienu izmainot arī efektivitātes rādītājus. 

Ievērojot augstāk veikto analīzi un tās rezultātus, promocijas darba autore secina, 

ka augstskolas zinātniskās darbības efektivitātes uzlabošanu iespējams nodrošināt, 

likumiskajā ietvarā precīzi definējot vēlamo sasniedzamo rezultātu apjomus, kā arī 

piešķirot atbilstošu finansējumu, īpaši, ja par mērķi tiek izvirzīts paaugstināt izsniegto 

patentu skaitu. 

3.3. Zināšanu radīšanas un komercializācijas attīstību ietekmējošo 

faktoru izvērtējums 

Latvijā noteiktajās piecās prioritārajās pētniecības jomās ir izveidoti deviņi 

Latvijas nacionālās nozīmes pētniecības centri (NNPC) (skat. promocijas darba 

5. pielikumā) atbilstoši prioritārajiem ekonomikas sektoriem:  

 enerģētika un vide;  

 ilgtspējīga vietējo resursu izmantošana;  

 inovatīvi materiāli un tehnoloģijas;  

 sabiedrības veselība;  

 nacionālā identitāte.  

Paredzams, ka 28 pētniecības iestādes var kvalificēties NNPC statusam ar mērķi 

koncentrēt zinātniskos resursus, lai prioritārajās nacionālās pētniecības jomās 

nodrošinātu Eiropas līmeņa pētniecību (Arhipova, 2011). 

Latvijā tiek veidota saikne starp prioritārajām zinātnes jomām, valsts pētniecības 

programmām, nacionālās nozīmes pētniecības centriem un prioritārajiem ekonomikas 

sektoriem, lai nodrošinātu mērķtiecīgu finansējumu valstiski svarīgajām un 

perspektīvajām zinātnes jomām. Veicinot zinātnes konkurences kapacitāti un attīstot 

Izglītības 

programmas 

zinātnes virziens 

Izglītoti 

studenti  

Bakalaura 

un 

maģistra 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Doktora 

grāda 

ieguvēju 

skaits 

Kumulatīvais 

zinātnisko 

publikāciju 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010.gadam 

Kumulatīvais 

nostiprināto 

īpašumtiesību 

skaits laika 

periodā no 

2008. līdz 

2010.gadam 

Efektivitāte 

Meža zinātne  455  54  2  1 382  0 0.269  

Ķīmija 679  151  3  2 704  226 1.000  

Svari  0.319   0.399   0.499   1.595   31.909 X 

Aprakstošā statistika 

Minimums  272  23  2  836  0  0.244  

Maksimums 2 245  372  20  2 704  226  1.000  

Aritmētiskais 

vidējais 
627  106  9  1 591  48  0.437  

Standartnovirze 582  103  6  801  70 0.232  



 95 

valstij svarīgos pētniecības virzienus, 2010. gadā tika uzsāktas piecas valsts pētījumu 

programmas iepriekšminētajās prioritārajās jomās un daļa no 2010. – 2013. gada 

programmu uzdevumiem ir loģisks iepriekšējo, 2005./2006. – 2009. gada, valsts 

pētījumu turpinājums (skat. promocijas darba 5. pielikumā)  (Bāliņa, 2011). 

Latvijas līdzdalība Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma (ESFRI) 

projektos veicinātu zinātnes un tehnoloģiju attīstību starptautiskā līmenī un dotu 

pienesumu Eiropas Pētniecības telpas izveidē (Arhipova, 2011).  

Nepieciešams izvērtēt VNPC pozitīvo devumu un iespējamās negatīvās sekas 

šādai zinātnisko institūciju konsolidācijai tematiskos centros, jo pastāv bažas, ka 

pazemināsies zinātniskās darbības konkurence un līdz ar to kvalitāte. Tādēļ būtu jāievieš 

tāda institucionālā sistēma, kuras ietvaros darbotos stabili sadarbības tīkli, piemēram, 

burbuļveida tīkli, kas nodrošina visas sistēmas darbību, pat gadījumā, ja kāds no tīkla 

mezgla punktiem nav spējīgs veikt savas funkcijas. 

Starp Latvijas uzņēmējiem nav attīstīta laba sadarbība (Boronenko, 2009). 

Pētniecības institūtu SVID analīze lauksaimniecības jomā, ko veica promocijas darba 

autore ar kolēģiem (2010), parādīja, ka galvenās vājās puses ir projektu realizācija un 

zinātniskā personāla novecošana lauksaimniecības jomā strādājošajos pētniecības 

institūtos, kā arī draudi – ieguldījumu samazinājums pētniecībā un attīstībā, zems 

zinātniskās darbības prestižs un nelabvēlīga nodokļu politika attiecībā pret tiem 

uzņēmējiem, kas veic ieguldījumus pētniecībā un attīstībā. Šīs vājās puses un draudus 

vajadzētu ierobežot, izmantojot uzņēmumu pašu spēcīgās puses – augsti kvalificētus 

pētniekus un zinātnisko personālu kopā ar iespēju pārorientēties uz pielietojamiem 

pētījumiem, kā arī zinātņietilpīgu ražošanu un ES struktūrfondu atbalsta pieejamību 

(kopējais apjoms 268.55 milj. EUR 2007. - 2013. gada plānošanas periodā) (Meženiece 

et al., 2010).  

Lai noteiktu faktorus, kas ietekmē zinātnisko un inovatīvo darbību, promocijas 

darba autore analizēja plašu zinātnisko literatūru un ņēma vērā iepriekš veiktos 

pētījumus. 2009. gada decembrī tika organizēta priekšaptauja, kurā respondentiem tika 

lūgts nosaukt faktorus, kas kavē viņu pārstāvētā zinātniskā institūta attīstību (skat. 

promocijas darba 6. pielikumā). No anketēšanas rezultātiem promocijas darba autore 

secināja, ka respondenti kā otru nozīmīgāko problēmu, kas kavē pētniecības institūtu 

attīstību, pēc valsts budžeta piešķirtā pamatfinansējuma samazinājuma norāda 

normatīvajos aktos ietvertos ierobežojumus un atvieglojumu trūkumu inovatīvu darbību 

īstenotājiem (Meženiece et al., 2010). 

Lai analizētu zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību ietekmējošos faktorus, 

promocijas darba autore tos grupējusi piecās tematiskajās faktoru grupās (plašāk skat. 

promocijas darba 1.3. apakšnodaļā): 

 tiesiskie faktori; 

 projektu realizēšanas prasmju faktori; 

 zinātnisko atklājumu komercializācijas priekšnosacījumi; 

 finansējuma veidi un atbalsta mehānismi; 

 produktivitātes un efektivitātes faktori. 

Lai noskaidrotu šo faktoru ietekmes stiprumu uz zinātniskās un inovatīvās 

darbības attīstību, kā arī lai ranžētu faktorus pēc to nozīmīguma zinātniskās darbības 

attīstības veicināšanā Latvijā, promocijas darba autore aptaujāja iesaistīto pušu 

pārstāvjus no divām galvenajām mērķa grupām:  

1) pētniecības un attīstības jomā ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu 

īstenotāju pārstāvji – galvenokārt no pētniecības institūtiem un augstākās 

izglītības iestādēm un to pētniecības institūtiem, kā arī daži uzņēmēji, kas 

īstenojuši pētniecības un attīstības projektus vai piedalījušies tajos kā partneri 
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(kopā izsūtītas aptaujas anketas 810 projektu īstenotājiem, no tiem 17.3 % 

sniedza atbildes); 

2) inovāciju, P&A un zinātniskās darbības politikas veidotāji un ieviesēji Latvijā 

– dažādu līmeņu valsts ierēdņi, kas strādā ministrijās un valsts aģentūrās: 

Izglītības un zinātnes ministrijā un Valsts izglītības attīstības aģentūrā, 

Ekonomikas ministrijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā  (tika izsūtītas 

203 anketas, šajā mērķa grupā atbildējušo respondentu īpatsvars 10.8 %). 

Atbildes uz anketā uzdotajiem jautājumiem respondenti varēja iesniegt 2010. gada 

decembrī un 2011. gada janvārī 6 nedēļu laika periodā. Ģenerālās kopas apjoms ir 9377, 

tai skaitā, 9174 zinātniskā darbā strādājošie (autores aprēķins pēc CSP datiem) un 

inovāciju, P&A un zinātniskās darbības politikas veidotāji un ieviesēji 203 (autores 

aprēķins pēc IZM, VIAA, EM un LIAA datiem) Latvijā 2010. gadā.  

Rezultātā tika iegūta reprezentatīva izlase ar 162 izmantojamām atbildēm – 32, 

kas tika aizpildītas papīra formātā Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu 

akadēmijas kopsapulces laikā Jelgavā, un 130, kas tika aizpildītas internetā, izmantojot 

aptauju portālu http://www.kwiksurveys.com (aptaujas anketu skat. 7. pielikumā).  

No 1013 uzrunātajiem kopējais atbildējušo respondentu īpatsvars bija 14.96 % (no 

papīra formātā 70 izdalītajām anketām tika aizpildīts 45.71 %; bet internetā no 1013 – 

12.83 %) un visas atbildes bija derīgas, jo nebija iespējams iesnieg anketu, ja tajā nebija 

dotas visas prasītās atbildes. Aptaujas izlases apjoms ir reprezentatīvs ar nozīmības 

līmeni p=0.95, un maksimālo robežkļūdu 2

x
 =0.076. 

 

Avots: autores aprēķini, balstoties uz aptaujas rezultātiem, decembris, 2010. g. – janvāris, 

2011. g. (n-162) 

3.5. att. Aptaujas respondentu sadalījums pēc vecuma un dzimuma. 

Respondetu vecuma struktūra sadalījās sekojoši – 43.80 % respondentu bija 

vecumā virs 44 gadiem, 9.2 % respodnetu virs 63 gadiem, bet lielākā respondentu grupa 

35 % bija vecumā no 25 līdz 34 gadiem. Kopējais aptaujas respondentu skaita 

sadalījumu pēc vecuma un dzimuma ietverts 3.5. attēlā. 
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Pētījumā piedalījušos vīriešu un sieviešu skaits ir gandrīz vienlīdzīgs – attiecīgi 

49 % (79) sievietes un 51 % (83) vīriešu. Aptaujas respondentes – sievietes - ir jaunākas 

par respondentiem – vīriešiem. 

Aptaujā tika ietverti divu veidu jautājumi: atvērti un slēgti, kaut gan pārsvarā 

jautājumi tika veidoti kā slēgti, vairākiem no tiek nobeigumā respondenti varēja 

pievienot savu redzējumu par uzdoto jautājumu un papildināt sniegto atbildi ar 

komentāriem. 

Lai novērtētu iepriekš minēto faktoru visus aspektus, tika izmantota matricas 

veida jautājumi, kur identiskas atbilžu kategorijas tika piešķirtas vairākiem 

jautājumiem. Šī metode tika apvienota ar mēroga metodi (scale method), lai izmērītu 

attieksmi pret katru no faktora aspektiem, kā arī, lai sarindotu pēc nozīmības līmeņa 

faktorus ranžējuma skalā. 

Respondentiem tika lūgts novērtēt faktorus raksturojošos aspektus skalā no -5 līdz 

+5, attiecīgi novērtējot aspektu ar -5, ja tas, pēc respondenta domām, ietekmē  

zinātniskās darbības attīstību Latvijā visnegatīvākajā veidā, bet ar +5, ja šī aspekta 

ietekme ir maksimāli pozitīva. Pieņemot, ka aspektiem, kas novērtēti ar nulli vairāk 

nekā 30 % atbilžu (t.i., 49 un vairāk atbildes), ietekmes uz zinātniskās darbības attīstību 

Latvijā nav. Tādējādi saskaņā ar aptaujā sniegtajām atbildēm divi juridiskā faktora 

aspekti tika uzskatīti par tādiem, kam nav ietekmes uz zinātniskās darbības attīstību 

Latvijā: pastāvošais īpašuma tiesību regulējums (57 atbildes jeb 35.2 % respondentu 

novērtēja faktoru ar nulli) un tiesību aktu normas, kas paredz kompensāciju par 

zaudējumiem, kas radušies negatīvu pētījumu rezultātu gadījumos (61 atbildes jeb 

37.7 % respondentu novērtēja faktoru ar nulli).   

3.6. attēlā redzams, ka visiem tiesiskā faktora apakšfaktoriem jeb aspektiem, 

izņemot aspektu „Nodokļu atvieglojumi vai subsīdijas inovatīvu produktu ražotājiem”, 

galvenokārt tiek piedēvēta negatīva ietekme uz P&A izaugsmi Latvijā. Tomēr bija 

daudzas atbildes (28; 40; 44), kurās pozitīvajiem aspektiem tika norādīta neliela ietekme 

uz P&A jomas izaugsmi Latvijā. To var skaidrot ar faktu, ka citiem P&A izaugsmi 

sekmējošajiem faktoriem, kā finansējumam, produktivitātei un efektivitātei, projektu 

īstenošanas un izgudrojumu komercializācijas prasmēm, ir daudz lielāka nozīme 

Latvijā. 

Izvērtējot tiesiskā faktora visus aspektus, promocijas darba autore secina, ka 

galvenie P&A negatīvi ietekmējošie faktori Latvijā, pēc respondentu domām, ir: 

 2011. gada 1. janvārī ieviestais vienotais zinātniskā un akadēmiskā personāla 

nostrādāto darba stundu reģistrs pie viena darba devēja (Noteikumi par 

izmantotā..., 2010); 

 korupcija. 

Vienlaikus nodokļu atvieglojumi vai subsīdijas inovatīvo produktu ražotājiem tika 

vērtēti pozitīvi, lai arī vēl nav stājušies spēkā. Līdz ar to var secināt, ka, ieviešot 

nodokļu atvieglojumus, tiesisko faktoru grupa tiktu vērtēta vēl pozitīvāk.  

Aptaujas rezultāti rāda, ka projektu īstenotājiem piemītošās projektu realizācijas 

prasmes varētu nedaudz uzlabot, tomēr būtisks uzlabojums ir nepieciešams zinātnieku 

prasmēs projektu ieviešanā iesaistīt uzņēmējus.   
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 Avots: autores aprēķini, balstoties uz aptaujas rezultātiem, decembris, 2010. g. – janvāris, 

2011. g. (n-162) 

3.6. att. Tiesiskā faktora grupas ietekmes uz zinātniskās un inovatīvās darbības 

attīstību Latvijā izvērtējums. 

Kopumā komercializācijas faktoru grupa tika novērtēta pozitīvi, izņemot 

uzņēmēju  iesaisti, jauna produkta vai pakalpojuma izveides pasūtīšanā zinātniskajiem 

institūtiem (vidējais vērtējums -0.51) un zinātnieku spēju piedāvāt savus pakalpojmus 

uzņēmējiem saprotamā veidā (vidējais vērtējums -0.05); augstākais vidējais 

novērtējums (vidējais vērtējums +1.31) tika piešķirts zinātnieku orientācijai uz pētījumu 

pielietojamību. 

Anketēšanas rezultāti apstiprināja pieņēmumu, ka bāzes finansējums un valsts 

līmenī organizēti projektu konkursi P&A jomā (ES fondi, VPP, LZA granti, TOP u.c.) 

ir visatzītākie  pētniecības un attīstības finanšu ieguves avoti respondentu vidū. 

Efektīva resursu un metožu izmantošana inovāciju radīšanas procesā no 

respondentu puses tika atzīmēta kā pats svarīgākais pētniecību un attīstību ietekmējošais 

faktors.  

Iepriekš veiktie pētījumi (Meženiece et al., 2010) bija parādījuši, ka respondenti 

atzīst valsts finansējuma nodrošināšanu bāzes pētījumu veikšanai, uzskatot to par 

visspēcīgāko instrumentu zinātniskās darbības attīstības nodrošināšanai ilgtermiņā. Šādi 

tiek radīta pozitīvu ārēju apstākļu iespējamība, kas ilgtermiņā veicina industriālu 

pielietojamību (Peneder, 2008). 

Lai noskaidrotu, kura no iepriekš minētajām faktoru grupām visvairāk ietekmē 

pētniecības un attīstības izaugsmi Latvijā, tika lūgts šos faktorus saranžēt no „1” – 

faktors ar spēcīgu ietekmi līdz „5” – vismazāk ietekmējošais faktors. 3.7. attēlā 

redzams, ka pastāv atšķirības starp politikas plānotāju un projektu īstenotāju 

viedokļiem. 
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Avots: autores aprēķini, balstoties uz aptaujas rezultātiem, decembris, 2010. g. – janvāris, 

2011. g. (n-162) 

3.7. att. Zinātniskās darbības attīstību ietekmējošo faktoru ranžējums pēc to 

nozīmīguma zinātniskās darbības attīstības veicināšanā Latvijā. 

Politikas plānotāji par visspēcīgāko atzina komercializācijas faktoru, bet projektu 

īstenotāji par ietekmīgāko uzskatīja finansiālo faktoru (aptaujas rezultātus aprakstošo 

statistiku un šķērstabulas skat. promocijas darba 9. pielikumā).  

Nozīmīgi, ka politikas plānotāju grupa finansiālo faktoru novērtēja tikai kā ceturto 

ietekmīgāko, otro vietu piešķirot projektu realizēšanas prasmēm, bet trešo vietu – 

produktivitātes un efektivitātes faktoru grupai. 

3.7. attēlā atainoti atšķirīgie viedokļi, kas pastāv starp projektu īstenotājiem un 

plānotājiem, nozīmē, ka divu galveno nacionālajā inovāciju sistēmā iesaistīto pušu 

starpā trūkst vienota redzējuma par attīstības priekšnoteikumiem. Promocijas darba 

autore uzskata, ka, lai veicinātu nacionālās inovāciju sistēmas stabilu attīstību un 

efektīvu darbību, atšķirības uzskatos nepieciešams samazināt, politikas veidotājiem 

ieklausoties zinātnieku un uzņēmēju viedoklī, vienlaikus palielinot viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā. 

Promocijas darba autore uzskata par nepieciešamu apskatīt Dānijas pieredzi arī 

tāpēc, ka Dānija ir saskārusies ar Latvijai līdzīgām ekonomiskās vides problēmām, 

piemēram, uzņēmumu savstarpējās sadarbības trūkums (Humphrey, Schmitz, 1995). 

Dānijas un Latvijas kapitālisma modelis ir balstīts uz Vācijas holdinga modeli, bet 

Somijai ir raksturīgs Amerikas akcionāru modelis, kas balstīts uz biržu, nevis banku 

(Boronenko, 2009). 

Dānijas „Tīklu izveides programma” tika uzsākta, atzīstot, ka MVU – Dānijas 

ekonomikas mugurkauls – ir slikti sagatavoti rīcībai globālās konkurences apstākļos. 

Tīklu veidošana tika uzskatīta par risinājumu un tika definēta kā sadarbība starp 

uzņēmumiem ar mērķi paaugstināt konkurētspēju, it īpaši jaunu biznesa iespēju 

radīšanā, tādu, kā jaunu produktu izveide un piedāvāšana tirgū, izmantojot nozīmīgas, 
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katram atsevišķam uzņēmumam raksturīgas stiprās puses; aģentu un izplatītāju 

iecelšana jaunos tirgos; atsevišķu produktu apvienošana pilnībā nokomplektētās 

produktu līnijās. Tīklu veidošanas programma, kas bija orientēta uz liela skaita Dānijas 

uzņēmumu stimulēšanu pārvarēt savu nevēlēšanos sadarboties. Tieši šī iemesla dēļ īpaši 

svarīga bija procesuāla pieeja.  

Tīklu veidošanas procesā ir vairāki šķēršļi, kas jāpārvar. Lai radītu interesi veidot 

tīklus, ir jāatrod tādu iniciatīvu piemēri, kas ir nozīmīgi uzņēmumiem un uzrunā kādu 

vietējo uzņēmumu darbības aspektu. Nākamais kritiskais posms ir dzīvotspējīgas tīkla 

idejas atrašana. Trešais posms ir uzņēmumu grupu pārliecināšana neatkāpties no idejas 

un uzņemties atbildību par tās virzību. Papildus tam ir būtiski pārliecināt uzņēmumus, 

ka, pirms iet uz priekšu, ir izšķiroši svarīgi veikt iespējamības izpēti. Šīs ir galvenās 

grūtības, ar ko jāsaskaras tīklu veidošanas organizētājiem. Labās prakses piemēri ietver 

metodiku, instrumentus un produktu virzīšanas materiālus, kas palīdz tīkla veidošanas 

organizētājiem pārvarēt iepriekšminētos šķēršļus (Humphrey, Schmitz, 1995). 

Dānijā kā otra kolektīvās efektivitātes stimulēšanas programma minama 

„Centrecontract” shēma, kura tika ieviesta 1995. gadā ar ikgadēju finansējumu 

13 miljoni. Tās mērķis bija intensificēt sadarbību starp universitātēm, privātajiem 

uzņēmumiem un pilnvarotiem tehnoloģisko pakalpojumu institūtiem. Jāuzsver, ka 

„Centrecontract” shēma ir unikāla, jo tā saved kopā visas trīs inovāciju sistēmas daļas, 

ne vien divas no tām, kā tas bija redzams citās shēmās (Christensen, 2000). 

Dānijā no 1998. līdz 2003. gadam īstenotā tehnoloģiju inkubatoru programma 

uzņēmējiem piedāvāja valsts finansētu sākumkapitālu kombinācijā ar konsultēšanu un 

apmācību, telpām un administratīvajiem pakalpojumiem. Mērķis bija veidot tiltus starp 

pētniecības vidi, inovatīviem uzņēmējiem un finanšu uzņēmumiem, lai attīstītu un 

pārnestu pētniecību un inovatīvas idejas uz komerciāli ilgtspējīgiem projektiem un 

uzņēmumiem. Tehnoloģiju inkubatori pretstatā tradicionālajiem zinātnes parkiem vai 

biznesa inovāciju centriem inovatīviem uzņēmējiem sniedz gan zināšanas, gan kapitālu. 

Tādējādi galvenais tehnoloģiju inkubatoru mērķis ir Dānijā atbalstīt jaunus, mazus 

inovatīvus uzņēmumus, nodrošinot ciešāku mijiedarbību starp inovatīviem uzņēmējiem, 

pētniecību un kapitālu ar mērķi radīt jaunus produktus un pakalpojumus 

(Christensen, 2000). 

Dānijas Tirdzniecības un rūpniecības ministrija 1994. gadā uzsāka 

uzņēmējdarbības sektoram paredzētu programmu „Uzņēmējdarbības attīstība Centrālajā 

un Austrumeiropā”. Šī sektora programma ietvēra trīs apakšprogrammas. Programma 

„Uzņēmums-uzņēmumam” (BtB) bija galvenā no trim apakšprogrammām. 

„Uzņēmums-uzņēmumam” programma darbojās laikposmā no 1994 līdz 1998. gadam. 

Vispārējais programmas „Uzņēmums-uzņēmumam” mērķis bija atbalstīt spēcīga privātā 

sektora izveidi Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā un Pēterburgas reģionā (programmas 

aptvertajās valstīs), koncentrējoties uz MVU sektora nostiprināšanu. Šī shēma ir 

nozīmīga vairāku iemeslu dēļ: 

1) tā parāda, ka ir iespējams stimulēt pārrobežu sadarbību un tīklu veidošanu, 

panākot pozitīvus rezultātus; 

2) pārrobežu sadarbību un tīklu veidojošajiem partneriem nav obligāti jābūt 

vienādā attīstības stadijā vai kompetences līmenī, atšķirībā no sadarbības 

pētniecībā un attīstībā, kur vienāda vai augsta kompetence ir būtiska. Šī 

shēma parāda, ka ieguvumi var būt savstarpēji papildinoši: iesaistītajām 

pusēm var būt atšķirīgi ieguvumi no šīs sadarbības un tīklu veidošanas; 

3) kaut arī uzņēmumus nevajadzētu spiest sadarboties un veidot sadarbības 

tīklus ar partneriem, kuri nav pašu izvēlēti vai ar kuriem tie nebūtu 

sadarbojušies, ja netiktu subsidēti, shēma parāda, ka ir iespējams ieguvums 



 101 

no pārrobežu sadarbību un tīklu veidošanu veicinošām subsīdijām. 

Konkrētāk, līdzīgi situācijai, kas raksturīga iepriekšējām divām šajā darbā 

aprakstītajām shēmām, pārrobežu sadarbības un tīklu veidošanas stimulēšana 

ar dažādu partneru palīdzību var būt rezultatīva kompetences paaugstināšanai 

ilgtermiņā, bet daudzos gadījumos tā arī rada tiešu pozitīvu iespaidu uz 

ekonomikas attīstību (Christensen, 2000). 

Latvijā ekonomisko klasteru veidošanās ir attīstības pirmsākumos, tādēļ būtiski 

ņemt vērā Dānijas pieredzi, kuru, pielāgojot Latvijas situācijai, vēlams izmantot 

sadarbības veicināšanai uzņēmējdarbības jomā. Nozīmīga loma kopīgu darbību 

uzsākšanai ir uzņēmējdarbības vides sniegtajiem stimuliem. Latvijā kā viens no šādiem 

stimuliem ir -  informācijas par aizdevumiem izsniegšanu darbību uzsākušais, valstij 

piederošais, kredītu reģistrs, tādējādi uzlabojot piekļuvi kredītinformācijai. Kopš 2009. 

gada īpašuma reģistrēšana ir vieglāka, pateicoties vienkāršotai procedūrai, kas ļauj 

reģistrācijas maksu un valsts nodevas samaksāt Zemesgrāmatas birojā (Doing Business, 

2010). Latvija ir saīsinājusi eksportēšanas un importēšanas pakalpojumu noformēšanas 

laiku, ieviešot elektronisko muitas deklarāciju iesniegšanu. Latvija ir arī ieviesusi 

mehānismu maksātnespējas risināšanai ārpustiesas ceļā, lai samazinātu tiesu noslodzi, kā 

arī 2010. gadā tika saīsināti dažu procedūru veikšanas termiņi (Doing Business, 2011). 

Latvijas ekonomikā klasteru veidošanas pieredze skaitāma no 2000. gada, kad tika 

ieviesta valsts atbalsta programma „Atbalsts industriālo klasteru pārstrukturēšanai”, 

pateicoties kurai tika deklarēta vairāku klasteru izveide. Kaut arī šī projekta rezultātā 

netika izveidoti reāli funkcionējoši klasteri, tas deva lielu ieguldījumu klasteru 

veidošanas procesā Latvijas ekonomikā, izplatot ideju par klasteru veidošanas 

nepieciešamību. Kopš 2007. gada valsts klasteru veidošanas politiku Latvijā nosaka 

valsts atbalsta programma „Klasteru programma”, kas virzīta uz klasteru stratēģijas 

izstrādi un finansiālā atbalsta piesaistīšanu klasteru konkurētspējas paaugstināšanai 

atklātas konkurences formā līdz 2013. gadam (Boronenko, 2009). 

Promocijas darba autore uzskata, ka Latvijai būtu jāievieš kuponu shēma, kas 

nostiprinātu uzņēmēju un zinātnieku sadarbību, veicinātu uzņēmējus piedalīties gan ar 

zināšanām, gan finansējumu kopēju inovatīvu produktu izstrādes projektu realizācijā. 

Tas palīdzētu risināt ar finansējuma trūkumu saistītās problēmas un sniegtu ieguldījumu 

inovāciju ekonomikas izveidē ar zināšanu pārplūdi, kas rastos sadarbībā starp vietējiem 

un ārzemju uzņēmējiem, tādējādi ļaujot uzlabot arī zinātniskā darba kvalitāti Latvijā. 

Promocijas darba autore iesaka izmantot ES struktūrfondu atbalstu 2014. - 

2020. gada plānošanas periodā, lai izstrādātu atbalsta programmu, kas nostiprinātu 

uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību, izmantojot mentoringa pieeju, kur 

akadēmiskais personāls un pētnieki (it īpaši doktoranti un jaunie pētnieki) mācītos no 

uzņēmējiem, kā uzsākt un veikt uzņēmējdarbību. Šāda programma veicinātu 

uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību, veidotu padziļinātu izpratni par otra sadarbības 

partnera redzējumu un prioritātēm, kā arī kalpotu par pamatu tīklu veidošanai efektīvākā 

veidā, pateicoties mainītām lomām, zinātniekiem mācoties no uzņēmējiem un otrādi. 

Uz inovācijām balstītas ekonomikas izveidi Latvijā, autoresprāt, varētu veicināt 

liela mēroga ilgtermiņa publiskās un privātās partnerības projektu īstenošana. Tā sniegtu 

iespēju Latvijai attīstīt pasaules mēroga izgudrojumu radīšanu, izstrādņu veidošanu un 

jaunu produktu ražošanu zinātņietilpīgās augsto tehnoloģiju nozarēs, kurās Latvijai ir 

ievērojami sasniegumi un starptautiskas salīdzinošās priekšrocības, piemēram 

biotehnoloģijās, nanotehnoloģijās vai cietvielu fizikā. Šādu projektu ietvaros par 

galveno sadarbības partneri jāpiesaista spēcīgs starptautisks uzņēmums, kas ir pasaules 

līderis atbilstošajās jomās, lai pieaugtu ārvalstu tiešo investīciju apjoms P&A Latvijā. 

Šo projektu papildu ieguldījums būtu valsts iesaistīšanās, kas varētu veicināt arī citu 



 102 

uzņēmēju vēlmi investēt P&A jomā Latvijā, jo valsts finansējums darbojas kā signāls 

zinātniskās darbības atdevei. Turklāt šāds projekts sekmētu arī inovāciju sistēmu 

atbalstošās institucionālās sistēmas nostiprināšanu un atvērtību. 

Secinājumi par 3. nodaļas saturu 

1. Izdevumi P&A Latvijā pakāpeniski pieauga laika posmā no 2000. līdz 

2009. gadam, bet 2009. gadā, ekonomiskās krīzes un valsts budžeta konsolidācijas, 

kā arī ES struktūrfondu plānošanas periodu maiņas dēļ, finansējums tika samazināts 

par 50 %. Toties 2010. gadā ES struktūrfondu finansējums pārsniedza līdzekļu 

apjomu P&A, kas piešķirts bez ES struktūrfondu iesaistes. Šāda parādība nozīmē, 

ka ES struktūrfondu līdzfinansējums tiek izmantots kā aizvietotājs finansējumam 

no citiem avotiem, galvenokārt augstākās izglītības sektorā. 

2. Finansējuma samazinājums P&A Latvijā 2009. un 2010. gadā negatīvi ietekmē 

Latvijas izgudrotāju starptautiski iesniegto patentu pieteikumu skaitu.  

3. Nelielais starptautisko patentu skaits saistīts ne tikai ar finansējuma trūkumu, 

tiesību aktu nepilnībām īpašumtiesību nostiprināšanas jautājumā (skat. promocijas 

darba 2.2. apakšnodaļu), bet arī ar esošā zinātniskās darbības finansēšanas modeļa 

nosacījumiem. Piemēram, finansējuma piešķiršanā vērtējot pēdējo piecu gadu laikā 

reģistrētos starptautiskos patentus vai šķirnes, netiek ņemts vērā to skaits un 

citējamība, bet, vērtējot pēdējo piecu gadu laikā pārdotās licences vai patentus, 

netiek fiksēts to skaits. 

4. Analizējot zinātniskās darbības finansēšanas modeli, promocijas darba autore 

papildu iepriekš minētajam secina, ka tas ir nepilnīgs, jo: 

 vērtējot citēto zinātnisko publikāciju skaitu, citējamības indeksa vērtība netiek 

ņemta vērā, tādēļ nav ietverts vispārpieņemts, objektīvs un salīdzinoši viegli 

pieejams un pārbaudāms zinātniskās darbības kvalitātes novērtēšanas kritērijs; 

 vērtējot pētniecības un zinātnisko izstrāžu līgumdarbus, netiek ņemts vērā šo 

līgumdarbu skaits. Līdz ar to rodas nevienlīdzīga situācija – institūcija, kas 

īsteno divus pētniecības un zinātnisko izstrāžu līgumdarbus pārskata periodā, 

saņem vienādu punktu skaitu ar institūciju, kas īstenojusi 100 pētniecības un 

zinātnisko izstrāžu līgumdarbus. 

5. Promocijas darba autore uzskata, ka, novēršot metodoloģiskās nepilnības, 

iespējams esošo finansēšanas modeli uzlabot, tādējādi stimulējot zinātnisko un 

tehnoloģisko rezultātu kvantitātes un kvalitātes uzlabošanu, kā arī nodrošinot 

institūcijas zinātniskās darbības kvalitātei atbilstošu finansējuma piešķīrumu. 

6. Lai gan ir atzīstami Latvijas zinātnieku sasniegumi 7. Ietvarprogrammas projektu 

īstenošanā ar sekmības rādītāju 2008. gadā 17 % apstiprinātu projektu no 

pieteiktajiem, bet 2010. gadā – 22.32 % (salīdzinājumam – ES vidējais sekmības 

rādītājs 2010. gadā – 21.68 %) (Bāliņa, 2011), tomēr zinātniskās darbības ilgtspējas 

nodrošināšana ir apdraudēta, jo pastāv nopietna zinātnieku novecošanās problēma 

un jauno zinātnieku kritiskās masas risks. 

7. Pētījumā identificēti šādi cēloņi, kas līdz 2010. gadam tiešā veidā kavēja 

doktorantūrā studējošo skaita palielinājumu (Meženiece et al., 2010):  

 nepietiekamais valsts budžeta finansēto studiju vietu skaits doktorantūrā (1689 

budžeta vietas 2011./2012. ak.g.); 

 augstā doktorantūras studiju maksa studējošajiem par privātiem līdzekļiem (no 

1 350 līdz 6 000 EUR); 

 valsts piešķirto stipendiju nelielais apjoms (114 EUR mēnesī 11 mēnešus gadā, 

ko var saņemt vienīgi par valsts budžeta finansējumu studējošie, un 85 EUR 
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mēnesī 11 mēnešus gadā kredītam pielīdzinātā stipendija, ko var saņemt jebkurš 

sekmīgs doktorantūras students (Noteikumi par stipendijām, 2004)). 

8. Zinātnieku un akadēmiskā personāla skaita palielināšanos kavē šādi pastarpinātie 

jeb netiešie faktori (Meženiece et al., 2010): 

 novecojusi un nepietiekama zinātnes infrastruktūra vairākās augstākās izglītības 

iestādēs un zinātniskajos institūtos; 

 maģistrantūras un doktorantūras pirmo kursu studentu nepietiekamā iesaiste 

zinātniskajos projektos; 

 doktorantūras un pēcdoktorantūras studentu nepietiekamā iesaiste akadēmiskajā 

darbā; 

 akadēmiskā personāla zemais darba algas līmenis un nepievilcīgā atlīdzības 

sistēma zinātniskajiem darbiniekiem; 

 pastāvošā nedrošība, ka doktora grāda ieguvējs nebūs vajadzīgs darba tirgū un 

pārāk augstās kvalifikācijas dēļ nonāks bezdarbnieku riska grupā; 

 atlīdzības sistēma publiskajā pārvaldē un privātajā sektorā, kas neparedz 

augstāku darba samaksu atkarībā no darbinieka vai ierēdņa izglītības līmeņa. 

9. Lielāko daļu tiešo un pastarpināto faktoru negatīvās ietekmes mazināšanai vai 

novēršanai Latvijā tiek izmantots ES struktūrfondu finansējums. Pētījuma rezultāti 

parāda, ka situācija uzlabojusies kopš ES struktūrfondu atbalsta piešķiršanas 

doktorantūrā studējošajiem. Turklāt vērojama tieša ES mērķfinansējuma ietekme 

doktorantūrā studējošo pieaugumā 2004. - 2006. gada plānošanas periodā 

atbalstītajās zinātnes nozarēs, kā arī pārējās doktorantūras studiju programmās.  

10. Analizējot augstākās izglītības sektorā strādājošo vecuma struktūru 2008. gadā un 

2011./2012. akadēmiskajā gadā, secināms, ka zinātnieku skaits vecumā līdz 30 

gadiem ir pieaudzis, bet zinātnieku īpatsvars kopējā nodarbināto skaitā augstākās 

izglītības sektorā vecumā 65 gadi un vairāk sarucis no 27 % 2008. gadā līdz 17 % 

2011./2012. akadēmiskajā gadā. 

11. Vērtējot augstākās izglītības iestāžu pētniecības kapacitātes raksturīgās pazīmes 

tādos izglītības programmu zinātnes virzienos kā ģeogrāfija, ģeoloģija, filoloģija, 

veterinārā medicīna, vides zinātne, matemātika, fizika, bioloģija, lauksaimniecība, 

meža zinātne un ķīmija, promocijas darba autore secina, ka: 

 jo augstāka ir studentu skaita attiecība pret akadēmisko personālu, jo mazāk ir 

zinātnisko publikāciju gadā uz vienu akadēmiskā personāla pārstāvi; 

 jo lielāks ir augstākās izglītības programmas finansējums uz vienu akadēmiskā 

personāla vienību 2010./2011. akadēmiskajā gadā, jo gadā ir mazāk nostiprinātu 

īpašumtiesību (kopš 2008. gada) uz vienu personāla pārstāvi. Tas skaidrojams ar 

trūkstošo finansējumu patentēšanai un patentu uzturēšanai, izgudrotāju 

neieinteresētību patentēt, zināšanu komercializācijas kultūras īpatnībām. 

Ievērojot tiesisko regulējumu īpašumtiesību jautājumā, izgudrotājiem trūkst 

motivācijas nostiprināt īpašumtiesības, ja izgudrojums radīts par valsts budžeta 

finansējumu; 

 jo augstāks kopējais izglītības programmas finansējums akadēmiskajam 

personālam 2010./2011 ak.g., jo vairāk zinātnisko publikāciju gadā uz vienu 

akadēmiskā personāla pārstāvi, tātad pietiekams finansējuma apjoms palīdz radīt 

vairāk publikāciju. 

12. Analizējot augstskolas zinātniskās darbības relatīvo efektivitāti, promocijas darba 

autore secina, ka iespējams to uzlabot, likumiskajā ietvarā precīzi definējot vēlamo 

sasniedzamo rezultātu apjomus, kā arī piešķirot atbilstošu finansējumu, īpaši, ja par 

mērķi tiek izvirzīts paaugstināt piešķirto patentu skaitu. 
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13. Aptaujas veidā iegūstot Latvijas zinātnes politikas veidotāju, zinātnes īstenotāju, kā 

arī zinātnes projektu ieviešanu nodrošinātāju viedokli par faktoriem, kas iedarbojas 

uz zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību, tika noteikts ietekmējošo faktoru 

kopums un ranžējums pēc to nozīmības. 

14. Atšķirīgie viedokļi, kas pastāv starp zinātniskās un inovatīvās darbības veicējiem 

un politikas veidotājiem Latvijā, nozīmē, ka divu galveno nacionālajā inovāciju 

sistēmā iesaistīto pušu starpā trūkst vienota redzējuma par inovāciju attīstības 

priekšnoteikumiem. Promocijas darba autore uzskata, ka, lai veicinātu NIS stabilu 

attīstību un efektīvu darbību, atšķirības uzskatos jāsamazina, politikas veidotājiem 

ieklausoties zinātnieku un uzņēmēju viedoklī, vienlaikus palielinot viņu līdzdalību 

lēmumu pieņemšanā.  

15. Dānijas pieredzi ekonomisko klasteru veidošanā iespējams ņemt vērā Latvijā, lai 

veicinātu gan zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, gan uzņēmēju savstarpējo 

sadarbību. 
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4. ZINĀŠANU RADĪŠANAS UN KOMERCIALIZĀCIJAS 

PROCESU MIJIEDARBĪBA, RELATĪVĀ EFEKTIVITĀTE UN 

SAIKNE AR EKONOMIKAS IZAUGSMI  

Iepriekšējā nodaļā aprakstītā pētījuma veiktās aptaujas rezultāti, kas apkopoja 

zināšanu radīšanas un komercializācijas procesā iesaistīto dalībnieku – pētnieku, 

zinātnisko darbinieku, ieskaitot zinātni atbalstošo personālu, uzņēmēju, kā arī zinātnes 

un inovāciju nozarares stratēģiju veidotāju un ieviesēju pausto viedokli par P&A jomas 

izaugsmi ietekmējošiem faktoriem, norāda, ka katrai no šīm grupām prioritāras šķiet 

atšķirīgas inovāciju attīstības faktoru kopas. Anketēšanas rezultāti parāda, kuras no 

faktoru grupām pēc dažādu nacionālās inovāciju sistēmas dalībnieku uzskatiem ir kā 

priekšnoteikumi un ietekmē inovāciju procesa attīstību.  

Šajā nodaļā ietverts izvērtējums par zināšanu radīšanas un zināšanu 

komercializācijas procesiem ES jaunajās dalībvalstīs, tos raksturojot ar salīdzinošās 

efektivitātes aprēķinu. 

Zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu relatīvās efektivitātes 

novērtējums  

Lai pilnīgāk raksturotu inovāciju procesu, pēc promocijas darba autores domām 

un saskaņā ar konceptuālo inovāciju procesa modeli (Guan, Chen, 2012), nepieciešams 

inovācijas analizēt kā divpakāpju procesu. Inovācijas būtībā sastāv no divām savstarpēji 

saistītām, bet tomēr atsevišķām sistēmām – zināšanu radīšanai un zināšanu 

komercializācijai. Šo sistēmu funkcionāšanai nepieciešamo resursu, t.i., ieguldījumu, un 

to ietvaros radīto rezultātu sasniegšanas efektivitātes novērtēšanai promocijas darba 

autore piedāvā izmantot datu portfeļa analīzes metodi (Data Envelopment Analysis) 

(DPA), ar kur iespējams savstarpēji salīdzināt vairāku valstu sniegumu. Šī kvantitatīvā 

metode tiek pielietota zināšanu radīšanas un zināšanu komercializācijas salīdzinošās 

efektivitātes noteikšanai starp Latviju, pārējām jaunajām ES dalībvalstīm, kā arī Dāniju, 

Somiju un Zviedriju, jo šīs ES dalībvalstis uzrāda visaugstāko sniegumu inovāciju jomā. 

Ievērojot 1. nodaļā izklāstīto Pareto efektivitātes principu, ka sistēma vai process 

ir pilnībā efektīvs, ja tā sniegumu nav iespējams uzlabot, neradot kaitējumu kādam no 

parametriem šī sistēmas vai procesa ietvaros, promocijas darba autore, veicot turpmāk 

aprakstīto pētījumu, analizē, vai Latvijas zināšanu radīšanas un zināšanu 

komercializācijas salīdzinošā efektivitāte ir pietiekami augsta vai to vēl ir iespējams 

uzlabot.  

Salīdzinošā efektivitāte šajā pētījumā tiek uztverta kā tehniskā efektivitāte, kas var 

rasties valstij kā lēmumu pieņemošajai vienībai, pamatojoties uz pieejamo informāciju, 

tad un tikai tad, ja citu valstu rādītāji parāda, ka nav iespējams uzlabot nevienu dotās 

valsts ieguldījuma vai rezultāta (input or output) indikatoru, nepasliktinot kādu citu 

ieguldījuma vai rezultāta indikatoru šajā valstī. Būtiski, ka šajā definīcijā nav 

nepieciešamas cenas vai citi svari, kas parādā relatīvo resursu un rezultātu nozīmi (Chen 

et al., 2009).  

Veicot analīzi ar DPA, iepriekš nav nepieciešams noteikt formālās sakarības starp 

modeļa ietvaros pētāmajiem ievades un rezultāta datiem (Cooper et al., 2004). 

Galvenā šīs metodes priekšrocība ir tas, ka DPA metode pieder pie 

neparametriskajiem paņēmieniem (Zhou et al., 2008). Turklāt DPA ir balstīta uz 

robežas analīzes tehniku, kas, veidojot modeli, peldina atsevišķas lineāras virsmas virs  

empīriskajiem novērojumiem (Cooper et al., 2004). Šādi tiek veidota salīdzinošās 

efektivitātes robežlīnija, uz kuras atrodas viena vai vairākas relatīvi efektīvākās lēmumu 

pieņemošās vienības. 
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Kā norādīts šī darba 1.3. apakšnodaļā, valsts inovāciju stratēģijas veidotājiem ir 

būtiski noteikt valsts inovāciju efektivitāti (kas būtībā ir tehniskā efektivitāte), jo tā ir 

saistīta ar produktivitātes jēdzienu. Inovāciju produktivitāte tiek uzlabota, ja tas pats vai 

mazāks daudzums resursu (ieguldījumu) nepieciešams, lai radītu lielāku vai to pašu 

daudzumu inovāciju procesa rezultātu (Guan, Chen, 2012). 

Guana (Guan) un Čena (Chen) (2012) izveidotais konceptuālais modelis valsts 

inovāciju sistēmas efektivitātes noteikšanai ilustrēts 4.1. attēlā. Šis modelis paredz 

inovāciju efektivitāti noteikt diviem savstarpēji saistītiem un secīgiem zināšanu inovācijas 

apakšprocesiem: zināšanu radīšanas procesam un zināšanu komercializācijas procesam.  

 
Avots: autores veidots pēc J.Guan, K. Chen, 2012 

4.1. att. Konceptuāls inovāciju procesa modelis NIS ietvarā. 

Saskaņā ar modeli vispirms zināšanu radīšanas procesa ietvaros tiek vērtēti šajā 

apakšprocesā attiecīgie ieguldījumi un rezultāti, piemēram, tādi zināšanu radīšanas 

procesa rezultāti kā patentu pieteikumi Eiropas Patentu birojā nacionālā līmenī, kas 

vienlaikus ir arī ieguldījumi secīgajā zināšanu komercializācijas procesā, kura rezultātā 

tiek radīti inovāciju procesa gala rezultāti. Šī modeļa ietvaros netiek apskatīta inovāciju 

procesa gala rezultātu ietekme uz valsts ekonomikas izaugsmi. Atsevišķs modelis 

inovāciju procesa veidojošo elementu savstarpējo mijiedarbību atspoguļošanai un 

zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saiknes ar valsts ekonomikas attīstību 

izvērtēšanai izveidots un aprakstīts šī darba 5. nodaļā.  

Salīdzinošās jeb relatīvās efektivitātes aprēķināšanā izmantotie ievades un 

rezultāta rādītāji apkopoti atsevišķi zināšanu radīšanas procesa (skat. 4.1. tab.) un 

zināšanu komercializācijas procesa (skat. 4.2. tab.) efektivitātes aprēķināšanai.  

Zināšanu radīšanas procesa relatīvā efektivitāte Latvijā salīdzinājumā ar 

jaunajām ES dalībvalstīm un Skandināvijas valstīm 
Promocijas darba autore uzskata, ka vispiemērotākā metode relatīvās zināšanu 

radīšanas procesa efektivitātes pārbaudei ir datu portfeļa analīzes metode, jo tā ļauj 
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veikt komplicētu analīzi, ko var izmantot, lai īstenotu daudzus uzdevumus, tajā skaitā 

labas prakses vai sliktas prakses piemēru identifikāciju, mērķu noteikšanu, efektivitātes 

monitoringu laika gaitā, Nacionālās inovāciju sistēmas inovāciju efektivitātes 

nosacījumu aprēķinu, sadalot inovāciju procesu tīklā ar divpakāpju inovāciju radīšanas 

struktūru – radošo zināšanu radīšanas procesu un izpildprocesu, kurā notiek zināšanu 

komercializācija (Guan, Chen, 2012). 

Pētījumā galvenā uzmanība ir pievērsta zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu relatīvās efektivitātes modelēšanai jaunajās ES dalībvalstīs salīdzinājumā ar 

Skandināvijas valstīm – Dāniju, Somiju un Zviedriju. Šīs Skandināvijas valstis tiek 

uzskatītas par sekmīgām zināšanu komercializācijas jomā un atzītas zinātniskajā darbībā 

(Innovation Union Scoreboard, 2012). Tamdēļ promocijas darba autore uzskata, ka 

veidojot modeli, kas salīdzinoši nosaka efektivitāti katrai no modeļa ietvaros 

aplūkojamajām valstīm, ir būtiski izvērtēt jauno ES dalībvalstu sniegumu salīdzinājumā 

ar vadošajām ES dalībvalstīm inovāciju jomā.  

Izveidotā modeļa ietvaros zināšanu radīšanas procesam ir divi ievades rādītāji:  

 kopējie bruto iekšzemes izdevumi P&A visos sektoros; 

 P&A darbinieku kopskaits visos sektoros, pielīdzinot tos pilna (darba) laika 

ekvivalentam (PLE). 

Veidojot modeli, tiek noteikti šādi rezultāta rādītāji:  

 kopējais absolventu skaits (Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas 

(ISCED) 5. līmenis), t.i., maģistra grāda vai ekvivalenta ieguvēju skaits; 

 kopējais absolventu skaits (ISCED 6), t.i., doktora grādu ieguvušo skaits; 

 patentu pieteikumi Eiropas Patentu birojā pēc prioritārā gada nacionālajā 

līmenī; 

 starptautiskās zinātniskās koppublikācijas; 

 starptautiskās zinātniskās publikācijas. 

Absolventi ISCED 5. līmenī – maģistra  grāda vai tā ekvivalenta ieguvēji un 

absolventi ISCED 6. līmenī – doktora grāda ieguvēji ir ietverti rezultāta mainīgajos, jo 

abu šo grādu ieguvušie jau daļēji piedalās zinātniskajās aktivitātēs – veic pētījumus un 

raksta zinātniskās publikācijas kopā ar savu zinātniskā darba vadītāju vai citiem 

kolēģiem. Šo rādītāju svaru attiecība (skat. 4.13. formulu) ir noteikta, balstoties uz 

pieņēmumu, ka maģistrantūras studiju ¼ daļu students velta zinātniskajai darbībai, bet 

doktorantūras studijas ¾ veido zinātniski pētnieciskais darbs. Cits aspekts, kāpēc jaunie 

doktori būtu uzskatāmi par rezultāta rādītāju, ir Prodana (Prodan) un Drnovseka 

(Drnovsek) (2010) pētījuma rezultāti, kas pierāda, ka akadēmiskās uzņēmējdarbības 

nodomu veidošanās ir apgriezti proporciona akadēmiskajā vai zinātniskajā institūcijā 

nostrādātu gadu skaitam. Tā kā štata profesoru vietas garantē akadēmiskajam 

personālam sociāli ekonomisko pamatstatusu, tad viņi ir mazāk motivēti pakļaut 

apdraudējumam savu pētniecisko darbību, pārorientējot savu interesi un enerģiju uz 

uzņēmējdarbības jomu (Prodan, Drnovsek, 2010). Līdz ar to maģistra un doktora grāda 

ieguvēji ir zināšanu radīšanas procesa rezultāti, kuri iegūtās zināšanas un prasmes 

turpmāk īstenos zinātniskajā darbībā vai sekmēs zināšanu komercializāciju, strādājot 

privātajā sektorā. 

Šis modelis būtu pilnīgāks, ja būtu pieejami dati par iepriekš uzkrātajām 

zināšanām, jo šī brīža zinātnieki „stāv uz savu priekšteču pleciem” (Guan, Chen, 2012). 

Diemžēl šāda veida dati nav pieejami, tāpēc uzkrāto zināšanu kapitāls netiek ņemts vērā 

zināšanu radīšanas efektivitātes noteikšanai. 

Promocijas darba autore pieņem, ka katrai atsevišķai lēmumu pieņemošajai 

vienībai, t.i., modelī aplūkojamajai ES dalībvalstij ir m1 ievades mainīgie Xi1j (i1=1, 2, 

... , m1). Modeļa matemātiskais formulējums ir šāds: 
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kur: 

ijx
 – lēmumu pieņemšana vienības j i-ievade; 

rjy
 – lēmumu pieņemšana vienības j r-izvade; 

  – analizējamās lēmumu pieņemšanas vienības efektivitāte; 

1
1




n

j

j  – konveksitātes ierobežojums (BCC modelis); 



is  – ievades parametrs; 


rs  – izvades parametrs; 

00   – ierobežojums superefektivitātes pasākumu piemērošanai; 

   – kļūda. 

Zināšanu radīšanas procesa ieguldījuma un rezultāta rādītāji, kā arī modeļa 

aprakstošās statistikas rādītāji – izlases minimums, maksimums, vidējais rādītājs, 

standarta novirze parādīti 4.1. tabulā. Lai aprēķinātu katras lēmumu pieņemošās 

vienības zināšanu radīšanas procesa efektivitāti, tika pielietoti šādi nosacījumi attiecībā 

uz modeļa ietvaros rēķināmajiem svariem:  

WGRED= 1,  (4.7.) 

WRDpers= 1,  (4.8.) 

W ISCD5 >= 0,  (4.9.) 

W ISCD6 >= 0,  (4.10.) 

Wpatent >= 0,  (4.11.) 

Wintern.co-publ. >= 0,  (4.12.) 

WISCD6 / WISCD5 = 0.25,  (4.13.) 

kur:   

WGRED – svars, kas attiecināms uz ieguldījuma indikatoru „Kopējie izdevumi 

P&A visos sektoros, tūkst. EUR”; 

WRDpers – svars, kas attiecināms uz ieguldījuma indikatoru „Kopējais personāla 

skaits P&A visos sektoros, PLE”; 

WISCD5 – svars, kas attiecināms uz rezultāta indikatoru „Maģistrantūras absolventi 

(ISCED 5)”; 

WISCD6 – svars, kas attiecināms uz rezultāta indikatoru „Doktorantūras absolventi 

(ISCED 6)”; 
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Wpatent – svars, kas attiecināms uz rezultāta indikatoru „Patentu pieteikumi 

Eiropas Patentu birojā nacionālā līmenī”; 

Wintern.co-publ. – svars, kas attiecināms uz rezultāta indikatoru „Starptautiskās zinātniskās 

koppublikācijas, 2010. g.”. 

Analizējot datu portfeļa metodes modeļa rezultātus, redzams, ka vērtīgākais 

zināšanu radīšanas aspekts pie iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstoši modeļa 

algoritma aprēķinam ir patentu pieteikumi Eiropas Patentu birojā nacionālā līmenī 

(32.855), kamēr rezultāta indikatora – starptautiskās zinātniskās koppublikācijas – svars 

ir nulle (skat. 4.1. tab.).  

Ar izveidoto DPA modeli maksimizējot efektivitātes rādītāju Latvijai, iegūtais 

rezultāts parāda, ka Igaunijas un Slovākijas efektivitātes rādītājs ir 1. Tātad saskaņā ar 

šo modeli minēto valstu sniegums zināšanu radīšanas procesā salīdzinoši ir 

visefektīvākais. 

Saskaņā ar promocijas darba autores izveidoto modeli Igaunija un Slovākija 

zināšanu radīšanas procesā ir relatīvi visefektīvākās, tādēļ, veicot aprēķinus ar datu 

portfeļa analīzes metodi, kas efektivitātes aprēķināšanai izmanto vienīgi ievadītos 

empīriskos datus, tās ieguvušas efektivitātes rādītāju 1.000. Latvijas efektivitātes 

rādītājs ir 0.765, kas ir pavisam nedaudz virs aritmētiskā vidējā (0.752) ES jauno 

dalībvalstu (ES 12) un trīs Skandināvijas valstu efektivitātes rādītāja (skat. 4.1. tab.).  

Ar datu portfeļa analīzes metodi iegūtie rezultāti parāda, ka zināšanu radīšanas 

procesa relatīvā efektivitāte jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir zemāka nekā 

Skandināvijas valstīs. 

4.1. tabula 

Jauno Eiropas Savienības dalībvalstu un Skandināvijas valstu zināšanu 

radīšanas procesa ieguldījuma, rezultāta indikatori un relatīvās 

efektivitātes rādītāji 2006. - 2009.g. 

Valsts 

Ieguldījuma 

indikatori, 2006.g. 
Rezultāta indikatori, 2009.g. 

E
fe

k
tiv

itā
te

 

Kopējie 

izdevumi 

P&A visos 

sektoros, 

tūkst. EUR 

Kopējais 

personāla 

skaits 

P&A 

visos 

sektoros, 

PLE 

Maģistra 

grāda 

ieguvēji 

(ISCED 5) 

Doktora 

grāda 

ieguvēji 

(ISCED 6) 

Patentu 

pieteikumi 

Eiropas 

Patentu 

birojā 

nacionālā 

līmenī 

Starptautiskās 

zinātniskās 

koppublikācijas, 

2010.g. 

Bulgārija 121 197 16 321 63 926 680 9 190 0.619 

Čehija 1 760 648 47 729 107 981 2 418 236 428 0.483 

Igaunija 150 991 4 741 12 518 154 44 491 1.000 

Kipra 62 363 1 225 4 956 26 8 675 0.495 

Latvija 112 324 6 520 28 297 163 20 132 0.765 

Lietuva 190 512 11 443 48 509 410 14 199 0.431 

Ungārija 882 419 25 971 76 371 1 434 215 328 0.853 

Malta 31 254 862 3 128 18 6 241 0.668 

Polija 1 512 565 73 554 630 849 4 972 260 186 0.876 

Rumānija 444 098 29 340 343 745 4 454 38 118 0.893 

Slovēnija 483 812 9 793 20 086 459 126 750 0.873 

Slovākija 216 562 15 029 83 461 1 949 48 333 1.000 

Dānija 5 419 522 44 878 54 287 1 151 1 337 1 301 0.813 

Somija 5 761 196 58 257 47 337 1 956 1 149 1 113 0.656 
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4.1. tabulas nobeigums 

Valsts 

Ieguldījuma 

indikatori, 2006.g. 
Rezultāta indikatori, 2009.g. 

E
fe

k
tiv

itā
te

 

Kopējie 

izdevumi 

P&A visos 

sektoros, 

tūkst. EUR 

Kopējais 

personāla 

skaits 

P&A 

visos 

sektoros, 

PLE 

Maģistra 

grāda 

ieguvēji 

(ISCED 5) 

Doktora 

grāda 

ieguvēji 

(ISCED 6) 

Patentu 

pieteikumi 

Eiropas 

patentu 

birojā 

nacionālā 

līmenī 

Starptautiskās 

zinātniskās 

koppublikācijas, 

2010.g. 

Zviedrija 11 721 757 78 715 65 075 3 559 3 073 1 306 0.861 

Svars 1 1 0.0082 0.0328 32.8550 0 - 

Aprakstošā statistika: 

Minimums 31 254 862 3 128 18 6 118 0.431 

Maksimums 11 721 757 78 715 630 849 4 972 3 073 1306 1.000 

Aritmētiskais 

vidējais 
1 924 748 28 292 106 035 1 587 439 519 0.752 

Standart-

novirze 
3 285 555 26 196 166 732 1 630 839 418 0.184 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat un European Innovation Scoreboard 2010 

datiem 

Modeļa ietvaros aprēķinātās zināšanu radīšanas relatīvās efektivitātes rādītāji 

(skat. 4.1. tabulu) uzrāda, ka dažas jaunās dalībvalstis ir 100 % efektīvas īstenojot 

zināšanu radīšanu esošo ieguldījumu ietvaros. Vienlaikus Dānijas (EzDK=0.813), 

Somijas (EzFI=0.656) un Zviedrijas (EzSE=0.861) efektivitātes rādītāji ir ievērojami 

zemāki, t.i., atrodas vairāk nekā par vienu standartkļūdu zemāk no analizēto valstu 

vidējās zināšanu radīšanas relatīvās efektivitātes (4.1. tabula). 

Ņemot vērā iepriekš teikto, izvirzītā hipotēze, ka Skandināvijas valstu salīdzinošā 

zināšanu radīšanas procesa efektivitāte ir augstāka par ES jauno dalībvalstu efektvitāti 

zināšanu radīšanai, ir noraidāma. 

Izmantojot modeļa algoritma aprēķinātās likumsakarības, iespējams noteikt 

kopējo finansējumu, kas ieguldāms P&A Latvijā uz esošo zinātniskā personāla skaitu. 

Lai Latvijā nodrošinātu līdzvērtīgu finansējumu uz vienu P&A strādājošo pilna darba 

laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē: 

 kā Igaunijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 207.65 milj. 

EUR gadā; 

 kā Dānijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 787.36 milj. 

EUR gadā; 

 kā Somijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 644,78 milj. 

EUR gadā; 

 kā Zviedrijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 

970.92 milj. EUR gadā. 

Līdz ar to Latvijas esošais zinātniskā personāla skaits, uzlabojot efektivitāti līdz 

attiecīgās valsts līmenim, veidotu zināšanu radīšanas procesa rezultātus, piemēram, 

Eiropas Patentu birojā (EPO): 

 Latvijai būtu jāpiesaka vizmaz 61 patents gadā, lai sasniegtu Igaunijas 

zinātnieku rezultativitātes līmeni; 

 Latvijai būtu jāpiesaka vizmaz 194 patenti gadā, lai sasniegtu Dānijas 

rezultativitātes līmeni; 

 Latvijai būtu jāpiesaka vizmaz 129 patenti gadā, lai sasniegtu Somijas 

rezultativitātes līmeni; 
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 Latvijai būtu jāpiesaka vizmaz 225 patents gadā, lai sasniegtu Zviedrijas 

rezultativitātes līmeni. 

Aprēķinot zināšanu komercializācijas relatīvo efektivitāti izmantoti šādi 

nosacījumi rezultāta indikatoru savstarpējās nozīmības noteikšanai: 

WATP.exp.>=WIeņ.ārz, (4.14.) 

WRaž.PVN >= 0,  (4.15.) 

kur:   

WATP.exp. – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Augsto tehnoloģiju produktu 

eksporta īpatsvars kopējā eksportā”; 

WIeņ.ārz.  – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Ieņēmumi no ārzemēs 

reģistrētām licencēm un patentiem, % no IKP”; 

WRaž.PVN  – svars, kas attiecināms rezultāta indikatoram „Ražošanā (izņemot 

būvniecību) veidotā kopējā pievienotā vērtība eiro uz iedzīvotāju kopskaitu”. 

Promocijas darba autore, balstoties uz Guana un Čena (2012) pētījumu, kurā 

zināšanu komercializācijas procesa rezultāta indikatori noteikti ražošanā veidotā kopējā 

pievienotā vērtība un augsto tehnoloģiju produktu eksports, pievienoja papildu rezultāta 

indikatoru  -ieņēmumi no ārzemēs reģistrētām licencēm un patentiem - un noteica tam 

vienlīdzīgu vai lielāku nozīmību (skat. 4.14. formulu), jo tas raksturo valsts ekonomikā 

ienākošos ārvalstu līdzekļus no zināšanu komercializācijas. 

Pie šādiem nosacījumiem modeļa algoritma aprēķinātie rezultāta indikatoru svari 

ir robežās no 0.0009 līdz 0.0604 (skat. 4.2. tab.). Līdz ar to promocijas darba autore 

secina, ka rezultāta indikatoriem ar vislielāko modeļa algoritma noteikto svaru – augsto 

tehnoloģiju produktu eksporta īpatsvars kopējā eksportā un ieņēmumi no ārzemēs 

reģistrētām licencēm un patentiem, % no IKP – ir būtiskāka ietekme uz zināšanu 

komercializācijas relatīvo efektivitāti.  

Zināšanu komercializācijas relatīvās efektivitātes aprēķins parāda, ka Kipra 

(EkCY=1.00), Slovākija (EkSL=1.000) un Malta (EkMT=0.800) salīdzinoši efektīvāk veic 

zināšanu komercializāciju. Latvijai zināšanu komercializācijas relatīvās efektivitātes 

aprēķinātā indikatora vērtība ir EkLV=0.555, kas ir nedaudz virs aprēķinā ietverto valstu 

aritmētiskās vidējās relatīvās efektivitātes vērtības (Ēk=0.509). Turpretim Skandināvijas 

valstu un Igaunijas, kā arī Slovēnijas relatīvā zināšanu komercializācijas efektivitāte ir 

salīdzinoši viszemākā. Tas skaidrojams ar to, ka šajās valstīs ieguldījumu P&A 

ievērojami pārsniedz sasniegtos rezultātus, kamēr pārējās valstis, kuru zināšanu 

komercializācijas ieguldījumi ir salīdzinoši vāji vai viduvēji, rezultāta indikatoru 

vērtības ir augstākas, tātad to rīcībā esošos nelielos resursus tās izmato salīdzinoši 

efektīvāk. 
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4.2. tabula 

 Jauno Eiropas Savienības dalībvalstu un Skandināvijas valstu zināšanu 

komercializācijas procesa ieguldījuma, rezultāta indikatori un relatīvās 

efektivitātes rādītāji, 2008. - 2009.g. 

Valsts 

Ieguldījuma indikatori, 2008.g. Rezultāta indikatori, 2009.g. 

E
fe

k
tiv

itā
te

 

Izdevumi 

P&A 

privātajā 

sektorā milj. 

eiro uz 

miljardu 

eiro IKP 

Ne-P&A 

izdevumi 

inovācijām, 

% no 

uzņēmumu 

apgrozījuma 

USPTO 

piešķirto 

patentu 

skaits uz 

miljardu 

eiro IKP 

Ražošanā 

(izņemot 

būvniecību) 

veidotā 

kopējā 

pievienotā 

vērtība eiro 

uz iedz. 

Augsto 

tehnoloģiju 

produktu 

eksporta 

īpatsvars 

kopējā 

eksportā 

Ieņēmumi 

no ārzemēs 

reģistrētām 

licencēm un 

patentiem, 

% no IKP 

Bulgārija 1.46 0.95 0.45  900  4.6 0.53 0.396 

Čehija 8.7 1.04 0.31  3 600  15.2 0.05 0.419 

Igaunija 5.54 1.77 0.12  1 700  6.9 0.13 0.266 

Kipra 0.98 1.73 0.06  1 700  20.1 0.05 1.000 

Latvija 1.15 1.2 0.04  1 100  5.3 0.02 0.555 

Lietuva 1.89 0.76 0.34  1 600  5.8 0 0.606 

Ungārija 5.28 0.74 0.63  2 000  22.3 0.62 0.483 

Malta 3.59 1.06 0.34  1 900  35.2 2.14 0.800 

Polija 1.87 1.25 0.15  1 800  5.7 0.02 0.609 

Rumānija 1.73 1.36 0.09  1 300  8.2 0.12 0.532 

Slovēnija 10.69 0.79 0.38  3 500  5.5 0.08 0.298 

Slovākija 2.03 0.72 0.08  2 700  5.9 0.10 1.000 

Dānija 19.92 0.51 1.66  6 100  12.3 0.74 0.288 

Somija 27.48 0.57 4.44  5 900  13.9 0.68 0.193 

Zviedrija 27.36 0.74 3.18  5 300  14.8 1.18 0.186 

Svars 1 1 1 0.0009 0.0604 0.0604 - 

Aprakstošā statistika: 

Minimums 0.98  0.51  0.04  900  4.6  0 0.186  

Maksimums 27.48  1.77  4.44  6 100  35.2  2.14  1.000  

Aritmētiskais 

vidējais 
7.98  1.01  0.82  2 740  12.1  0.43  0.509  

Standart-

novirze 
9.36  0.39  1.30  1 750  8.6  0.59  0.263  

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc Eurostat, European Innovation Scoreboard 2010 un 

un USPTO datiem 

Promocijas darba ietvaros tiek pētīta gan inovāciju apakšprocesus – zināšanu 

radīšanu un komercializāciju – ietekmējošie faktori, gan tas, kā inovāciju process 

saistīts ar ekonomikas izaugsmi ES reģionos. Inovāciju procesa ietekmi uz ekonomikas 

izaugsmi attīstības valstīs un valstīs, kurās norisinās pāreja no plānveida ekonomikas uz 

tirgus ekonomiku, ir pētījuši vairāki zinātnieki (skat. 4.3. tab.).  

Empīriskie pētījumi, kas mēra vienu vai vairāku inovācijas raksturojošo mainīgo 

ietekmi uz darbaspēka produktivitāti uzņēmuma līmenī, apkopoti 4.3. tabulā. Plaši 

izmantota ekonometriskā pieeja šī efekta novērtēšanai ir tā sauktais Crépon Duguet 

Mairesse strukturālais modelis (Crépon et al., 1998), kas secīgā veidā izvērtē saikni 

starp P&A, inovācijām un darba ražīgumu. Lietojot Kopienas Inovāciju apsekojuma 

(Community Innovation Surveys) datus, šis strukturālais modelis ir izmantots vismaz 

astoņu jaunattīstības valstu situācijas analīzei. Šajos pētījumos vizmaz viens inovācijas 

raksturojošais rādītājs ir izrādījies statistiski nozīmīgs (Fagelberg et al., 2009).  
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4.3 tabula  

Pētījumi par saikni starp inovācijām un darba produktivitāti, pamatojoties uz 

mikro līmeņa datiem no Kopienas inovāciju apsekojuma vai Produktivitātes un 

investīciju klimata apsekojuma jaunattīstības valstīs 

 

Saīsinājumi: 

Mainīgie:  Metodes: 

PROFIT = Pārdošanas peļņas rentabilitāte 2LS = divpakāpju mazāko kvadrātu 

metode 

SIZE = Uzņēmuma lielums  2probit = divpakāpju varbūtība 

AGE = Uzņēmuma vecums CDM = Crepon-Duguet-Mairesse modelis 

SECTOR = Sektorālās atšķirības  Hprobit = Heckman varbūtība 

REGION = Reģionālās atšķirības  Flogit = frakcionālais logit metode 

COUNTRY = Nacionālās atšķirības Mlinear = daudzlīmeņu lineārā metode 

EMNPDT = Formālais parametrs produkta inovācijām Mlogit = daudzlīmeņu logit metode 

INNPCS = Formālais parametrs procesa inovācijām OLS = parastā mazāko kvadrātu metode 

FOR = Formālais parametrs ārvalstu 

kontrolpakatei 

WLS = svērta mazāko kvadrātu metode 

Y/L, K/L = Rezultāts (Y) vai kapitāls (K) uz vienu darbinieku (L); mazie burti apzīmē izaugsmi 

INNMKT = Formālais parametrs produktu inovācijām jaunam tirgum 

INNOV = Formālais parametrs produktu vai procesu inovācijai 

INNSALE = Inovatīvu produktu pārdošana % no apgrozījuma 

INNORG = Formālais parametrs organizatoriskām inovācijām 

R&D = Iekšējā P&A, kas tiek pārstāvēts ar formālo parametru vai kā % no apgrozījuma 

BROAD = Plašākas ārpus P&A iespējas, piemēram, dizains, inženierzinātnes, ISO normas, IKT, 

mārketings, zināšanu vadība u.c. 

EDU = Darbaspēka izglītība, prasmes vai apmācības 

BUY = Materiālo vai nemateriālo ārējo tehnoloģiju vai licenču ieguve vai iegāde  

LINK = Saikne (sadarbība, informācijas ieguve u.c.) ar citām organizācijām 

EXP = Dotais eksports no indikatora mainīgā (EXPBIN) vai kā % no apgrozījuma (EXPINT) 

IMP = Dotais imports no indikatora mainīgā vai kā % no apgrozījums/ieguldījumiem 
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Simboli:  Piezīmes: 

+ = Ļoti pozitīvs vismaz 10% līmenī a vienīgi ražošanas (rūpniecības) uzņēmumi 

- = Būtiski negatīvi vismaz 10% līmenī b vienīgi inovatīvi uzņēmumi 

0 = Būtiski atšķiras no nulles 10% līmenī 
c 389 pārtika, 365 tekstilizstrādājumu un 956 

apģērbu un ādas rūpniecībā 

Y = Jā d Pārdošana apzīmē produkciju 

  e Pievienoto vērtību apzīmē produkcija 

Avots: J. Fagerberg, M. Srholec, B. Verspagen, 2009 

Izmantojot atšķirīgu pieeju, K. Lī (Lee) un S. M. Kangs (Kang) (2007) atklāja 

pozitīvu procesa inovāciju ietekmi uz darbaspēka produktivitāti, bet produkta 

inovācijām netika konstatēta saistība ar darba ražīguma izmaiņām. Savukārt 

M. Goeduiss (Goedhuys) ar kolēģiem vairākos zinātniskajos pētījumos, kuros izmantoti 

Produktivitātes un investīciju klimata apsekojuma (Productivity and Investment Climate 

Survey) dati, neizdevās rast apstiprinājumu statiskiski nozīmīgai ietekmei inovācijām uz 

darba ražīgumu (Goedhuys, 2007ab; Goedhuys et al., 2008ab). 

M. Sroleks (Srholec) (2008), izmantojot daudzpakāpju modelēšanas metodi, 

balstoties uz Kopienas Inovāciju apsekojuma (Community Innovation Survey) datiem 

par Čehiju, konstatēja, ka dažādi reģionālie faktori, tajā skaitā reģionālās inovāciju 

sistēmas kvalitāte, ietekmē uzņēmumu slieksmi veikt inovatīvas darbības. Ietekmējošo 

faktoru stiprums ir atkarīgs no dažādiem uzņēmuma līmeņa raksturlielumiem. 

Izmantojot daudzlīmeņu modeli, kas veidots uz Produktivitātes un investīciju klimata 

apsekojuma datu bāzes no 28 (galvenokārt attīstības) valstīm, Sroleks (Srholec, 2008) 

parādīja, ka papildu uzņēmuma līmeņa raksturlielumiem uzņēmumu innovāciju 

ieviešanas iespējamību veicina nacionālās struktūras apstākļi. Līdzīgi, M. Goeduiss  un 

M. Sroleks (2009), nākamajā pētījumā, balstoties uz datiem no Kopienas Inovāciju 

apsekojuma par 42 valstīm, parādīja, ka dažādi nacionālie faktori ietekmē uzņēmumu 

spēju gūt labumu no savām tehnoloģiskajām spējām. Piemēram, uzņēmumi, kas atrodas 

valstīs ar augstāku pētniecības un attīstības intensitāti, gūst ievērojami lielāku labumu 

no saviem ieguldītajiem finanšu līdzekļiem pētniecībai un attīstībai nekā citādā ziņā 

līdzīgi uzņēmumi zemas pētniecības un attīstības intensitātes vidē. Tādējādi, valsts un 

uzņēmuma līmeņa spējas attīstības procesā mijiedarbojas (Fagerberg, Srholec, 

Verspagen, 2009). 

Ievērojot iepriekš minēto, promocijas darba autore uzskata, ka arī šajā pētījumā, 

izveidojot dinamisku inovāciju procesa modeli, ir iespējams noskaidrot zināšanu 

radīšanas un komercializācijas apakšprocesu mijiedarbības, kā arī inovāciju procesa 

saikni ar ekonomikas attīstību, it īpaši ekonomikas lejupslīdes periodā. 

 Promocijas darba autore, pētot un analizējot aktuālākos pētījumus gan inovāciju 

ekonomikas, gan vadības zinātnes un mārketinga jomā, atklāja metodi, kas, neskatoties 

uz datu atšķirīgumu, nelielu novērojumu skaitu un procesu raksturojošo faktoru 

savstarpējo korelāciju, spēj noteikt saistības starp vairākiem mainīgajiem sistēmas 

ietvaros. Šīs metodes pielietošanas priekšnosacījumus ir sistēmiskas cēloņsakarību 

pieejas izmantošana procesa analīzei, kas būtībā raksturīga zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesiem NIS ietvaros.  

Secinājumi par 4. nodaļas saturu 

1. Zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu funkcionēšanai nepieciešamo 

resursu, t.i., ieguldījumu, un to ietvaros radīto rezultātu sasniegšanas efektivitātes 

novērtēšanai promocijas darba autore izmanto datu portfeļa analīzes metodi (Data 
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Envelopment Analysis) (DPA), ar kur iespējams savstarpēji salīdzināt vairāku valstu 

sniegumu. 

2. Pētījums par zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu relatīvās efektivitātes 

modelēšanu veikts, salīdzinot jaunās ES dalībvalstis ar Skandināvijas valstīm – 

Dāniju, Somiju un Zviedriju, kas tiek uzskatītas par sekmīgām zināšanu 

komercializācijas jomā un atzītas zinātniskajā darbībā (Innovation Union 

Scoreboard, 2012).  

3. DPA metodes modeļa rezultāti parāda, ka vērtīgākais zināšanu radīšanas aspekts 

pie noteiktajiem nosacījumiem atbilstoši modeļa algoritma aprēķinam ir patentu 

pieteikumi Eiropas Patentu birojā nacionālā līmenī (32.7965), kamēr rezultāta 

indikatora – starptautiskās zinātniskās koppublikācijas – svars ir nulle.  

4. Saskaņā ar modeļa iegūtajiem rezultātiem zināšanu radīšanas procesa relatīvā 

efektivitāte vairākās jaunajās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir zemāka nekā 

Skandināvijas valstīs (Dānijā (EzDK=0.813), Somijā (EzFI=0.656) un Zviedrijā 

(EzSE=0.861)), kamēr Igaunijas un Slovākijas efektivitātes rādītājs ir 1.  

5. Izmantojot modeļa algoritma aprēķinātās likumsakarības, noteikts kopējais 

finansējums, kas ieguldāms P&A Latvijā uz esošo zinātniskā personāla skaitu, lai 

Latvijā nodrošinātu līdzvērtīgu finansējumu uz vienu P&A strādājošo pilna darba 

laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē: 

 kā Igaunijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 207.65 

milj. EUR gadā; 

 kā Dānijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 787.36 milj. 

EUR gadā; 

 kā Somijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 644,78 milj. 

EUR gadā; 

 kā Zviedrijā, tad Latvijā kopējam finansējumam P&A jābūt vismaz 

970.92 milj. EUR gadā. 

6. Līdz ar to Latvijas esošais zinātniskā personāla skaits, uzlabojot efektivitāti līdz 

attiecīgās valsts līmenim, veidotu zināšanu radīšanas procesa rezultātus, piemēram, 

Eiropas Patentu birojā (EPO) Latvijai būtu jāpiesaka vismaz: 

 61 patents gadā, lai sasniegtu Igaunijas zinātnieku rezultativitātes līmeni; 

 194 patenti gadā, lai sasniegtu Dānijas rezultativitātes līmeni; 

 129 patenti gadā, lai sasniegtu Somijas rezultativitātes līmeni; 

 225 patents gadā, lai sasniegtu Zviedrijas rezultativitātes līmeni. 

7. Zināšanu komercializācijas relatīvās efektivitātes aprēķins parāda, ka Kipra un 

Slovākija salīdzinoši visefektīvāk īsteno zināšanu komercializācijas procesu. 

8. Latvijas zināšanu komercializācijas relatīvā efektivitāte ir nedaudz virs aprēķinā 

ietverto valstu aritmētiskās vidējās relatīvās efektivitātes vērtības (Ēk=0.509).  

9. Skandināvijas valstu un Igaunijas, kā arī Slovēnijas relatīvā zināšanu 

komercializācijas efektivitāte ir salīdzinoši viszemākā, jo šajās valstīs ieguldījumi 

P&A ievērojami pārsniedz sasniegtos rezultātus, kamēr pārējās valstis, kuru 

zināšanu komercializācijas ieguldījumi salīdzinoši ir vāji vai viduvēji, rezultāta 

indikatoru vērtības ir augstākas, tātad to rīcībā esošos nelielos resursus tās izmato 

salīdzinoši efektīvāk. 

10. Lai raksturotu zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu ietekmi uz 

ekonomikas attīstību, nepieciešams analizēt šo procesu sistēmiskas cēloņsakarības 

NIS ietvaros. 
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5. ZINĀŠANU RADĪŠANAS UN KOMERCIALIZĀCIJAS 

PROCESU MIJIEDARBĪBA UN SAIKNE AR 

EKONOMIKAS IZAUGSMI  

Iepriekšējā nodaļā aprakstītā pētījuma rezultāti norāda, ka ES jaunajās dalībvalstīs 

zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu relatīvā efektivitāte ir augstāka nekā 

par vadošajām inovāciju ekonomikām uzskatītajās ES ietilpstošajās Skandināvijas 

valstīs – Dānijā, Somijā un Zviedrijā. Līdz ar to nepieiešams modelēt sistēmiskas 

cēloņsakarības, analizējot zināšanu radīšanas un komercializācijas procesus NIS 

ietvaros. 

Šajā nodaļā ietverts izvēles pamatojums metodei, kas piemērota no diviem 

apakšprocesiem – zināšanu radīšanas un komercializācijas procesa – sastāvoša  

inovāciju procesa, kuru vienlaikus ietekmē gan ārējās vides faktori, gan priekšnoteikumi 

sekmīgas inovatīvās darbības nodrošināšanai, raksturošanai un analīzei.  

Ar parciālo mazāko kvadrātu (Partial Least Squares) metodi izveidojot dinamisku 

inovāciju procesa modeli, ir iespējams noskaidrot zināšanu radīšanas un 

komercializācijas apakšprocesu mijiedarbības, kā arī inovāciju procesa saikni ar 

ekonomikas attīstību, it īpaši ekonomikas lejupslīdes periodā. 

5.1. Metodes raksturojums un izvēles pamatojums saiknes starp inovācijām un 

valsts izaugsmi analīzei 

Iepriekšajās nodaļās aprakstīti pētījumi (Srholec, 2007; Srholec, 2008; Etzkowitz, 

Leydesdorff, 1995; Lengyel, Leydesdorff, 2011, u.c., skat. 4.3. tabulu), kuros, izmantojot 

ekonometriskās metodes, analizētas mijiedarbības starp NIS dalībniekiem, zināšanu 

radīšanas un komercializācijas procesu ietekmējošajiem faktoriem (Guan, Chen, 2012). 

Apzinoties inovāciju procesa daudzslāņainību (t.i., divu savstarpēji saistītu 

apakšprocesu eksistenci) un to ietekmējošo faktoru lielo skaitu (skat. 5.1. tabulu), 

promocijas darba autore ekonomiskā modeļa izveidei izmanto daudzpakāpju 

modelēšanas metodi. Lai makroekonomiskā līmenī analizētu inovāciju ietekmi uz 

ekonomikas attīstību, tika dota priekšroka daudzpakāpju modelēšanas metodei – 

parciālajai mazāko kvadrātu (Partial Least Squares) metodei (turpmāk – PMK metode), 

ar kuru iespējams raksturot ķēdes likumsakarības un noteikt faktoru ietekmes 

koeficentus.  

Autoresprāt, viena līmeņa regresijas metodes – vienfaktora regresija un 

daudzfaktoru regresija – nenodrošina korektu risinājumu tik komplicētam procesam kā 

inovācijas (skat. 4.1. att. un 5.1. att.), jo inovāciju procesu vienlaikus ietekmē daudzi, 

bieži vien savstarpēji saistīti (kolineāri) faktori. 
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Avots: autores veidots pēc O. Krastiņš, 1998 un I. Arhipova, S. Bāliņa, 2006 

5.1. att. Faktoru regresijas metožu salīdzinājums. 

Pieņemot, ka inovāciju process sastāv no diviem apakšprocesiem – zināšanu 

radīšanas un zināšanu komercializācijas procesa – un šos procesus vienlaikus ietekmē 

gan ārējās vides faktori, gan priekšnoteikumi sekmīgas inovatīvās darbības 

nodrošināšanai, ar viena līmeņa regresijas metodēm vienlaikus aprēķināt mijiedarbības 

un modelēt sakarības starp sistēmas elementiem nav iespējams. 

Ņemot vērā to, ka 5.1. tabulā ietvertie faktori, kuru saistību ar zināšanu radīšanas, 

zināšanu komercializācijas un ekonomikas izaugsmi pētījums paredz pārbaudīt, ir 

izteikti atšķirīgās mērījumu skalās un mērvienībās ar vienkāršās regresijas metodēm tos 

ir grūti analizēt. PMK metode pieļauj pētīt cēloņsakarību ķedes raksturojošās saiknes, 

izskaitļot pastāvošās mijiedarbības starp tiem, pielietot arī atšķirīgās skalās mērītus 

faktorus bez pārveidošanas. 

PMK metodei ir minimālas prasības attiecībā uz mērījumu mērogiem, izlases 

lielumu un neizskaidroto faktoru izkārtojumu. Kaut gan PMK metodi var izmantot 

teoriju pierādīšanai, ar tās palīdzību iespējams arī noteikt, kur pastāv vai, tieši pretēji, 

nav novērojamas likumsakarības, un iegūt priekšlikumus tālākai izpētei. 

Salīdzinot ar labāk pazīstamo faktoriem-bāzēto kovariances pielāgošanas pieeju 

latentajai strukturālajai modelēšanai (piemēram, LISREL, EQS, COSAN, EZPATH 

programmatūrā), uz komponentiem bāzētās PMK lietošana palīdz izvairīties no divām 

būtiskām problēmām: nepieņemamiem risinājumiem un faktoru nenoteiktības (Fornell, 

Bookstein, 1982). Filozofiskā atšķirība starp šīm divām pieejām ir tajā, vai izmantot 

strukturālu vienādojumu modelēšanu teoriju pārbaudei un papildināšanai, vai 

prognozēšanai (Anderson, Gerbing, 1988). Apstākļos, kad teorētiskā bāze ir spēcīga un 

tālāka pārbaudīšana un attīstība ir mērķis, uz kovarianci bāzētas pilnīgas informācijas 

novērtēšanas metodes (piemēram, lielākās iespējamības (maximum likelihood) vai 

vispārējās mazāko kvadrātu (generalized least squares)) ir piemērotākas. Tomēr faktoru 

vērtību nenoteiktības dēļ tiek zaudēta prognozēšanas precizitāte. Protams, šī nav 

Vienfaktora regresija 

Daudzfaktoru regresija 

Trajektorijas analīze 

Cēloņsakarību ķēdes 

sistēma (rekursīva) 
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nozīmīga problēma, pārbaudot teoriju, ja būtiskāka ir strukturālo sakarību izpēte, t.i., 

parametru novērtēšana (Anderson, Gerbing, 1988).  

Veicot pētījumus ar PMK, tiek pieņemts, ka visa izmērītā dispersija var tikt 

izskaidrota. Šī pieeja novērtē latentos mainīgos kā tiešas lineāras novēroto mainīgo 

kombinācijas, kas ļauj izvairīties no faktoru nenoteiktības problēmas un precīzi definē 

komponentu vērtības. Izmantojot iteratīvu novērtēšanas tehniku (Wold, 1981), PMK 

metode piedāvā vispārēju modeli, kas iekļauj, citu metožu starpā, kanonisko korelāciju, 

redundances analīzi, vairākkārtēju regresiju, vairāku mainīgo dispersijas analīzi, un 

principālos komponentus. Iteratīvais algoritms parasti iekļauj vairākas parastās mazāko 

kvadrātu analīzes, tādēļ identifikācija nerada problēmas rekursīviem modeļiem, kā arī 

novērotajiem mainīgajiem netiek pieņemts kāds noteikts izkārtojums.  

Piemērojot PMK metodi, izlases apjoms var būt mazāks, kaut gan spēcīgais 

„īkšķa likums” nosaka, ka izlasei jābūt vismaz vienādai ar lielāko no sekojošajiem:  

 desmitreiz lielāka par skalu ar lielāko skaitu kauzālo indikatoru;  

 desmitreiz lielāka par lielāko skaitu strukturālo saistību, kas attiecas uz 

specifisku konstrukciju strukturālajā modelī (t.i., desmit reizes lielākai par 

bultiņu skaitu, kuras modeļa ietvaros vienlaikus norāda uz vienu latento 

mainīgo).  

Vājais „īkšķa likums” nosaka, līdzīgi kā vairākkārtējām regresijām (Tabachnik, 

Fidell, 1989), ka iepriekšējos formulējumos var lietot reizinātāju pieci reizinātāja desmit 

vietā. Ekstrēmu piemēru sniedz Volds (Wold, 1989), kurš ar PMK metodi analizēja 27 

mainīgos ar diviem latentiem mainīgajiem, izmantojot izlasi ar desmit novērojumiem. 

Otrās kārtas faktori jeb latentie mainīgie var tikt novērtēti ar daudzu procedūru 

palīdzību. Salīdzinoši vienkārši ir ieviest pieeju ar atkārtotiem indikatoriem, kas zināma 

kā hierarhisko komponentu modelis un ko ieteicis Volds (Lohmöller, 1989). Būtībā, 

otrās kārtas faktors tiek tieši mērīts ar novēroto mainīgo palīdzību, kas raksturo pirmās 

kārtas faktorus. Kaut gan šī pieeja atkārto lietoto mainīgo skaitu, modeli var novērtēt ar 

standarta PMK pieejas algoritmu. Šī procedūra darbojas vislabāk ar vienādu skaitu 

indikatoru pie katras konstrukcijas. 

Visbeidzot, PMK metode tiek uzskatīta par labāk piemērotu, lai izskaidrotu 

kompleksas sakarības (Fornell, Lorange, Roos, 1990; Fornell, Bookstein, 1982). Volds 

(Wold, 1985) raksta, ka PMK metodes piemērošanas ir noderīgāka lielākos modeļos, 

kad mainīgo kopas un kopējie parametri kļūst nozīmīgāki par individuālajiem 

mainīgajiem un parametriem. Viņaprāt, lielos, kompleksos modeļos ar latentiem 

mainīgajiem PMK metodei praktiski nav konkurentu. Tomēr ar PMK novērtētie 

parametri ir mazāk optimāli attiecībā uz novirzi un konsistenci. Novērtējumi būs 

asimptotiski precīzi pie diviem saistītajiem konsistences nosacījumiem: liela izlases 

apjoma un vispārējās konsistences, t.i., liela indikatoru skaita uz vienu latento mainīgo. 

Turklāt standartnovirzes jānovērtē ar atkārtotas izvēlēšanas metodi, piem. “savāžamā 

naža” (jackknife) (JK) vai “kurpju auklu” (bootstrap) (BS) metodi (Efron, Gong, 1983). 

Pastāv arī uzskats, ka kovariances pielāgošanas pieejas (piemēram, ML, GLS) var tikt 

uzlūkotas kā papildinošas PMK metodei, nevis ar to konkurējošas. Jöreskog un Wold 

(1982) raksta, ka ML ir orientēta uz teoriju, un uzsver pāreju no izpētošas līdz 

apstiprinošai analīzei, savukārt PMK metode, pirmkārt, ir domāta kauzāli-prognozējošai 

analīzei augstas sarežģītības situācijās ar vāju teorētisko bāzi. Būtiski, ka, izmantojot 

PMK metodes algoritmu ar atspoguļojošu uzstādījumu visām konstrukcijām, nerodas 

problēmas ar kolinearitāti mainīgo kopu iekšienē, kas reprezentē konstrukcijas. 

PMK metodi pārsvarā lieto mūsdienu mārketinga izpētē, lai aprēķinātu sakarības 

starp tādiem grūti izkaidrojamiem mainīgajiem, kas netiek raksturoti ar vienu vai 

vairākām pazīmēm, bet gan ir kompleksas sistēmas sastāvdaļa. Šādi mainīgie 
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zinātniskajā literatūrā tiek dēvēti par latentajiem jeb slēptajiem mainīgajiem, un tie 

visbiežāk apzīmē: vērtības, vēlmes, paredzamo rīcību, attieksmi u.c..  

Ar PMK metodi veidotais modelis sastāv no ārējā modeļa, kurā ietverti visu 

raksturojošo faktoru ievades rādītāji (otrās kārtas faktori), un no iekšējā modeļa (pirmās 

kārtas faktori). Iekšējais modelis veidojas no latentajiem mainīgajiem, t.i., mainīgajiem, 

kas tiek aprēķināti modeļa iekšienē, pamatojoties uz ārējā modeļa faktoru vērtībām un 

definētajām mijiedarbībām starp šiem latentajiem mainīgajiem, un kurus tiešā veidā nav 

iespējams raksturot ar vienu vai vairākiem ārējā modelī esošajiem faktoriem.  

Ievērojot to, ka ikvienu parādību iespējams raksturot divējādi – izvērtējot 

cēloņus vai sekas, izdala divu veidu konstrukcijas – formatējošas un reflektīvas. 

 
Avots: autores veidots pēc Jarvis et al., 2003 

5.2. att. Reflektīva modeļa shēma. 

Ņemot vērā to, ka izveidotā modeļa latentie mainīgie pēc būtības tiek paskaidroti 

ar reflektīviem ārējā modelī ietvertajiem rādītājiem, kļūda paliek ārpus iekšējā modeļa 

(skat. 5.2. att. ). 5.2. attēlā parādīts vienkārša reflektīva modeļa shematisks 

atspoguļojums. Redzams, ka kļūda tiek ņemta vērā ārējā modeļa rādītāju līmenī, bet 

modeļa iekšienē, aprēķinot latentos mainīgos, līzīgi kā faktoru analīzes metodē, kļūda 

netiek ieverta. 

Reflektīva modeļa gadījumā pretēji formatīvam modelim iespējams bez bažām 

atteikties no kāda ārējā modelī esoša faktora ietveršanas modelī, ja tā ietekme vērtējama 

kā vāja, vai tā izslēgšana uzlabo kopējā modeļa vērtību.  

Ar PMK metodi iespējams visas modelī definētās regresijas veikt vienlaikus, 

ņemot vērā noteiktās saiknes starp iekšējā modeļa latentajiem mainīgajiem, kā arī 

aprēķināt ārējā modeļa faktoru ietekmes stiprumu uz attiecīgajiem latentajiem 

mainīgajiem.  

5.2.  Modelis zinātniskās un inovatīvās darbības saiknes ar valsts 

izaugsmi novērtēšanai 

Konkrētā valstī NIS ietvarā tiek īstenots inovāciju process, kas iekļauj zināšanu 

radīšanas un komercializācijas apakšprocesus. Turklāt kopējo inovāciju procesu veicina 

vai kavē vairāki ārpus NIS esoši faktori. Inovāciju sistēmas ārējās vides faktori, saskaņā 

ar promocijas darba 1. nodaļā aprakstīto reģionu kolektīvās efektivitātes teoriju, var būt 

pavisam netieši saistīti, bet ar spēcīgu ietekmi uz sistēmas darbību. Lai izveidotu pēc 

iespējas visaptverošu modeli zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu saiknes ar 
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valsts izaugsmi novērtēšanai, tika ņemts vērā Guana (Guan) un Čena (Chen) (2012) 

veiktais pētījums, kas definē astoņus ārējās vides faktorus: 

 intelektuālā īpašuma tiesības; 

 tiesiskā vide tehnoloģiju attīstībai un pielietošanai; 

 atvērtība starptautiskajām investīcijām un tirdzniecībai; 

 finansējums P&A biznesa sektorā; 

 universitāšu sniegums P&A; 

 riska kapitāla pieejamība; 

 universitātes un industrijas sadarbība; 

 sadarbība starp uzņēmējiem tehnoloģiju attīstībā. 

Šo inovāciju ārējās vides faktoru saikne ar zināšanu radīšanas procesa efektivitāti 

tiek pierādīta (Guan, Chen, 2012). Toties pētījuma rezultāti liecina, ka ne visi no 

nosauktajiem faktoriem ietekmē zināšanu komercializācijas efektivitāti (Guan, Chen, 

2012). Saskaņā ar Guana un Chena (2012) pētījuma rezultātiem iespējams secināt, ka 

inovāciju procesa ārējo faktoru ietekme ir pozitīva un statistiski nozīmīga vienīgi 

attiecībā uz zināšanu radīšanas efektivitāti pētījumā analizētajās valstīs laika periodā no 

1999. līdz 2002. gadam. 

Promocijas darba autore pētījuma gaitā izvirzīja uzdevumu analizēt, kādas 

sakarības ES dalībvalstīs pastāv starp zināšanu radīšanas un zināšanu komercializācijas 

procesiem un valsts ekonomikas izaugsmi. 

Izveidotais modelis 

Promocijas darba ietvaros tiek veikts salīdzinošs pētījums par ES vecajām 

dalībvalstīm (ES 15 dalībvalstis) – Austrija, Beļģija, Dānija, Grieķija, Francija, Itālija, 

Īrija, Lielbritānija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija,Vācija un 

Zviedrija, un par ES jaunajām dalībvalstīm (ES 12 dalībvalstis) – Bulgārija, Čehija, 

Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Ungārija, Malta, Polija, Rumānija, Slovēnija un 

Slovākija. Līdz ar to modelī novērojumu skaits attiecīgi ir 15, 12 vai 27, ja izvērtē visas 

ES dalībvalstis kopā (ES 27 dalībvalstis), reiz modelī analizēto gadu skaits. 

Modelis tiek veidots no iekšējā modeļa, t.i., latentajiem mainīgajiem, kas ar ārējā 

modeļa (tiek dēvēts arī par mērīšanas modeli) starpniecību aprēķina iekšējā modeļa 

rādītāju relatīvās vērtības un sakarību ciešumu starp tiem. 

Veidojot modeli, promocijas darba autore noteica šādus ar modeļa algoritmu 

aprēķināmus, savstarpēji saistītus sešus latentos jeb slēptos mainīgos: 

 ieguldījumi P&A; 

 sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem; 

 zinātnieku spēja radīt izgudrojumus; 

 uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas; 

 uzņēmējdarbības vide; 

 ekonomikas izaugsme. 

Latentie mainīgie tiek aprēķināti ar attiecīgajiem, katram latentajam mainīgajam 

piesaistītajiem ārējā modelī ietvertajiem rādītājiem (skat. 5.1. tab., modeļa izveidē 

izmantotos datus skat. promocijas darba 10. pielikumā). 
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5.1. tabula 

 Modeļa izveidē izmantoto rādītāju akronīmi, raksturojums, datu ieguves avots un 

pārskata periods 

Ārējā 

modeļa 

rādītāja 

akronīms 

Ārējā modeļa 

rādītāja pilns 

nosaukums 

Ārējā modeļa rādītāja definējums Datu avots 
Pārskata 

periods 

AI_GRED Izdevumi 

P&A 

augstākās 

izglītības 

sektorā 

Izdevumi P&A augstākās izglītības 

sektorā uz iedzīvotāju skaitu, EUR 

Eurostat datu 

bāze 

2005.-

2009.g. 

Priv_GRED Izdevumi 

P&A privātajā 

sektorā 

Izdevumi P&A privātajā sektorā uz 

iedzīvotāju skaitu, EUR 

Eurostat datu 

bāze 

2005.-

2009.g. 

Gov_GRED Izdevumi 

P&A valsts 

sektorā 

Izdevumi P&A valsts sektorā uz 

iedzīvotāju skaitu, EUR 

Eurostat datu 

bāze 

2005.-

2009.g. 

Inov_MVU

_sad 

Inovatīvi 

MVU, kas 

sadarbojas ar 

citiem 

Inovatīvu MVU, kas sadarbojas ar 

citiem, īpatsvars MVU kopskaitā, t.i. 

MVU, kuriem bija sadarbības līgumi 

inovāciju jomā ar citiem uzņēmumiem 

vai institūcijām  

European 

Innovation 

Scoreboard, 

Innovation 

Union 

Scoreboard 

2005.-

2009.g. 

UI_sad_P&

A 

Augstskolas 

un industrijas 

sadarbība 

P&A jomā 

Cik lielā mērā uzņēmumi sadarbojas ar 

universitātēm P&A jomā jūsu valstī  

(1 = nemaz nesadarbojas, 7 = plaši 

sadarbojas),? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 

PatPiet.iedz Patentu 

pieteikumi 

Eiropas 

patentu birojā 

Patentu pieteikumi Eiropas Patentu 

birojā nacionālā līmenī uz miljons 

iedzīvotājiem 

Eurostat datu 

bāze 

2005.-

2009.g. 

ZIK Zinātnisko 

institūciju 

kvalitāte 

Kā jūs vērtējat zinātnisko institūciju 

kvalitāti jūsu valstī (1 = ļoti zema,  

7 = ļoti augsta, zinātnieki jūsu valstī ir 

labākie savā jomā, vērtējot starptautiski? 

Global 

Competitiveness 

Report 

2005.-

2009.g. 

ZIP Zinātnieku un 

inženieru 

pieejamība 

Kādā mērā zinātnieki un inženieri ir 

pieejami jūsu valstī (1 = nav pieejami 

vispār; 7 = ir plaši pieejami dažādās 

jomās)? 

Global 

Competitiveness 

Report 

2005.-

2009.g. 

Z_publ Publikācijas 

zinātniskajos 

un tehnoloģiju 

žurnālos 

Publikācijas zinātniskajos un 

tehnoloģiju žurnālos šādās zinātnes 

jomās: fizikā, bioloģijā, ķīmijā, 

matemātikā, klīniskajā medicīnā, 

biomedicīnā, inženierzinātnēs, dabas un 

kosmosa zinātnes. 

The World 

Bank datu bāze 

2005.-

2009.g. 

IS Inovāciju 

spēja 

Kā jūsu valstī uzņēmumi iegūst 

tehnoloģijas (1 = vienīgi ar iegādājoties 

licences vai imitējot ārzemju firmu 

ražojumus, 7 = veicot lietišķos 

pētījumus un ieviešot tirgū jaunus 

produktus un procesus)? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 

RPA Ražošanas 

procesa 

attīstība 

Cik attīstīts ir ražošanas process jūsu 

valstī (1 = nemaz nav attīstīts - 

darbaspēka intensīvas metodes vai 

iepriekšējo paaudžu tehnoloģiskie 

procesi dominē, 7 = augsti attīstīts - 

pasaules labākie un visefektīvākie 

tehnoloģiskie procesi dominē)? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 
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5.1. tabulas nobeigums 

Ārējā 

modeļa 

rādītāja 

akronīms 

Ārējā modeļa 

rādītāja pilns 

nosaukums 

Ārējā modeļa rādītāja definējums Datu avots 
Pārskata 

periods 

SATUL Spēja absorbēt 

tehnoloģijas 

uzņēmuma 

līmenī 

Kādā mērā uzņēmumi jūsu valstī 

absorbē tehnoloģijas (1 = neabsorbē 

nemaz, 7 = agresīvi absorbē)? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 

UID Uzņēmumu 

inovatīvā 

darbība 

Uzņēmēju izdevumi inovatīvai darbībai 

2008.gadā pret 2006.gadu un 2009.gadā 

pret 2008.gadu. 

European 

Commission, 

2009 

2006.-

2009.g. 

ATVI Augsto 

tehnoloģiju 

valsts 

iepirkums 

Vai publiskā iepirkuma regulējums 

sekmē tehnoloģisku inovāciju iepirkšanu 

jūsu valstī (1 = nemaz neveicina,  

7 = ļoti veicina)? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 

IIA Intelektuālā 

īpašuma 

aizsardzība 

Kā jūs vērtējat intelektuālā īpašuma 

aizsardzību, ieskaitot pretviltošanas 

pasākumus, jūsu valstī (1 = ļoti vāja,  

7 = ļoti spēcīga)? 

Global 

Competitiveness 

Report  

2005.-

2009.g. 

SmA Smadzeņu 

aizplūšana 

Vai jūsu valsts piesaista talantīgus 

cilvēkus (1 = nē, labākie un 

apdāvinātākie cilvēki aizbrauc uz citām 

valstīm izmantot iespējas; 7 = jā, valstī 

ir daudz iespēju talantīgiem cilvēkiem)? 

Global 

Competitiveness 

Report 

2005.-

2009.g. 

IKP_p Iekšzemes 

kopprodukta 

pieaugums 

Iekšzemes kopprodukta pieaugums 

faktiskajās cenās pret iepriekšējo gadu 

Eurostat datu 

bāze 

2008.-

2012.g.; 

(2012.g. 

prognoze) 

Kapit_p Uzkrātā 

pamatkapitāla 

pieaugums 

Bruto uzkrātā pamatkapitāla pieaugums, 

% pret iepriekšējo gadu 

Eurostat datu 

bāze 

2008.-

2012.g.; 

(2012.g. 

prognoze) 

PVN_p Pievienotās 

vērtības 

pieaugums 

Pievienotās vērtības pieaugums, % pret 

iepriekšējo gadu  

Eurostat datu 

bāze 

2008.-

2012.g.; 

(2012.g. 

prognoze) 

Prod_p Darbaspēka 

produktivitātes 

pieaugums 

Reālās darbaspēka produktivitātes uz 

nodarināto pieaugums, % pret 

iepriekšējo gadu 

Eurostat datu 

bāze 

2008.-

2012.g.; 

(2012.g. 

prognoze) 

Avots: autores veidots pēc Eurostat; European Innovation Scoreboard 2006; European 

Innovation Scoreboard 2007; European Innovation Scoreboard 2008; European Innovation 

Scoreboard 2009; European Innovation Scoreboard 2010; Innovation Union Scoreboard 2011; 

European Commission, 2009; The Global Competitiveness..., 2006; The Global 

Competitiveness..., 2007; The Global Competitiveness..., 2008; The Global Competitiveness..., 

2009; The Global Competitiveness..., 2010; The Global Competitiveness..., 2011 un The World 

Bank datubāzes datiem 

Faktori, kuri ietverti Globālas konkurētspējas ziņojumos, pārsvarā tiek aprēķināti, 

apkopojot uzņēmumu viedokli, un tie ir noderīgs informācijas avots uzņēmumu 

snieguma un vērtējuma par valstī pastāvošās inovāciju sistēmas darbību analīzei. 

Uzņēmēju vērtējums par inovāciju attīstību ietekmējošiem faktoriem standartizēts skalā 

no 1 (visnegatīvākais faktora vērtējums) līdz 7 (vispozitīvākais faktora vērtējums). Šos 

datus iespējams bez pārveidošanas ietvert tālākajos aprēķinos ar PMK metodi, jo 

būtiski, ka visi dati ir vienādi vērsti, t.i., tie ir augoši no zemākā vērtējuma uz lielāko. 

Lai gan uzņēmumu subjektīvas uztveres rādītāji ir noderīgs informācijas avots 
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uzņēmumu snieguma novērtējumā, promocijas darba autore iesaka šos rādītājus lietot 

kopā ar finansiālajiem rādītajiem. 

Promocijas darba autore šos attieksmi raksturojošos faktorus (piemēram, 

zinātnisko institūciju kvalitāte, augsto tehnoloģiju valsts iepirkums, „smadzeņu 

aizplūšana” u.c., skat. 5.1. tab.)  ietvērusi modeļos kopā ar faktoriem, kas tiek raksturoti 

ar faktiskiem vai relatīviem rādītājiem, līdz ar to sniedzot iespēju finansiālā vai 

procentuālā izteiksmē izmērīt veikumu inovāciju jomā. Tādējādi tiek nodrošināti 

objektīvāki pētījuma rezultāti, jo, kombinējot rādītājus no dažādām grupām, ir 

iespējams novērtēt saikni ne tikai starp faktoriem, kas izteikti kvantitatīvi, bet arī ietvert 

modeļos uzņēmēju attieksmi pret inovāciju procesa sadaļām un to ietekmējošiem 

faktoriem, kā arī priekšnoteikumiem.  

Promocijas darba autore uzskata, ka uzņēmēju viedoklis par inovāciju attīstību 

valstī, līdzīgi kā finanšu tirgus dalībnieku viedoklis par akciju cenu gaidāmajām 

svārstībām, ietekmē tirgus dalībnieku tālāko rīcību un tādējādi rada rezultātu, kuru jau 

iepriekš vairums attiecīgā tirgus subjekti bija paredzējuši. Inovāciju procesā uzņēmēju 

attieksmes ietekme nav tik spēcīga un tieša, jo ir vairāk citu inovāciju sistēmas 

dalībnieku, kas veicina vai kavē inovācijas procesa attīstību, kā arī jāņem vērā ārējo 

faktoru ietekme. 

Ekonomikas attīstības mērīšanai sākotnēji tikai izvēlēti divi rādītāji – IKP 

pieaugums faktiskajās cenās pret iepriekšējo gadu (aprēķinos izmantots aritmētiskais 

vidējais par 2010, 2011 un 2012 (prognoze)) un reālā darbaspēka produktivitātes 

pieaugums, 2010 (aprēķinos izmantots aritmētiskais vidējais par 2010, 2011 un 2012 

(prognoze)). Līdz šim promocijas darba autorei zināmajā zinātniskajā literatūrā 

inovāciju ietekme uz izaugsmi makroekonomiskā līmenī noteikta, pārbaudot sakarības 

starp faktoriem un kā mainīgo lietojot IKP pieaugumu. Turpretim, mikrolīmenī tiek 

lietoti uzņēmumu raksturojošie rādītāji, lai pārbaudītu inovāciju saistību ar darbaspēka 

produktivitātes pieaugumu (skat. 5.1. tab.).  

Promocijas darba autore uzsata, ka IKP pieaugums valstī kā rādītājs bez papildu 

informācijas vai citiem raksturojošiem indikatoriem nepilnīgi raksturo inovāciju ietekmi 

uz ekonomikas attīstību, jo, kā zināms, jaunattīstības valstīm, tai skaitā arī pārejas 

ekonomikas valstīs, ekonomikas cikla izaugsmes fāzē ir raksturīgs straujāks pieaugums 

nekā attīstības valstīm. Tādēļ latentā mainīgā „Ekonomikas izaugsme” raksturošanai 

ārējā modelī ietverti papildus divi rādītāji: pievienotās vērtības pieaugums un bruto 

uzkrātā pamatkapitāla pieaugums, % pret iepriekšējo gadu. Pievienotās vērtības 

pieaugums saistīts ar ekonomikā pārskata gadā saražotās produkcijas pievienoto vērtību. 

Vienlaikus uzkrātais pamatkapitāls raksturo izdevumus, kas pārsvarā vērsti uz 

infrastruktūras izveidi un tie saistīti ar ilgtermiņā pielietojamām vērtībām, nodrošinot 

ieguldījumu attīstībā. 

Promocijas darba autore izvirza uzdevumu vienlaikus pārbaudīt, vai pastāv saikne 

starp inovāciju procesiem un IKP, darbaspēka produktivitātes, pievienotās vērtības un 

uzkrātā pamatkapitālā pieaugumu. Zināmajā zinātniskajā literatūrā (skat. 4.1. tab.) IKP 

un darbaspēka produktivitātes pieaugums kā ekonomikas izaugsmi raksturojoši faktori 

analizēti atsevišķi, iespējams tieši metodoloģisku apsvērumu dēļ, jo šo rādītāju saistību 

ar ekonomikas izaugsmi nepieciešams pārbaudīt sistēmas ietvarā. 

Inovāciju procesa atdevi uz ekonomiku nosaka divi aspekti:  

a) valsts spēja radīt zināšanas un valsts darbaspēka kvalitāte;  

b) uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas, kas tiek raksturota ar uzņēmēju spēju 

absorbēt tehnoloģijas uzņēmuma līmenī, spēju ieviest jaunas tehnoloģijas un 

esošo ražošanas procesa attīstības pakāpi. 
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Saskaņā ar trīskāršās spirāles (Triple Helix) modeli NIS ietver trīs procesa 

dalībniekus – valdību, universitāti (zinātnisko institūtu) un industriju. Promocijas darbā 

izstrādātajā modelī iekļauti visi šie dalībnieki un to savstarpējās mijiedarbības, tai 

skaitā: 

valsts → zinātnieki = valsts piešķirtais finansējums zinātniskajai darbībai un 

veicina zinātnieku spēju radīt zināšanas; 

uzņēmēji → zinātnieki = sadarbība starp uzņēmējiem un zinātniekiem ietekmē 

zinātnieku spēju radīt izgudrojumus; 

zinātnieki → uzņēmēji = zinātnieku spēja radīt izgudrojumus ietekmē uzņēmēju 

spēju komercializēt zināšanas; 

valsts → uzņēmēji = valsts radītā un uzturētā uzņēmējdarbības vide, piešķirtais 

finansējums P&A, kā arī veidotā attīstības politika ietekmē uzņēmēju spēju 

komercializēt zināšanas.  

Pielietojot datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005), promocijas darba 

autore ir izstrādājusi ekonomisko modeli. Analīzei izvēlēts laika periods no 2005. līdz 

2009. gadam, jo aktuālākie dati par zināšanu radīšanas un komercializācijas procesus 

raksturojošajiem rādītājiem ES dalībvalstīs pieejami par 2009. gadu. 

Promocijas darba autore uzskata, ka, raksturojot inovāciju procesu kā 

cēloņsakarību ķēdi, modelī nedrīkst izmantot 4. nodaļā izmantoto vienīgi ieguldījuma 

un rezultāta (input – output) principu. Lai pilnīgāk raksturotu sistēmu, modelī 

nepieciešams ietvert sistēmas ārējo faktoru ietekmes izvērtējumu. Izveidotais modelis 

vienlaikus pārbauda starp modeļa elementiem pastāvošo saikņu korelācijas (5.3., 5.4., 

5.5. un 5.6. att.).  

Izveidotajā modelī ietvertajam latentajam mainīgajam „Ieguldījumi P&A” pēc 

būtības ir formatīvs raksturs. Tomēr, ievērojot modeļa piemērošanas nosacījumus 

(Ringle et.al., 2005), lai vienkāršotu modeļa analīzi, šis latentais mainīgais modelī 

atspoguļots kā reflektīvs. Līdz ar to visu izveidoto modeli iespējams analizēt kopumā un 

kā reflektīvu modeli. 

Ja saistību koeficientu vērtības attēlos ir robežās no 0 līdz 0.4, tas nozīmē, ka 

pastāv vāja saikne starp attiecīgajiem modeļa elementiem, ja koeficienta vērtības ir 

robežās no 0.4 līdz 0.8, tad pastāv vidēji spēcīga saikne, bet, ja koeficientu vērtības ir 

virs 0.8, tas nozīmē, ka saikne starp elementiem ir ļoti cieša (5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. att.). 

Ja koeficienti modelī uzrādās kā negatīvi, tad pastāv negatīva korelācija starp 

attiecīgajiem modeļa elementiem.  

Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti ir standartizēti, un tie izsaka, par cik 

palielināsies vai samazināsies latentā mainīgā vērtība, uz kuru norāda bulta, ja latentā 

mainīgā vērtību, no kura bulta novilkta, palielina par vienu vienību, vienlaikus pārējiem 

rādītājiem modeļa ietvaros paliekot nemainīgiem. 

Zilajos ovālos, kas raksturo latentos mainīgos, uzrādītais skaitlis ir attiecīgā 

latentā mainīgā izskaidrotā varbūtība (R2). Latentajiem mainīgajiem, kuri netiek 

aprēķināti modeļa ietvaros (t.i., uz tiem nenorāda neviena bulta), izskaidrotās varbūtības 

vērtība ir R2=0 (5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. att. zilajos ovālos norādītās vērtības).  

Ņemot vērā to, ka modelis veidots, izmantojot visu ģenerālajā kopā esošo 

novērojumu vērtības, t.i., rādītājus par visām attiecīgajā modelī analizētajām ES 

dalībvalstīm, modelī aprēķinātie koeficienti (5.3., 5.4., 5.5. un 5.6. att.) ir statistiski 

nozīmīgi. 
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*aprēķinā latentajam mainīgajam „Ieguldījumi P&A” un „Ekonomikas izaugsme” piesaistīto rādītāju 

raksturojošie dati ietverti par attiecīgo gadu 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc 

Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation Union Scoreboard 2011, 

Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank datubāzes datiem 

5.3. att. Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti zināšanu radīšanas un 

komercializācijas saiknei ar ekonomikas izaugsmi  

ES 12 dalībvalstīs 2005. -2009. gadā. 

Kā redzams 5.3. attēlā, latentā mainīgā „Ekonomikas izaugsme” izskaidrotā 

varbūtība R2=0.024. Šāds rezultāts nav apmierinošs, tādēļ promocijas darba autore veica 

modeļa testēšanu, izmantojot datus par atšķirīgiem laika periodiem, mainot nosacījumus 

ieguldījumiem P&A un ekonomikas izaugsmes rādītājiem, kā arī analazējot ES valstis 

kopumā un atsevišķi divās grupās – ES jaunās dalībvalstis un ES vecās dalībvalstis 

(skat. 5.2. tabulu). 

Modeļa testēšana un pilnveide 

Ievērojot to, ka inovāciju radīšana un ieviešana ir laikietilpīgs process – pētījumu 

veikšana, zinātniskās izstrādes izveide par produktu un šī produkta virzība līdz tirgum 

ilgst vairākus gadus, vienmērīga finansējuma plūsma P&A ir nepieciešama visa procesa 

laikā. Tādēļ modeļa testēšanā pielietoti divi atšķirīgi pieņēmumi latentā mainīgā 

„Ieguldījumi P&A” saistītajiem rādītājiem, aprēķinos lietojot (skat. 5.2. tabulu): 

a) attiecīgajā gadā ieguldīto finansējumu P&A; 

b) iepriekšējos piecos gados uzkrātā finansējuma P&A summu. 
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5.2. tabula 

 Modeļa testēšanas rezultāti par 2005. - 2009. gada periodu  

Nosacījumi latentā 

mainīgā „Ieguldījumi 

P&A” saistītajiem 

rādītājiem 

Nosacījumi 

ekonomikas izaugsmes 

rādītājiem 

Analizēto 

valstu grupa 

Koeficients 

saiknei starp 

uzņēmēju 

spēju 

komercializēt 

zināšanas → 

ekonomikas 

izaugsmi 

Latentā 

mainīgā 

„Ekonomikas 

izaugsme” 

izskaidrotā 

varbūtība 

(R2) 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 0.310 0.096 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 0.376 0.141 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 -0.154 0.024 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 -0.166 0.028 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 0.121 0.015 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 0.182 0.033 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 27 -0.173 0.030 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 15 0.125 0.016 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 12 -0.065 0.004 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 27 0.310 0.096 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 15 -0.154 0.141 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 12 0.375 0.024 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Ievērojot to, ka inovācijas procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi izpaužas ne 

agrāk kā pēc trīs gadiem (Furman et al., 2002;  Wang, Huang, 2007), ārējā modelī 

iekļautajiem ekonomikas izaugsmi raksturojošajiem rādītājiem: IKP pieaugums, uzkrātā 

pamatkapitāla pieaugums, pievienotās vērtības pieaugums un produktivitātes 

pieaugums, aprēķinos pielietoti dati ar trīs gadu nobīdi (attiecīgi analīzē izmantojot 

datus par laika periodu no 2008. līdz 2012. gadam). 

Tabulā 5.2. apkopotie modeļa rezultāti uzrāda, ka pastāv vāja saikne starp 

uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas → ekonomikas izaugsmi, kā arī latentā mainīgā 

„Ekonomikas izaugsme” izskaidrotā varbūtība R2 nav vispārpieņemtajās vēlamajās 

robežās no 0.7 līdz 1. 
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Analizējot inovāciju procesa īpatnības un ievērojot tā saikni ar ekonomikas 

ciklisko attīstību (Schumpeter, 1942; Boļšakovs, 2008; Filippetti, Archibugi, 2011), 

promocijas darba autore modelējusi atsevišķi inovāciju procesa saikni ar ekonomikas 

izaugsmi pirms krīzes periodā no 2005. līdz 2007.gadam un krīzes periodā no 2008. līdz 

2009.gadam (skat. 5.3. tabulu un 5.4. tabulu). 

Modeļa rezultāti par periodu no 2005. līdz 2007. gadam parāda, ka saikne starp 

uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas un ekonomikas izaugsmi pirms krīzes ir vāja, 

neatkarīgi no nosacījumu izmaiņām. Turklāt visos gadījumos, kad analizētas jaunās ES 

dalībvalstis, šī saikne ir negatīva (skat. 5.3. tabulu). 

5.3. tabula 

 Modeļa testēšanas rezultāti par 2005. - 2007. gada periodu 

Nosacījumi latentā 

mainīgā „Ieguldījumi 

P&A” saistītajiem 

rādītājiem 

Nosacījumi 

ekonomikas izaugsmes 

rādītājiem 

Analizēto 

valstu grupa 

Koeficients 

saiknei starp 

uzņēmēju 

spēju 

komercializēt 

zināšanas → 

ekonomikas 

izaugsmi 

Latentā 

mainīgā 

„Ekonomikas 

izaugsme” 

izskaidrotā 

varbūtība 

(R2) 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 0.198 0.039 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 0.189 0.036 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 -0.112 0.013 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 -0.435 0.189 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 0.199 0.040 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 -0.396 0.157 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 27 -0.454 0.206 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 15 -0.222 0.049 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 12 -0.321 0.103 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 27 0.199 0.039 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 15 0.189 0.036 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 12 -0.112 0.013 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Promocijas darba autore šo negatīvo saikni skaidro ar apstākli, ka ekonomikas 

izaugsmi iekšējā modeļa ietvaros ietekmē tikai viens latentais mainīgais „Uzņēmēju 
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spēja komercializēt zināšanas”, kas aprēķināts no trim uzņēmumu attieksmi 

reprezentējošiem rādītājiem. Turklāt, ievērojot promocijas darba 4. nodaļā veiktās 

zināšanu komercializācijas efektivitātes aprēķinu (skat. 4.2. tabulu), promocijas darba 

autore secina, ka lielai daļai ES jauno dalībvalstu ir zemi un viduvēji efektivitātes 

rādītāji – vidēji Ek=0.58. Tādēļ inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi ES 

jaunajās dalībvalstīs laika periodā no 2005. līdz 2007. gadam modeļa ietvaros ir 

negatīva.  

Modeļa rezultāti par periodu no 2008. līdz 2009. gadam, uzrāda, ka saikne starp 

uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas un ekonomikas izaugsmi krīzes laikā ir spēcīga 

un pozitīva ES vecajās dalībvalstīs, bet vāja un negatīva ES jaunajās dalībvalstīs (skat. 

tabulu 5.4.). 

5.4. tabula  

Modeļa testēšanas rezultāti par 2008. - 2009. gada periodu 

Nosacījumi latentā 

mainīgā „Ieguldījumi 

P&A” saistītajiem 

rādītājiem 

Nosacījumi 

ekonomikas izaugsmes 

rādītājiem 

Analizēto 

valstu grupa 

Koeficients 

saiknei starp 

uzņēmēju 

spēju 

komercializēt 

zināšanas → 

ekonomikas 

izaugsmi 

Latentā 

mainīgā 

„Ekonomikas 

izaugsme” 

izskaidrotā 

varbūtība 

(R2) 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 -0.426 0.182 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 0.856 0.733 

Finansējums attiecīgajā 

gadā 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 -0.383 0.147 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 27 -0.323 0.104 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 15 -0.333 0.111 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme attiecīgajā gadā ES 12 -0.328 0.108 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 27 0.165 0.027 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 15 0.163 0.027 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme nākamajā gadā ES 12 0.107 0.012 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 27 -0.426 0.182 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 15 0.856 0.733 

Uzkrāts finansējums par 

iepriekšējiem pieciem 

gadiem 

Ietekme pēc trim 

gadiem 

ES 12 -0.383 0.147 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 
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Lai analizētu zināšanu radīšanas un komercializācijas saikni ar ekonomikas 

izaugsmi ekonomikas lejupslīdes posmā, turpmākai analīzei izvēlēts periods no 2008. 

līdz 2009. gadam. Papildus 5.1. tabulā norādītajiem ārējā modelī iekļautajiem 

rādītājiem, analizējot laika posmu, kas aptver ekonomikas krīzi, iekļauts uzņēmēju 

darbību inovāciju jomā raksturojošs faktors (skat. 5.4. att.).  

 
* aprēķinā ietverti latentajam mainīgajam „Ekonomikas izaugsme” piesaistīto rādītāju raksturojošie dati 

par trīs gadiem pēc veiktajiem ieguldījumiem P&A. Ieguldījumi P&A tiek ietverti par pēdējos piecos 

gados atvēlētā finansējuma P&A kopsummu. 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc 

Filippetti, Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), 

Innovation Union Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World 

Bank datubāzes datiem 

5.4. att. Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti zināšanu radīšanas un 

komercializācijas saiknei ar ekonomikas izaugsmi ES 27 dalībvalstīs 

2008. - 2009. gadā. 

Latento mainīgo „Uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas” ekonomikas krīzes 

posmā papildu paskaidrojošais rādītājs „Uzņēmēju inovatīvā darbība” (UID) aprēķināts 

pēc Filipeti (Filippetti) un Arčibudži (Archibugi) 2011. gadā publicētā pētījuma par 

inovatīvo darbību krīzes posmā. UID 2008. gadam aprēķināts pēc formulas: 

)(

)(

minmax

min
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valstsvalsts

valstsivalsts
ivalsts

xx

xx
UID , (5.1.) 

kur:   

xvalsts-i  – % uzņēmumi, kas palielina izdevumus inovācijām - % uzņēmumi, kas 

samazina izdevumus inovācijām 2008. gadā pret 2006. gadu. 
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 UID 2009.gadam aprēķināts pēc formulas: 

)(

)(

minmax

min
09











valstsvalsts

valstsivalsts
ivalsts

xx

xx
UID ,  (5.2.) 

kur:   

xvalsts-i  – % uzņēmumi, kas palielina izdevumus inovācijām - % uzņēmumi, kas 

samazina izdevumus inovācijām 2009. gadā pret 2008. gadu. 

Ietverot modelī rādītāju „Uzņēmēju inovatīvā darbība”, modelis iegūst papildu 

dimensiju, kura atspoguļo uzņēmumu darbību ekonomiskās krīzes laikā. Kā redzams 

5.5. tabulā rādītājs „Uzņēmēju inovatīvā darbība”, analizējot ekonomiskās krīzes 

periodā visas ES 27 dalībvalstis, pieder latentajam mainīgajam „Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas”.  

5.5. tabula 

Ārējā modeļa rādītāja piederība attiecīgajam latentajam mainīgajam ES 

27 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu, % 

Ārējā modeļa 

rādītāji 

Ekonomikas 

izaugsme 

Ieguldījumi 

P&A 

Sadarbība 

uzņēmēji-

zinātnieki 

Uzņēmējdarbības 

vide 

Uzņēmēju 

spēja 

komercializēt 

zināšanas 

Zinātnieku 

spēja radīt 

izgudrojumus 

IKP_p 20 0 0 0 1 0 

Kapit_p 17 2 1 0 2 0 

PVN_p 31 0 0 0 1 0 

Prod_p 16 7 10 8 7 9 

AI_GRED 4 75 64 65 70 76 

Gov_GRED 11 65 23 42 46 41 

Priv_GRED 14 93 51 68 70 60 

Inov_MVU_sad 11 23 70 46 33 32 

UI_sad_P&A 13 69 89 71 78 82 

ATVI 13 44 47 74 49 35 

IIA 11 81 71 90 85 77 

SmA 3 67 73 91 72 65 

IS 14 79 65 67 92 89 

RPA 13 83 68 79 95 87 

SATUL 20 63 71 80 88 67 

UID 1 2 1 3 8 4 

Pat_ES_iedz 14 90 55 64 82 78 

ZIK 12 52 82 62 71 82 

ZIP 1 35 40 38 43 59 

Z_publ 1 11 7 6 18 28 

Avots: autores aprēķini ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc Filippetti, 

Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation Union 

Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank datubāzes 

datiem 
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Modeļa rezultāti liecina, ka, atsevišķi analizējot ES 15 dalībvalstis, rādītājs 

„Uzņēmēju inovatīvā darbība” ar 24 % izskaidro latento mainīgo „Ekonomikas 

izaugsme”, bet ar – 22 % latento mainīgo „Uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas” 

(skat. 5.6. tab.). Promocijas darba autore uzskata, ka ekonomikas izaugsme ir tieši 

atkarīga no uzņēmēju inovatīvās darbības krīzes posmā. Ja ekonomiskās krīzes periodā 

uzņēmēji palielina izdevumus inovācijām un aktīvi uzsāk jaunu zināšanu 

komercializāciju, tad ekonomikai ir iespējas straujāk atgūties no krīzes (Filippetti, 

Archibugi, 2011). To, ka krīzes posmā jaunu zināšanu komercializācijai uzņēmēji 

palielina investīcijas inovācijām, parāda promocijas darba ietvaros izveidotā modeļa 

aprēķini ES 15 dalībvalstīs (skat. 5.6. tab.). 

5.6. tabula 

Ārējā modeļa rādītāja piederība attiecīgajam latentajam mainīgajam ES 

15 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu, % 

Ārējā modeļa 

rādītāji 

Ekonomikas 

izaugsme 

Ieguldījumi 

P&A 

Sadarbība 

uzņēmēji-

zinātnieki 

Uzņēmējdarbības 

vide 

Uzņēmēju 

spēja 

komercializēt 

zināšanas 

Zinātnieku 

spēja radīt 

izgudrojumus 

IKP_p 96 47 29 51 72 45 

Kapit_p 76 47 27 47 57 35 

PVN_p 79 46 27 36 69 43 

Prod_p 25 4 4 12 13 12 

AI_GRED 29 64 55 49 51 68 

Gov_GRED 21 25 2 21 20 9 

Priv_GRED 45 85 37 64 56 45 

Inov_MVU_sad 4 16 64 25 15 24 

UI_sad_P&A 44 62 90 73 68 79 

ATVI 32 56 47 79 48 42 

IIA 58 74 57 90 82 76 

SmA 40 60 64 82 52 60 

IS 70 65 49 57 94 81 

RPA 69 73 55 68 92 85 

SATUL 61 70 63 83 84 72 

UID 24 6 3 8 22 9 

Pat_ES_iedz 54 83 42 58 80 75 

ZIK 39 41 80 65 68 81 

ZIP 4 17 19 17 16 41 

Z_publ 2 3 0 3 2 0 

Avots: autores aprēķini ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc Filippetti, 

Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation Union 

Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank datubāzes 

datiem 

Lai gan atbilstoši datorprogrammas SmartPLS aprēķiniem rādītājs „Uzņēmēju 

inovatīvā darbība” būtu jāpiesaista latentajam mainīgajam „Ekonomikas izaugsme”, jo 

ar to ir visciešākā korelācija (skat. 5.5. , 5.6. un 5.7. tab.), tomēr promocijas darba 
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autore uzskata, ka vienīgi latento mainīgo „Uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas” 

pēc loģikas var raksturot rādītājs „Uzņēmēju inovatīvā darbība”.  

Tabulās 5.5., 5.6. un 5.7. ietvertie aprēķini norāda, ka ārējā modeļa rādītāja 

piederība attiecīgajam latentajam mainīgajam atšķiras par 2 - 19 procentpunktiem. 

Saskaņā ar Čin (Chin) 2010. gada pētījumu, šādas atšķirības piederībai ir 

pieļaujamas, lai turpinātu modeļa pārbaudi, ietverot attiecīgo rādītāju kā paskaidrojošu 

latentajam mainīgajam, kam tas piederīgs saskaņā ar modeļa izveides loģiku un 

pastāvošajiem teorētiskajiem apsvērumiem. 

5.7. tabula 

Ārējā modeļa rādītāja piederība attiecīgajam latentajam mainīgajam ES 

12 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu, %  

Ārējā modeļa 

rādītāji 

Ekonomikas 

izaugsme 

Ieguldījumi 

P&A 

Sadarbība 

uzņēmēji-

zinātnieki 

Uzņēmējdarbības 

vide 

Uzņēmēju 

spēja 

komercializēt 

zināšanas 

Zinātnieku 

spēja radīt 

izgudrojumus 

IKP_p 74 16 8 3 10 18 

Kapit_p 82 6 3 7 7 5 

PVN_p 51 5 0 0 2 7 

Prod_p 74 11 23 13 21 22 

AI_GRED 1 59 77 68 54 49 

Gov_GRED 20 78 36 13 41 70 

Priv_GRED 18 86 40 27 59 74 

Inov_MVU_sad 4 42 73 62 45 42 

UI_sad_P&A 17 64 84 29 60 79 

ATVI 4 10 18 60 26 7 

IIA 7 45 59 85 54 40 

SmA 9 53 49 92 62 40 

IS 14 88 58 32 69 83 

RPA 15 50 50 59 93 47 

SATUL 6 27 49 57 76 30 

UID 5 1 2 0 0 0 

Pat_ES_iedz 9 84 39 27 43 66 

ZIK 7 62 71 23 43 85 

ZIP 31 6 24 12 29 20 

Z_publ 1 0 0 1 1 4 

Avots: autores aprēķini ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc Filippetti, 

Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation Union 

Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank datubāzes 

datiem 

Ievērojot iepriekš minēto, promocijas darba autore uzskata, ka ārējais modelis 

izveidots atbilstoši un ar tā palīdzību iespējams pētīt saikni starp ekonomikas izaugsmi 

un zināšanu radīšanas un komercializācijas procesiem. Līdz ar to turpinājumā tiek 

veikta iekšējā modeļa pārbaude atbilstoši PMK metodoloģijai. 
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5.6. tabulā modeļa ietvaros ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

aprēķinātie koeficienti zināšanu radīšanas un komercializācijas saiknei ar ekonomikas 

izaugsmi ES 15 dalībvalstīs 2008. - 2009. gadā uzrāda ciešu (k=0.875) saikni starp 

uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas un ekonomikas izaugsmi, ja izaugsmi mēra pēc 

trīs gadiem un ieguldījumi P&A tiek ietverti par pēdējos piecos gados atvēlētā 

finansējuma P&A kopsummu. 

 
* aprēķinā ietverti latentajam mainīgajam „Ekonomikas izaugsme” piesaistīto rādītāju raksturojošie dati 

par trīs gadiem pēc veiktajiem ieguldījumiem P&A. Ieguldījumi P&A tiek ietverti par pēdējos piecos 

gados atvēlētā finansējuma P&A kopsummu. 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc 

Filippetti, Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation 

Union Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank 

datubāzes datiem 

5.5. att. Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti zināšanu radīšanas un 

komercializācijas saiknei ar ekonomikas izaugsmi  

ES 15 dalībvalstīs 2008. - 2009. gadā. 

Latentā mainīgā „Uzņēmējdarbības vide” ietekme uz uzņēmēju spēju 

komercializēt zināšanas vērtējama kā vāja, jo k=0.176. Lai to pārbaudītu, nepieciešams 

veikt ietekmes apmēra aprēķinu, kurā par pamatu tiek izmantota modeļa ietvaros 

aprēķinātā atkarīgā mainīgā izskaidrotā varbūtība (R2). Latentā mainīgā ietekmes 

apmērs f 2 tiek aprēķināts pēc formulas (Chin, 2010): 
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kur:  

f 2 – latentā mainīgā ietekmes apmērs; 
2

ietvertsR  – atkarīgā latentā mainīgā R2, ja ietekmējošais mainīgais ietverts modelī; 
2

bezR  – atkarīgā latentā mainīgā R2, ja ietekmējošais mainīgais nav ietverts modelī. 

 
* aprēķinā ietverti latentajam mainīgajam „Ekonomikas izaugsme” piesaistīto rādītāju raksturojošie dati 

par trīs gadiem pēc veiktajiem ieguldījumiem P&A. Ieguldījumi P&A tiek ietverti par pēdējos piecos 

gados atvēlētā finansējuma P&A kopsummu. 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc 

Filippetti, Archibugi, 2011, Eurostat, European Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation 

Union Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank 

datubāzes datiem 

5.6. att. Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti zināšanu radīšanas un 

komercializācijas saiknei ar ekonomikas izaugsmi  

ES 12 dalībvalstīs 2008. - 2009. gadā. 

Latentā mainīgā „Uzņēmējdarbības vide” ietekmes apmērs, aprēķinot pēc 

formulas 5.3., modelī ES 15 dalībvalstīm ekonomiskās krīzes periodā f 2=0.047, kas 

vērtējams kā mazs, jo ir robežās no 0.02 līdz 0.15 (Cohen, 1988). Veicot šo ietekmes 

apmēra aprēķinu ES 12 dalībvalstīm f 2=0.259, bet ES 27 dalībvalstīm f 2=0.289, tas 

saskaņā ar Cohen (1988) vērtējams kā vidējs, jo ir robežās no 0.15 līdz 0.35. Līdz ar to 

promocijas darba autore secina, ka ekonomiskās krīzes posmā uzņēmējdarbības vide 
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vienīgi ES 12 jaunajās dalībvalstīs ar vidēju ietekmes apmēru vidēji spēcīgi (k=0.412) 

ietekmē uzņēmēju spējas komercializēt zināšanas (skat. 5.5. un 5.6. att.). 

Ievērojot iepriekš minēto, promocijas darba autore uzskata, ka jauno ES 

dalībvalstu zināšanu radīšanas un zināšanu komercializācijas ietekme uz ekonomikas 

attīstību vērtējama atsevišķi (skat. 5.5. un 5.6. att.), turklāt tajās saistībā ar pāreju no 

plānveida ekonomikas uz brīvu tirgus ekonomiku atšķirīgā veidā un tempā darbojas 

ekonomiskie procesi.  

Papildus jāņem vērā, ka, lai gan lielākajā daļā no jaunajām ES dalībvalstīm ir 

senas tradīcijas un nostiprinātas zināšanu radīšanas jeb pētniecības sistēmas, tomēr 

zināšanu komercializācijas sistēmas tikai sākušas veidoties pēdējo 15 - 20 gadu laikā. 

Modeļa atbilstības pārbaude kvalitātes kritērijiem 
Lai pārbaudītu izveidoto modeļa (skat. 5.4., 5.5. un 5.6. att.) kvalitāti, 

nepieciešams novērtēt modeli pēc 5.10. tabulā norādītajiem kritērijiem.  

5.8. tabula 

Modeļa kvalitātes novērtējuma kritēriji, to minimālā sasniedzamā  

vērtība un aprēķins 

Kritērija 

nosaukums 

Modeļa kvalitātes novērtējumā 

minimālā sasniedzamā vērtība un 

nosacījumi 

Kritērija aprēķina formula 

Cronbach’s α Cronbach’s α mēra ticamības 

pakāpi rādītāju kopumam. 

Saskaņā ar Nunali (Nunnally) 

(1978) vērtībām jābūt vismaz 0.7, 

bet atsevišķos gadījumos 

pieļaujama vērtība sākot no 0.6 

(Hair et al., 2006). 

))1(1( rN

rN




  

 

kur: N – rādītāju skaits; 
r – vidējā korelācija. 

Konstrukcijas 

ticamība 

konstrukcijas jeb saliktā ticamība 

mēra modeļa iekšējo viendabību. 

Ja rādītājs ir pieņemtajās robežās 

virs 0.6, tad latentais mainīgais un 

to paskaidrojošie rādītāji ir 

savstarpēji spēcīgi saistīti 

(Bagozzi, Yi, 1988). 
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kur: 
jk – rādītāju skaits; 

ij – algoritma ietvaros 

aprēķinātā vērtība 

rādītājam i pie attiecīgā 

latentā mainīgā; 

jj – latentā mainīgā 

empīriskā varbūtība; 

ii – rādītājam i kļūdas 

varbūtība. 
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5.8. tabulas nobeigums 

Kritērija 

nosaukums 

Modeļa kvalitātes novērtējumā 

minimālā sasniedzamā vērtība un 

nosacījumi 

Kritērija aprēķina formula 

Vidējā 

ekstrahētā 

varbūtība 

(AVE) 

Vidējā ekstrahētā varbūtība 

(AVE) mēra konverģences 

ticamību, salīdzinot izskaidrotās 

varbūtības proporciju pret kļūdas 

varbūtību. 

AVE vērtības virs 0.5 tiek 

uzskatītas par pieņemamām, jo 

zem vērtības 0.5 pārsvarā ietverta 

kļūdas varbūtība nevis rādītāja 

varbūtība (Chin, 1998). 
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kur:  

jk

– rādītāju skaits; 

ij – algoritma ietvaros aprēķinātā 

vērtība rādītājam i pie 

attiecīgā latentā mainīgā; 

jj
– latentā mainīgā empīriskā 

varbūtība; 

ii – rādītājam i kļūdas varbūtība. 
Avots: autores veidots pēc Nunnally, 1978; Hair et al., 2006; Chin, 2010 un Gotz et al., 2010. 

Modeļa kvalitātes izvērtējums parāda vai izveidotā modeļa konstrukcija ir stabila, 

un ar aprēķinos izmantotajiem rādītājiem sniedz ticamus rezultātus. 5.10. tabulā 

ietvertie modeļa kvalitātes kritēriji tiek aprēķināti ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle 

et al., 2005). Aprēķinu rezultāti katram modelim atbilstoši analizētajām valstu grupām 

ietverti 5.9., 5.10. un 5.11. tabulā.  

5.9. tabula 

Modeļa kvalitātes izvērtējums ES 27 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu 

Latentie mainīgie Cronbach’s α 
Konstrukcijas 

ticamība 

Vidējā ekstrahētā 

varbūtība (AVE) 

Ekonomikas izaugsme 0.8694 0.4381 0.2468 

Ieguldījumi P&A 0.8319 0.8992 0.7493 

Sadarbība uzņēmēji-

zinātnieki 
0.7534 0.8844 0.7933 

Uzņēmējdarbības vide 0.8947 0.9344 0.8265 

Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas 
0.7993 0.8786 0.6847 

Zinātnieku spēja radīt 

izgudrojumus 
0.7801 0.8567 0.6038 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Modelējot ES 27 dalībvalstu zināšanu radīšanas un komercializācijas saikni ar 

ekonomikas izaugsmi laika posmā no 2008. līdz 2009. gadam, modeļa kvalitātes 

izvērtējums atspoguļots 5.9. tabulā. Novērtējot modeli ar 5.8. tabulā ietvertajiem 

kritērijiem, Cronbach’s α pusei no latentajiem mainīgajiem pārsniedz 0.7, bet otrai 

pusei vērtība ir virs 0.8. Tādēļ šī modeļa latentajiem mainīgajiem piesaistīto rādītāju 
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ticamības pakāpe ir vērtējama kā augsta. Vērtējot modeļa konstrukcijas ticamību visiem 

latentajiem mainīgajiem, izņemot „Ekonomikas izaugsme”, tā ir virs 0.8. Ievērojot to, 

ka vienīgi latentajam mainīgajam „Ekonomikas izaugsme” konstrukcijas ticamība un 

vidējā ekstrahētā varbūtība (AVE) ir zem minimālās vērtības, modeļa kvalitātes rādītāji 

uzrāda augstus rezultātus. Promocijas darba autore uzskata, ka latentajam mainīgajam 

„Ekonomikas izaugsme” piesaistīto rādītāju: iekšzemes kopprodukta, uzkrātā 

pamatkapitāla pievienotās vērtības un darbaspēka produktivitātes pieauguma izmaiņas 

laika periodā no 2008. līdz 2009. gadam ir atšķirīgas ES vecajās un jaunajās 

dalībvalstīs. Saskaņā ar iepriekš teikto, saglabājot izveidotā modeļa konstrukciju, 

nepieciešams veikt turpmāku modeļa pārbaudi, atsevišķi analizējot ES 15 un ES 12 

dalībvalstis (skat. 5.10. un 5.11. tabulu). 

5.10. tabula 

Modeļa kvalitātes izvērtējums ES 15 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu  

Latentie mainīgie Cronbach’s α 
Konstrukcijas 

ticamība 

Vidējā ekstrahētā 

varbūtība (AVE) 

Ekonomikas izaugsme 0.8361 0.8946 0.6903 

Ieguldījumi P&A 0.6435 0.7982 0.5821 

Sadarbība uzņēmēji-

zinātnieki 
0.7193 0.8670 0.7665 

Uzņēmējdarbības vide 0.9020 0.9385 0.8358 

Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas 
0.8586 0.9109 0.7309 

Zinātnieku spēja radīt 

izgudrojumus 
0.5809 0.7514 0.4941 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

5.10. tabulā ietverts ES 15 dalībvalstu modeļa kvalitatīvais izvērtējums, kas 

parāda, ka kvalitātes kritēriji visiem latentajiem mainīgajiem sasniedz nepieciešamo 

milinimālo vērtību vai ir ļoti tuvu tai. 

Ievērojot to, ka latentā mainīgā „Zinātnieku spēja radīt izgudrojumus” Cronbach’s 

α un vidējās ekstrahētās varbūtības (AVE) vērtības ir par attiecīgi 1 % un 3 % zemākas 

par vispārpieņemtajām minimāli nepieciešamajām vērtībām, promocijas darba autore 

uzskata, ka tās modeļa kontekstā ir pieņemamas. Līdz ar to izveidotais modelis ES 

15 dalībvalstīm par laika periodu no 2008. līdz 2009. gadam vērtējams kā kvalitatīvs. 

5.11. tabulā norādītie aprēķinu rezultāti modeļa kvalitātes pārbaudei, norāda, ka 

Cronbach’s α un vidējās ekstrahētās varbūtības (AVE) vērtības latentajam mainīgajam 

„Zinātnieku spēja radīt izgudrojumus” zem nepieciešamās minimālās vērtības. Tas 

skaidrojams ar rādītāja „Publikācijas zinātniskajos un tehnoloģiju žurnālos” nelielo 

sasaisti ar paskaidrojamo latento mainīgo (skat. 5.7. tabulu un 5.6. attēlu).  

Ievērojot to, ka izveidotais modelis ir reflektīvs, šo rādītāju iespējams izdzēst, lai 

uzlabotu modeļa kvalitāti (Gotz et al., 2010). Atkārtoti veicot modeļa kvalitātes 

aprēķinus neietverot  rādītāju „Publikācijas zinātniskajos un tehnoloģiju žurnālos”, 

Cronbach’s α un vidējās ekstrahētās varbūtības (AVE) vērtības ir attiecīgi 0.580 un 

0.569, kas uzskatāmas par pieņemamām šī modeļa kontekstā. 
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5.11. tabula 

Modeļa kvalitātes izvērtējums ES 12 dalībvalstīm par 2008. - 2009. gadu  

Latentie mainīgie Cronbach’s α 
Konstrukcijas 

ticamība 

Vidējā ekstrahētā 

varbūtība (AVE) 

Ekonomikas izaugsme 0.8695 0.9031 0.7013 

Ieguldījumi P&A 0.8231 0.8960 0.7429 

Sadarbība uzņēmēji-

zinātnieki 
0.7328 0.8802 0.7863 

Uzņēmējdarbības vide 0.8670 0.9187 0.7917 

Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas 
0.6918 0.8131 0.5966 

Zinātnieku spēja radīt 

izgudrojumus 
0.5528 0.7171 0.4376 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Modeļa rezultātu analīze 

Pārbaudot modeļa darbību vecajās ES dalībvalstīs, promocijas darba autore 

secina, ka izveidotais konceptuālais, mijiedarbības raksturojošais modelis abilst arī ES 

15 valstu grupai, tomēr ir novērojamas atšķirības aprēķinos izmantoto faktoru 

mijiedarbību vērtībās (skat. 5.5. un 5.6. att., kā arī 5.12. tab.). Nozīmīgākie modeļa 

rezultāti saistīti ar finansējuma plūsmas virzības noteikšanu pēc tā ietvaros aprēķināto 

cēloņsakarību ķēžu vērtībām. Analizējot ES 15 un ES 12 valstis ar izveidoto modeli, 

promocijas darba autore secina, ka laika posmā no 2008. līdz 2009. gadam P&A 

ieguldītais uzkrātais finansējums par iepriekšējiem pieciem gadiem veicina zināšanu 

radīšanas un komercializācijas procesu attīstību. Turklāt šo procesu saikne ar 

ekonomikas izaugsmi, kas tika mērīta trīs gadus pēc  zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesu noslēguma, ES 15 dalībvalstīs ir pozitīva un ļoti spēcīga 

(k=0.875), bet ES jaunajās dalībvalstīs ir negatīva un vāja (k=-0.395). Promocijas darba 

autore uzskata, kas tas ir saistīts ar 2008. gada ekonomikas krīzes postošo ietekmi tajās 

ES dalībvalstīs, kurās nacionālā inovāciju sistēma nav pietiekami spēcīga un līdzsvaroti 

attīstīta (Filippetti, Archibugi, 2011). ES jaunajām dalībvalstīm laika posmā no 2008. 

līdz 2009. gadam, kā arī līdz pat 2012. gadam, kad, atbilstoši izviedotā modeļa 

nosacījumiem, tiek vērtēta zināšanu radīšanas un komercializācijas procesu ietekme uz 

eskonomikas izaugsmi, nav izdevies sasniegt tādu ekonomikas izaugsmes kāpumu, kā 

līdz 2008. gada ekonomikas lejupslīdei. 

5.12. tabula 

Modeļa ietvaros aprēķinātie koeficienti starp latentajiem mainīgajiem 

ES 15 un ES 12 dalībvalstīs 2008. - 2009. gadā 

Nr. Latentie mainīgie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 
Ekonomikas 

izaugsme 
- - - - - - 

2. Ieguldījumi P&A - - 

ES 15 
0.731 

- 

ES 15 
0.169 

ES 15 
0.502 

ES 12 

0.825 
ES 12 

0.218 
ES 12 

0.633 
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5.12. tabulas nobeigums 

Nr. Latentie mainīgie 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

3. 
Sadarbība uzņēmēji-

zinātnieki 
- - - - - 

ES 15 
0.469 
ES 12 

0.353 

4. 
Uzņēmējdarbības 

vide 
- - - - 

ES 15 
0.176 

- 
ES 12 

0.412 

5. 
Uzņēmēju spēja 

komercializēt 

zināšanas 

ES 15 
0.875 

- - - - - 
ES 12  
-0.395 

6. 
Zinātnieku spēja radīt 

izgudrojumus 
- - - - 

ES 15 
0.627 

- 
ES 12 

0.369 
Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Kā redzams 5.5. attēlā un 5.12. tabulā, tad, analizējot ES15 valstis, koeficienta (k) 

vērtība uz bultas no latentā mainīgā „Ieguldījumi P&A” uz uzņēmēju spēju 

komercializēt zināšanas ir k=0.169, kas vērtējama kā ļoti vāja ietekme, bet „Ieguldījumi 

P&A” → „Zinātnieku spēja radīt izgudrojumus” k=0.502 (t.i., vidēji spēcīga ietekme). 

Tāpat vidēji spēcīga ietekme ir starp latentajiem mainīgajiem „Ieguldījumi P&A” → 

„Sadarbība uzņēmēji – zinātnieki” k=0.731 un „Sadarbība uzņēmēji – zinātnieki” → 

„Zinātnieku spēja radīt izgudrojumus” k=0.469. Līdz ar to promocijas darba autore 

secina, ka ES 15 dalībvalstīs vislietderīgāk finansējumu inovāciju procesā virzīt uz 

sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, kā arī tieši zinātniekiem. 

ES 12 dalībvalstu modelī (skat. 5.6. att. un 5.12. tab.) redzams, ka „Ieguldījumi 

P&A” → „Sadarbība uzņēmēji – zinātnieki” koeficienta vērtība k=0.825 norāda uz ļoti 

ciešas saiknes pastāvēšanu starp šiem latentajiem mainīgajiem. Toties modeļa algoritma 

aprēķinātā koeficienta vērtība starp latentajiem mainīgajiem „Sadarbība uzņēmēji – 

zinātnieki” → „Zinātnieku spēja radīt izgudrojumus” k=0.353 (t.i., vāja saikne). Tas 

liecina, ka sadarbība starp zinātniekiem un uzņēmējiem nav pietiekami spēcīgi attīstīta 

jaunajās ES dalībvalstīs, tāpēc tajās šis process īpaši jāstiprina, finansējumu ieguldot 

darbībās, kas veicina uzņēmējiem noderīgu un komercializējamu inovāciju izstrādi. 

Tomēr, ņemot vērā koeficienta (k) vērtību uz bultas no latentā mainīgā „Ieguldījumi 

P&A” uz mainīgo „Uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas” ir k=0.218 (t.i., vāja 

saikne), ES 12 dalībvalstīs finansējumu P&A, kas neparedz sadarbības stiprināšanu ar 

zinātniekiem, tiešā veidā ieguldīt uzņēmējdarbības sektorā nav lietderīgi. 

Būtiski ir ievērot modeļa aprēķinātās vērtības „Uzņēmējdarbības vide” → 

„Uzņēmēju spēja komercializēt zināšanas” k=0.412, kas vērtējama kā vidēji spēcīga 

ietekme. Tādēļ ES jaunajās dalībvalstīs ir jāattīsta uzņēmējdarbības vide, jo tas var 

labvēlīgi ietekmēt uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas un līdz ar to arī veicināt 

pozitīvas saiknes rašanos starp inovāciju procesu un ekonomikas izaugsmi. 

Ievērojot to, ka kopējās tendences ir līdzīgas, promocijas darba autore uzskata 

izveidoto modeli par atbilstošu instrumentu pastāvošo mijiedarbību starp zināšanu 

radīšanas un zināšanu komercializācijas procesiem raksturošanai.  

Izstrādātajā modelī darbojas trīs virzītājspēki:  
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 izdevumu apjoms P&A;  

 resursu kvalitāte un apjoms; 

 efektivitāte (spēja izmantot esošos resursus tā, lai gūtu pēc iespējas 

augstākus rezultāta rādītājus).  
Ja lielāki ir ieguldījumi P&A, jo lielāka ir inovāciju procesa ietekme uz 

ekonomiku, t.i., vidēji lielāku daļu no IKP veidos inovatīvu produktu vai pakalpojumu 

realizācija. Valstīs, kurās ieguldījumi P&A ir augstāki, nekā citās valstīs, lielāka daļa no 

IKP būs saistīta ar inovatīvu produktu vai pakalpojumu realizāciju. 

Jo lielāki ir ieguldījumi P&A, jo valstī tiks pielietotas jaunākas tehnoloģijas, kas 

nodrošina vidēji augstāku darbaspēka produktivitāti. Valstīs, kurās ieguldījumi P&A ir 

augstāki, tiks vidēji sasniegta augstāka darbaspēka produktivitāte.  

Šie apgalvojumi ir patiesi, bet tie tiešā veidā nepierāda saistību starp 

ieguldījumiem un IKP līmeni vai izaugsmi un produktivitātes izaugsmi (saistība ar 

produktivitātes līmeni ir pierādīta). Modelis tiek izmantots, lai šo sakarību saistības 

pārbaudītu. Pastāv pretējas teorijas par to, ka ekonomikas izaugsme valstīs, kurās 

ekonomika netiek balstīta uz inovatīvu produktu vai pakalpojumu realizāciju, ir 

ievērojami augstākas iespējas panākt strauju ekonomikas izaugsmi, aizgūstot jau radītās 

tehnoloģijas no citām valstīm, neatkarīgi no tā, vai valstī ir radīta NIS institucionālā 

bāze, vai tā vēl ir izveides procesā (Fagelberg et al., 2009). 

Jo augstāka inovāciju divpakāpju procesa efektivitāte, jo lietderīgāk tiek izmantoti 

valsts rīcībā esošie resursi, kas nepieciešami inovāciju procesa nodrošināšanai, radot 

augstākus rezultāta rādījumus. Valstis, kuras efektīvāk izmanto to rīcībā esošos 

resursus, spēj gan radīt vidēji vairāk zināšanu, gan arī vidēji veiksmīgāk nodrošina šo 

zināšanu komercializāciju. Līdz ar to šajās valstīs vidēji lielāku daļu no IKP veidos 

inovatīvu produktu vai pakalpojumu realizācija. 

Ievērojot iepriekš minēto, promocija darba autore secina, ka finansējuma apjoms 

un inovāciju procesa efektivitāte pēc līdzīga principa ietekmē IKP un produktivitātes 

līmeni. 

Lai konkrētai valstij, kas pieder attiecīgajam modelim, pēc modeļa rezultātiem 

aprēķinātu mijiedarbības ietekmes vērtību starp uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas 

un ekonomikas izaugsmi, promocijas darba autore izveidojusi šādu formulu: 

Ii = kizaugsm 
.
 Ekom_i,  (5.4.)  

kur:   

Ii – inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi valstī i; 

kizaugsm – koeficients starp latentajiem mainīgajiem „Uzņēmēju spēja komercializēt 

zināšanas” un „Ekonomikas izaugsme” (skat. 5.5., 5.6. att. un 5.13. tab.); 

Ekom_i – zināšanu komercializācijas efektivitātes koeficients valstij i (4.2. tab.).  

5.13. tabula 

Inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi jaunajās ES dalībvalstīs un 

Skandināvijas valstīs 2008. - 2009. gadā 

Valsts 

Koeficients starp 

latentajiem mainīgajiem 

„Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas” 

un „Ekonomikas 

izaugsme”, kizaugsm 

Zināšanu komercializācijas 

efektivitātes koeficients, 

Ekom_i 

Inovāciju procesa ietekme 

uz ekonomikas izaugsmi 

valstī i, Ii 

Bulgārija 0.396 -0.395 -0.156 

Čehija 0.419 -0.395 -0.166 
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5.13. tabulas nobeigums 

Valsts 

Koeficients starp 

latentajiem mainīgajiem 

„Uzņēmēju spēja 

komercializēt zināšanas” 

un „Ekonomikas 

izaugsme”, kizaugsm 

Zināšanu komercializācijas 

efektivitātes koeficients, 

Ekom_i 

Inovāciju procesa ietekme 

uz ekonomikas izaugsmi 

valstī i, Ii 

Igaunija 0.266 -0.395 -0.105 

Kipra 1.000 -0.395 -0.395 

Latvija 0.555 -0.395 -0.219 

Lietuva 0.606 -0.395 -0.239 

Ungārija 0.483 -0.395 -0.191 

Malta 0.800 -0.395 -0.316 

Polija 0.609 -0.395 -0.240 

Rumānija 0.532 -0.395 -0.210 

Slovēnija 0.298 -0.395 -0.118 

Slovākija 1.000 -0.395 -0.395 

Dānija 0.288 0.875 0.252 

Somija 0.193 0.875 0.169 

Zviedrija 0.186 0.875 0.162 

Aprakstošā statistika: 

Maksimums  0.875 1.000  0.252 

Minimums -0.395 0.186  -0.395 

Aritmētiskais 

vidējais 
-0.141 0.509  -0.144 

Standart-

novirze 
0.526 0.263  0.196 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) 

Ar formulu 5.4. aprēķinot Latvijas inovāciju procesa ietekmi uz ekonomikas 

izaugsmi, ILV= -0.219. Šāds rādītājs liecina, ka Latvijā inovāciju process laikā no 2008. 

līdz 2009. gadam prasīja vairāk ieguldījumu nekā spēja sniegt ekonomikas attīstībai.  

5.13. tabulā ietvertie dati liecina, ka analizētajās Skandināvijas valstīs – Dānijā, 

Somijā un Zviedrijā – inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas attīstību laika posmā 

no 2008. līdz 2009. gadam ir pozitīva un salīdzinoši spēcīga, neraugoties uz zemajām 

zināšanu komercializācijas relatīvās efektivitātes rādītāja vērtībām. Promocijas darba 

autore to skaidro ar ES jauno dalībvalstu niecīgajiem ieguldījumiem zināšanu 

komercializācijas procesā, kas veido salīdzinoši augstākus šī procesa rezultātus, tādējādi 

nodrošinot salīdzinoši augstu zināšanu komercializācijas procesa efektivitāti ES 12 

valstīs. Turpretim analizētajās Skandināvijas valstīs ieguldījumi zināšanu 

komercializācijas procesā vidēji 12 reizes pārsniedz Latvijas ieguldījumus, bet zināšanu 

komercializācijas procesa rezultāti tikai vidēji 5.2 reizes pārsniedz Latvijas sasniegumus 

zināšanu komercializācijā. Latvijā līdzīgi kā citās ES jaunajās dalībvalstīs zināšanu 

komercializācijas procesa efektivitāte ir augstāka, bet inovāciju procesa ietekme uz 

ekonomikas izaugsmi ir vāja, jo nelielais investīciju apjoms P&A liedz iespēju 

ekonomikas izaugsmi balstīt uz zināšanām un inovācijām. 

Jāvērš uzmanība uz to, ka 5.4. formula modelī parāda latentā mainīgā „Uzņēmēju 

spēja komercializēt zināšanas” ietekmi uz latento mainīgo „Ekonomikas izaugsme”, 

pārējiem modeļa rādītājiem paliekot nemainīgiem. Rezultātā, līdzko notiek izmaiņas 

kādā no ārējā modeļa rādītāju vērtībām, modeļa algoritms pārrēķina savstarpējo 

cēloņsakarību ķēžu vērtības k. Tādēļ ikviens uzlabots rādītājs var rezultēties inovāciju 

procesa ietekmes uz ekonomikas izaugsmi izmaiņās. Promocijas darba autore uzskata, 

ka Latvijā nepieciešams uzlabot uzņēmējdarbības vides faktorus un veidot jaunus 
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instrumentus ciešākas un rezultatīvākas sadarbības izveidei starp zinātniekiem un 

uzņēmējiem, lai veicinātu zināšanu komercializācijas attīstību valstī. 

Secinājumi par 5. nodaļas saturu 

1. Lai makroekonomiskā līmenī analizētu inovāciju ietekmi uz ekonomikas attīstību, 

ekonomiskā modeļa izveidei tika izmantota daudzpakāpju modelēšanas metode – 

parciālā mazāko kvadrātu (Partial Least Squares) metode (PMK metode). Ar šo 

metodi radīts modelis sniedz iespēju raksturot zināšanu radīšanas un 

komercializācijas procesu saikni ar ekonomikas izaugsmi Eiropas Savienības 

reģionos, ievērojot noteiktās mijiedarbības starp šiem procesiem un aprēķinos 

izmantojot empīriskus datus. Modelēšanā tiek ņemtas vērā cēloņsakarības, kas 

pastāv inovāciju procesā, kā arī tiek noteikti faktoru ietekmes koeficenti saiknes 

ciešuma standartizētai novērtēšanai. 

2. Veidojot modeli, promocijas darba autore noteica šādus ar modeļa algoritmu 

aprēķināmus savstarpēji saistītus sešus latentos jeb slēptos mainīgos, kas raksturo 

tādus inovāciju procesa aspektus kā: 

 ieguldījumus P&A;  

 zināšanu radīšanu un komercializāciju; 

 mijiedarbību starp trīskāršās spirāles (Triple Helix) dalībniekiem –  

universitāti un industriju; 

 uzņēmējdarbības vidi kā inovāciju komercializācijas procesa ārējās vides 

ietekmes faktoru; 

 ekonomikas izaugsmi kā inovatīvās darbības atdeves novērtējumu. 

3. Ievērojot uzņēmēju darbību inovāciju jomā raksturojošā rādītāja „Uzņēmēju 

inovatīvā darbība” diferencēto ietekmi uz modeļa kopējiem rezultātiem, kā arī 

jauno ES dalībvalstu ekonomisko procesu atšķirīgo darbības veidu un tempu, kas 

saistīts ar pāreju no plānveida ekonomikas uz brīvu tirgus ekonomiku, promocijas 

darba autore uzskata, ka jauno ES dalībvalstu zināšanu radīšanas un zināšanu 

komercializācijas ietekme uz ekonomikas attīstību vērtējama atsevišķi. 

4. Nozīmīgākie modeļa rezultāti saistīti ar finansējuma plūsmas virzības noteikšanu 

pēc tā ietvaros aprēķināto cēloņsakarību ķēžu vērtībām un liecina, ka: 

 ES 15 dalībvalstīs vislietderīgāk finansējumu inovāciju procesā virzīt uz 

sadarbību starp zinātniekiem un uzņēmējiem, kā arī tieši zinātniekiem; 

 ES 12 dalībvalstu modelī algoritma aprēķinātā koeficienta vērtība starp 

latentajiem mainīgajiem „Sadarbība uzņēmēji – zinātnieki” → „Zinātnieku 

spēja radīt izgudrojumus” vērtējama kā vāja (k=0.353), tādēļ šis process īpaši 

jāstiprina, finansējumu ieguldot darbībās, kas veicina uzņēmējiem noderīgu 

un komercializējamu inovāciju izstrādi;  

 ES 12 dalībvalstīs finansējumu P&A, kas neparedz sadarbības stiprināšanu ar 

zinātniekiem, tiešā veidā ieguldīt uzņēmējdarbības sektorā nav lietderīgi; 

 ievērojot ES 15 un ES 12 modeļa aprēķināto ietekmi starp latentajiem 

mainīgajiem „Uzņēmējdarbības vide” → „Uzņēmēju spēja komercializēt 

zināšanas”, promocijas darba autore secina, ka ES 15 dalībvalstīs 

uzņēmējdarbības videi ir vāja ietekme uz uzņēmēju spēju komercializēt 

zināšanas, bet ES 12 dalībvalstīs šī ietekme ir vidēji spēcīga, tādēļ ES 12 

valstīs ir jāattīsta uzņēmējdarbības vide, jo tas var labvēlīgi ietekmēt 

uzņēmēju spēju komercializēt zināšanas un līdz ar to veicināt pozitīvas 

saiknes rašanos starp inovāciju procesu un ekonomikas izaugsmi. 
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5. Analizētajās Skandināvijas valstīs inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas 

attīstību laika posmā no 2008. līdz 2009. gadam ir pozitīva un salīdzinoši spēcīga, 

neraugoties uz zemajām zināšanu komercializācijas relatīvās efektivitātes rādītāja 

vērtībām, jo ieguldījumi zināšanu komercializācijas procesā ir ievērojami augstāki 

(piemēram, tie vidēji 12 reizes pārsniedz Latvijas ieguldījumus), bet zināšanu 

komercializācijas procesa rezultāti salīdzinoši zemāki (tie tikai vidēji 5.2 reizes 

pārsniedz Latvijas sasniegumus zināšanu komercializācijā).  

6. Latvijā līdzīgi kā citās ES jaunajās dalībvalstīs zināšanu komercializācijas procesa 

efektivitāte ir augstāka, bet inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi ir 

vāja, jo nelielais investīciju apjoms P&A liedz iespēju ekonomikas izaugsmi balstīt 

uz zināšanām un inovācijām. 
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GALVENIE SECINĀJUMI 

1. Mūsdienu reģionālās attīstības teorijas akcentē uzņēmēju lomu, kā arī zināšanu un 

inovāciju radīšanas procesa būtiskumu reģionālā un jo īpaši nacionālā skatījumā. 

Reģiona vai valsts kolektīvās efektivitātes sekmīgai īstenošanai inovāciju attīstības 

veicināšanā nepieciešams, lai ikviens iedzīvotājs un ekonomikas dalībnieks gūtu 

pārliecību, ka ir iespējama uz inovācijām balstītas ekonomikas izaugsme un, 

savstarpēji uzticoties un kolektīvi mācoties, ar apzināti vadītu kopīgu rīcību 

sasniegtu šo mērķi. 

2. Latvijas inovāciju un zinātniskās darbības politika tikai formāli iekļaujas Eiropas 

Savienības attīstības politikā, jo valdības apstiprinātie politiskie mērķi ne vienmēr ir 

ar pietiekamu finansiālo nodrošinājumu no valsts budžeta līdzekļiem. Turklāt 

inovāciju tiesiskais regulējums Latvijā ir izveidots tā, ka netiek veicināta nedz 

zinātnisko izgudrojumu īpašumtiesību nostiprināšana, nedz arī privātā finansējuma 

ieguldīšana pētniecībā un attīstībā. 

3. Novēršot metodoloģiskās nepilnības Latvijas valsts zinātnisko institūciju 

finansēšanas modelī, iespējams stimulēt zinātnisko un tehnoloģisko rezultātu 

kvantitātes un kvalitātes uzlabošanu, kā arī nodrošināt zinātniskās institūcijas 

darbības kvalitātei atbilstošu finansējuma piešķīrumu. 

4. Latvijas augstskolu zinātniskās darbības relatīvās efektivitātes analīze parāda, ka to 

iespējams uzlabot, likumiskajā ietvarā precīzi definējot vēlamo sasniedzamo 

rezultātu apjomus, kā arī piešķirot atbilstošu finansējumu, īpaši, ja par mērķi tiek 

izvirzīts paaugstināt piešķirto patentu skaitu. 

5. Apkopojot un analizējot aptaujas veidā iegūto Latvijas zinātnes politikas veidotāju, 

zinātniskās darbības īstenotāju, kā arī zinātnes projektu ieviešanu nodrošinātāju 

viedokli par faktoriem, kas iedarbojas uz zinātniskās un inovatīvās darbības 

attīstību, promocijas darbā noteikts inovāciju procesa ietekmējošo faktoru kopums 

un ranžējums pēc to nozīmības. 

6. Latvijā divu galveno nacionālajā inovāciju sistēmā iesaistīto dalībnieku – politikas 

veidotāju un zinātniskās darbības veicēju - starpā trūkst vienota redzējuma par 

inovāciju attīstības priekšnoteikumiem. Lai veicinātu nacionālās inovāciju sistēmas 

stabilu attīstību un efektīvu darbību, atšķirības uzskatos jāsamazina, politikas 

veidotājiem ieklausoties zinātnieku un uzņēmēju viedoklī, vienlaikus palielinot 

viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā. 

7. Pētījumā izstrādātais modelis ir metodoloģisks instruments, kas promocijas darbā 

izveidots jauno Eiropas Savienības dalībvalstu un Skandināvijas valstu inovāciju 

apakšprocesu relatīvās efektivitātes noteikšanai un to veidojošo ieguldījuma un 

rezultāta indikatoru analīzei ar datu portfeļa analīzes (Data Envelopment Analysis) 

metodi laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam.  

8. Jauno ES dalībvalstu zināšanu radīšanas un zināšanu komercializācijas ietekme uz 

ekonomikas attīstību vērtējama atsevišķi, jo: 

 jaunajās ES dalībvalstīs ekonomiskie procesi darbojas atšķirīgā veidā un 

tempā, kas saistīts ar pāreju no plānveida ekonomikas uz tirgus ekonomiku; 

 promocijas darbā izveidotajā modelī zināšanu radīšanas un komercializācijas 

procesu saiknes ar ekonomikas izaugsmi novērtēšanai uzņēmēju darbību 

inovāciju jomā raksturojošais rādītājs „Uzņēmēju inovatīvā darbība” 

diferencēti ietekmē modeļa kopējos rezultātus ES 12 un ES 15 dalībvalstīs.  



 145 

9. Inovāciju procesa un ekonomikas izaugsmes saiknes analīze ar izveidoto modeli 

liecina, ka ES 15 dalībvalstīs uzņēmējdarbības videi ir vāja ietekme uz uzņēmēju 

spēju komercializēt zināšanas, bet ES 12 dalībvalstīs šī ietekme ir vidēji spēcīga, 

tādēļ ES 12 valstīs to ir nepieciešams attīstīt, jo tas var labvēlīgi ietekmēt uzņēmēju 

spēju komercializēt zināšanas un līdz ar to veicināt pozitīvas saiknes rašanos starp 

inovāciju procesu un ekonomikas izaugsmi. 
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GALVENĀS PROBLĒMAS UN TO RISINĀJUMU IESPĒJAS 

1.problēma 

Nepietiekams kopējā finansējuma apmērs Latvijas pētniecībai un attīstībai. 

Iespējamie risinājumi 

1. Valdībai izstrādāt stratēģisku P&A attīstības programmu, tai paredzot 

atbilstošu finansējumu valsts budžetā un ES struktūrfondu 2014. - 2020. gada 

plānošanas perioda atbalsta ietvaros tādā apmērā, lai līdz 2020. gadam tiktu 

sasniegts stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktais kvantitatīvais mērķis - P&A 

finansējums tiek nodrošināts 3 % apmērā no valsts iekšzemes kopprodukta. 

2. Izglītības un zinātnes ministrijai pieprasīt un Finanšu ministrijai piešķirt 

zinātniskās darbības bāzes finansējuma palielinājumu katru gadu atbilstoši 

Zinātniskās darbības likuma 33. panta (2) daļā noteiktajam apmēram, t.i., ne 

mazāk par 0.15 procentiem no iekšzemes kopprodukta, līdz valsts piešķirtais 

finansējums zinātniskajai darbībai sasniedz vismaz vienu procentu no 

iekšzemes kopprodukta.  

3. Latvijas valdībai veikt stratēģiskas investīcijas pētniecībā un attīstībā, 

īstenojot publiskās un privātās partnerības projektus augsti tehnoloģisku 

produktu izstrādes un ražošanas nodrošināšanā un zinātņietilpīgu 

pakalpojumu izveidē un piedāvāšanā, kuros piedalītos lieli, augstas klases 

uzņēmumi ar pārliecinošu pieredzi inovatīvu produktu izstrādē, virzībā tirgū 

un mārketingā.  

4. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un valdībai nodrošināt kuponu shēmu 

ieviešanu, kas nostiprinātu uzņēmēju un zinātnieku sadarbības modeļus, 

rosinātu uzņēmējus piedalīties gan ar zināšanām, gan finansējumu kopējā 

inovatīvu produktu projektu realizācijā. Tas palīdzētu risināt ar finansējuma 

trūkumu saistītās problēmas un nestu labumu no zināšanu pārplūdes, ko radītu 

sadarbība starp vietējiem un ārzemju uzņēmējiem, tādējādi ļaujot uzlabot arī 

zinātniskā darba kvalitāti Latvijā.  

5. Latvijas valdībai izveidot un īstenot liela mēroga ilgtermiņa publiskās un 

privātās partnerības projektu, kas sniegtu iespēju attīstīt jaunu produktu 

ražošanu zinātņietilpīgās augsto tehnoloģiju nozarēs, kurās Latvijai ir 

ievērojami sasniegumi un starptautiskas salīdzinošās priekšrocības, 

piemēram, biotehnoloģijās, nanotehnoloģijās vai cietvielu fizikā, lai radītu 

inovatīvus produktus pasaules mērogā. Projekta ietvaros kā galveno 

sadarbības partneri jāpiesaista spēcīgu starptautisku uzņēmumu, kas ir 

pasaules līderis atbilstošajās jomās, lai palielinātu tiešās ārvalstu investīcijas 

P&A Latvijā. Šāda projekta papildu devums būtu valsts iesaistīšanās, kas 

varētu veicināt arī citu uzņēmēju vēlmi investēt P&A jomā, jo valsts 

finansējums darbojas kā signāls zinātniskās darbības atdevei. Turklāt šāds 

projekts sekmētu arī inovāciju sistēmu atbalstošās institucionālās sistēmas 

nostiprināšanu un atvērtību.  

 

2.problēma 

Zinātniskā personāla novecošanās Latvijā. 

Iespējamie risinājumi 

1. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt priekšlikumu un valdībai apstiprināt 

izmaiņas NAP, lai ES struktūrfondu nākamā plānošanas periodā 2014.-

2020. gadam tiktu turpināta mērķfinansējuma piešķiršana doktorantūras 
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studentiem neatkarīgi no nozares, kurā mācās doktorants, jo jauno zinātnieku 

trūkums vērojams visās zinātnes jomās. 

2. Lai piesaistītu jaunos zinātniekus darbam pētniecības institūtos vai 

augstskolās, Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un nodrošināt plašu 

jauno zinātnieku programmu, kas izmantojot mentoringa principus, palīdz 

tiem iesaistīties gan pētniecības projektu realizācijā, gan arī akadēmiskajā 

darbā. Izvērtēt iespējas programmas realizācijai piesaistīt ES struktūrfondu 

2014.-2020. gada plānošanas perioda finansējumu. 

 

3.problēma 

Īpašumtiesību nostiprināšanu regulējošā likumdošana Latvijā neveicina 

izgudrotājus patentēt vai citādi nostiprināt īpašumtiesības uz savu izgudrojumu, kas 

veikts strādājot valsts dibinātās pētniecības institūcijās. 

Iespējamie risinājumi 

1. Izglītības un zinātnes ministrijai, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 

kompetentus ārvalstu speciālistus, pilnveidot zinātniskās darbības 

finansēšanas modeli, lai uzlabotu zinātnisko un tehnoloģisko rezultātu 

kvantitāti un kvalitāti, kā arī nodrošinātu institūcijas zinātniskās darbības 

kvalitātei atbilstošu finansējuma piešķīrumu. 

2. Valdībai atcelt nosacījumus, ka valsts zinātniskas institūcijas ietvaros radīts 

izgudrojums var piederēt tikai valstij. 

3. Valdībai lemt par īpašiem nosacījumiem attiecībā uz īpašumtiesību jautājumu 

lielos, stratēģiski nozīmīgos projektos tā, lai tie radītu papildu ieņēmumus arī 

valsts budžetā, nevis balstītu praksi, ka Latvijas zinātnieki pārdod 

īpašumtiesības lieliem vai vidējiem starptautiskiem uzņēmumiem par nelielu 

atlīdzību un visu turpmāko peļņu, kas bieži vien ir mērāma vairākos 

simttūkstošos vai pat miljonos latu, nesaņem Latvijas uzņēmēji. 

 

4.problēma  

Latvijā salīdzinājumā ar pārējām jaunajām ES dalībvalstīm un Skandināvijas 

valstīm ir zema inovāciju procesa ietekme uz ekonomikas izaugsmi. 

Iespējamie risinājumi 
1. Izglītības un zinātnes ministrijai, plānojot ES struktūrfondu atbalstu 2014. – 

2020. gada plānošanas periodā, izstrādāt atbalsta programmu, kas nostiprinātu 

uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību, izmantojot mentoringa pieeju, kur 

akadēmiskais personāls un pētnieki (it īpaši doktoranti un jaunie pētnieki) 

mācītos no uzņēmējiem, kā uzsākt un veikt uzņēmējdarbību. Šāda programma 

veicinātu uzņēmējdarbības un zinātnes sadarbību, kā arī kalpotu par pamatu 

tīklu veidošanai, pateicoties mainītām lomām, zinātniekiem mācoties no 

uzņēmējiem. 

2. Latvijas augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajos institūtos turpināt 

finansēt un paplašināt struktūrvienības, kas rūpējas par augstskolas vai 

institūta radīto zināšanu mārketingu, nodrošina tehnoloģiju pārnesi, kā arī 

atbalsta zinātniekus un pētniekus īpašumtiesību nostiprināšanas jomā, 

piemēram, tehnoloģiju pārneses kontaktpunktus. 

3. Ievērojot Dānijas pieredzi, veidot īpašas sadarbības programmas, kurās 

uzņēmumam tiek noteikts par pienākumu uzņemties sadarbības iniciēšanu ar 

zinātniskajiem institūtiem vai augstskolām.  

4. Valdībai rast iespēju palielināt riska kapitāla pieejamību, lai nodrošinātu 

lietišķo pētījumu attīstību un zināšanu komercializāciju. 
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SLĒDZIENI UN ATZINUMI 

1. Promocijas darba pētījumiem nodefinētie darba uzdevumi ir izpildīti, tā mērķis 

sasniegts un izvirzītā hipotēze pierādīta. 

2. Autores veiktie pētījumi ir teorētiski un praktiski nozīmīgi reģionālās ekonomikas 

zinātņu nozarē, ar iegūtajiem rezultātiem būtiski papildināta un attīstīta reģionālās 

ekonomikas teorētiskā bāze, – padziļināti izpētīta zināšanu radīšanas un 

komercializācijas nozīme reģiona ekonomikas attīstībā, apkopota daudzpusīga 

informācija par Eiropas Savienības reģionu inovāciju procesa raksturojošajiem 

rādītājiem. 

3. Reģionālās ekonomikas teorētiskā bāze papildināta ar autores izstrādātu modeli 

zinātniskās un inovatīvās darbības un to relatīvās efektivitātes saiknes ar 

ekonomikas izaugsmi novērtēšanai Eiropas Savienības reģionos. 

4. Ar datu portfeļa analīzes (Data Envelopment Analysis) metodi veikta zināšanu 

radīšanas un komercializācijas procesu relatīvās efektivitātes salīdzināšana jaunajās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs un Skandināvijas valstīs, kas ir atzītas par 

starptautiski sekmīgām inovāciju ekonomikas valstīm. 

5. Nozīmīgs praktiskais devums ir promocijas darba autores izveidotais modelis, kas 

radīts ar datorprogrammu SmartPLS, kuras pamatā ir parciālās mazāko kvadrātu 

metodes (Partial Least Squares) pielietojums. Modelis sniedz iespēju raksturot 

mijiedarbības starp inovācijas apakšprocesiem un aprēķināt zināšanu 

komercializācijas ietekmi uz ekonomikas attīstību, kā arī noteikt lietderīgākos 

finansējuma ieguldījumu virzienus nacionālajā inovāciju sistēmā.  
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PIELIKUMI 

 



1. pielikums 

Starptautiskajos pētījumos par inovāciju attīstību izmatoto indikatoru salīdzinājums, 2011.-2012. g. 

Inovāciju savienības apsekojums 

2011 

(Innovation Union Scoreboard 2011) 

ES Reģionālais inovāciju 

apsekojums  

(EU Regional Innovation Scoreboard) 

OECD Zinātnes, tehnoloģiju un 

industrijas apskats  

(OECD Science, Technology and 

Industry Outlook 2012) 

Zināšanu indeks 

(Knowledge Index) 
Globālais 

konkurētspējas 

ziņojums 2011-2012 

(The Global 

Competitiveness 

Report 2011-2012) 

Cilvēkresursi: Doktorantūras 

absolventi uz 1000 iedzīvotājiem 

vecumā 25-34 g. 

- Cilvēkresursi: Doktora grādu ieguvēji 

dabas un inženierzinātnēs, % no visiem  

doktora grāda ieguvējiem 

Izglītība un cilvēkresursi: 
izglītības ieguves ilgums 

(15 gadus un vecākiem 

iedz.) 

- 

Cilvēkresursi: Iedzīvotāju īpatsvars  

vecumā no 30-34 g., kam ir augstākā 

izglītība, no visiem iedzīvotājiem šajā 

vecuma grupā 

Iedzīvotāju īpatsvars  vecumā no 25-

64 g., kam ir augstākā izglītība, no 

visiem iedzīvotājiem šajā vecuma 

grupā 

Cilvēkresursi: Pieaugušo iedzīvotāju 

īpatsvars, kam ir augstākā izglītība, 

pieaugušo kopskaitā 

Izglītība un cilvēkresursi: 
uzņemto studentu skaits 

augtākajā izglītības pakāpē 

(neatkarīgi no vecuma) 

- 

Cilvēkresursi: Jauniešu 20-24 g. ar 

vidējo izglītību īpatsvars vecuma 

grupā 20-24 g. 

- Cilvēkresursi: Zinātnisko sasniegumus 

ieguvušo 15 g. jauniešu īpatsvars 

vienaudžu vidu 

Izglītība un cilvēkresursi: 

uzņemto audzēkņu skaits 

vidējā izglītības pakāpē 

(neatkarīgi no vecuma) 

- 

Atvērtas, ekselentas un atraktīvas 

pētniecības sistēmas: Starptautiskās 

zinātniskās koppublikācijas uz milj. 

iedzīvotājiem 

- Zināšanu plūsmas un 

komercializācija: Starptautiskās 

zinātniskās koppublikācijas % no visām 

publikācijām 

Inovāciju sistēma: 

Publikācijas zinātniskajos 

un tehniskajos žurnālos 

 

Innovācijas: 

Augstskolas un 

industrijas sadarbība 

P&A jomā 

Atvērtas, ekselentas un atraktīvas 

pētniecības sistēmas: Zinātnisko 

publikāciju, kas ietilpst 10% visas 

pasaules viscitētākajās publikācijās, 

īpatsvars no valsts kopējām 

publikācijām 

- Zinātniskā bāze: Zinātniskās 

publikācijas 25% visaugstāk vērtētajos 

žurnālos uz milj. IKP 

- Innovācijas: 

Zinātnisko 

institūciju kvalitāte 

Atvērtas, ekselentas un atraktīvas 

pētniecības sistēmas: Doktorantūrā 

studējošo ne-ES rezidentu īpatsvars 

kopējā doktrantūras studentu skaitā 

- - - - 



1. pielikuma 1. turpinājums 

Inovāciju savienības apsekojums 

2011 

 

ES Reģionālais inovāciju 

apsekojums  

OECD Zinātnes, tehnoloģiju un 

industrijas apskats  

Zināšanu indeks Globālais 

konkurētspējas 

ziņojums 2011-2012 

Finanses un atbalsts: Izdevumi P&A 

valsts sektorā % no IKP 
+ Zinātniskā bāze: 

+ 

- - 

Finanses un atbalsts: Riska kapitāls 

% no IKP 

- Uzņēmējdarbība: 

+ 

- - 

Uzņēmumu investīcijas: Izdevumi 

P&A privātajā sektorā % no IKP 
+ Privātā sektora P&A un inovācijas: 

Izdevumi P&A privātajā sektorā uz milj. 

IKP 

- Innovācijas: 

Izdevumi P&A 

privātajā sektorā uz 

milj. IKP 

Uzņēmumu investīcijas:  
Ne-P&A izdevumi inovācijām, 

% no apgrozījuma 

+  

(vienīgi MVU) 

- - - 

Sadarbīiba un uzņēmējdarbība: 
MVU, kas veic pētniecību uzņēmumā, 

% no visiem MVU 

+ Zināšanu plūsmas un 

komercializācija: Industrijas 

finansējums publiskajiem P&A 

izdevumiem uz milj. IKP 

- Innovācijas: 

Uzņēmumu spēja 

radīt inovācijas 

Sadarbīiba un uzņēmējdarbība: 

Inovatīvu MVU, kas sadarbojas ar 

citiem, īpatsvars MVU kopskaitā 

+ - - - 

Sadarbīiba un uzņēmējdarbība: 

Publiskās-privātās zinātniskās 

koppublikācijas uz miljons 

iedzīvotājiem 

+ - - - 

Intelektuālais īpašums: Patentu 

pieteikumi Eiropas patentu birojā 

nacionālā līmenī uz miljardu IKP 

Patentu pieteikumi Eiropas patentu 

birojā uz miljardu reģionālā IKP  
Zināšanu plūsmas un 

komercializācija: Patentu pieteikumi 

no universitātēm un publiskiem 

zinātniskajiem institūtiem uz milj. IKP 

Inovāciju sistēma: 

Piešķirtie patenti un zīmoli 

USPTO  

- 

Intelektuālais īpašums: Patentu 

pieteikumi Eiropas patentu birojā 

nacionālā līmenī savienības prioritātēs 

uz miljardu IKP 

- - - Innovācijas: 

USPTO piešķirtie 

patenti 

 



1. pielikuma 2. turpinājums 

Inovāciju savienības apsekojums 

2011 

 

ES Reģionālais inovāciju 

apsekojums  

OECD Zinātnes, tehnoloģiju un 

industrijas apskats  

Zināšanu indeks Globālais 

konkurētspējas 

ziņojums 2011-2012 

Intelektuālais īpašums: Jaunu 

Kopienas zīmolu pieteikumu skaits uz 

milj. IKP 

- + - - 

Intelektuālais īpašums: Jaunu 

Kopienas dizaina paraugu pieteikumu 

skaits uz milj. IKP 

- - - - 

Inovātori: MVU, kas ievieš  produkta 

vai procesa inovācijas, % no kopējā 

MVU skaita 

+ - - - 

Inovātori: MVU, kas ievieš  

mārketinga vai organizācijas 

inovācijas, % no kopējā MVU skaita 

+ - - - 

Ekonomiskie efekti: Ātri augoši 

inovatīvi uzņēmumi 

- Privātā sektora P&A un inovācijas: 

500 uzņēmumu visvairāk veiktās 

investīcijas P&A uz milj. IKP 

- - 

Ekonomiskie efekti: Nodarbināto 

zināšanu intensīvās aktivitātēs 

īpatsvars nodarbināto kopskaitā 

Nodarbināto zināšanu intensīvās 

aktivitātēs un augstu un vidēju 

tehnoloģiju ražošanā īpatsvars 

nodarbināto kopskaitā 

Cilvēkresursi: Zinātnē un tehnoloģiju 

ietilpīgās nozarēs nodarbināto īpatsvars 

nodarbināto kopskaitā  

- Innovācijas: 
Zinātnieku un 

inženieru pieejamība 

Ekonomiskie efekti: Vidējo un augsto 

tehnoloģiju produktu eksporta 

īpatsvars kopējā produktu eksportā 

- - - - 

Ekonomiskie efekti: Zināšanu 

ietilpīgu pakalpojumu eksporta 

īpatsvars kopējā pakalpojumu eksportā 

- - - - 

Ekonomiskie efekti: Ieņēmumi no 

tirgum vai uzņēmumam jaunu 

inovāciju realizācijas % no 

apgrozījuma 

+ Uzņēmējdarbība: Uzņēmumu panentu 

ieņēmumi no jauniem (ne vecākiem par 

5 g.) patentiem % no IKP 

- - 

 



1. pielikuma 3. turpinājums 

Inovāciju savienības apsekojums 

2011 

 

ES Reģionālais inovāciju 

apsekojums  

OECD Zinātnes, tehnoloģiju un 

industrijas apskats  

Zināšanu indeks Globālais 

konkurētspējas 

ziņojums 2011-2012 

Ekonomiskie efekti: Ieņēmumi no 

ārzemēs reģistrētām licencēm un 

patentiem % no IKP 

- Privātā sektora P&A un inovācijas: 

Triadiskās patentu saimes
1
 uz milj. IKP 

Inovāciju sistēma: 

Ieņēmumi no un 

maksājumi par ārzemēs 

reģistrētām licencēm un 

patentiem 

- 

- - Zināšanu plūsmas un 

komercializācija: Starptautisko 

koppatentu īpatsvars patentu kopskaitā 

- Institūcijas: 
Tehnoloģisku 

inovāciju iepirkšanas 

stimulēšana ar 

publiskā iepirkuma 

regulējumu 

- - Zinātniskā bāze: 500 veiksmīgāko 

universitāšu uz milj. IKP 

- Institūcijas: 
Intelektuālā īpašuma 

aizsardzība 

- - Uzņēmējdarbība: Uzņēmējdarbības 

veikšanas indeks 

- Darba tirgus 

efektivitāte: 
Smadzeņu 

aizplūšana 

- - Internets inovācijām: Fiksēto 

platjoslas abonentu skaits uz iedz. 

IKT: Interneta lietotāju 

skaits uz 10 tūkst. iedz. 
Tehnoloģiskā 

sagatavotība: Spēja 

absorbēt 

tehnoloģijas 

uzņēmuma līmenī 

- - Internets inovācijām: Bezvadu 

platjoslas abonentu skaits uz iedz. 

IKT: Telefonu skaits uz 

tūkst. iedz.  
Tehnoloģiskā 

sagatavotība: 
Ražošanas procesa 

attīstība 

 

                                                           
1
 Triadiskā patentu saime – patentu, ko iesniedzis tas pats iesniedzējs vai izgudrotājs, sērija, ja par to pašu izgudrojumu patents piešķirts Eiropas patentu birojā, USPTO un 

Japānas Patentu birojā 



1. pielikuma nobeigums 

Inovāciju savienības apsekojums 

2011 

 

ES Reģionālais inovāciju 

apsekojums  

OECD Zinātnes, tehnoloģiju un 

industrijas apskats  

Zināšanu indeks Globālais 

konkurētspējas 

ziņojums 2011-2012 

- - Internets inovācijām: Tīklu (autonomu 

sistēmu) skaits skaits uz iedz. 

IKT: Daroru skaits uz 

tūkst. iedz.  

- 

- - Internets inovācijām: E-pārvaldības 

gatavības indeks 

- - 

Avots: autores konstrukcija pēc Innovation Union Scoreboard, 2012; EU Regional Innovation, 2012; OECD Science, Technology, 2012; Knowledge Index 

(KI), 2012; The Global Competitiveness, 2012 



 

 

 

 

2. pielikums 

Zinātniskās darbības organizācijas, politikas plānošanas un ieviešanas  

Eiropas Savienības un nacionālā līmeņa tiesiskā bāze, 2010. g. 

 

Par dokumentu izstrādi un 

ieviešanu inovāciju un 

zinātniskās darbības jomā 

atbildīgās institūcijas 

Plānošanas dokuments,  

normatīvais akts 

Stratēģiskās 

plānošanas 

dokumenti 

Eiropas Savienības līmenī: 
Eiropas Komisija 

Nacionālā līmenī: 

Likumdevējvara: Saeima 

Izpildvara: Ministru kabinets 

Atbildīgā nozares ministrija: 

Izglītības un zinātnes ministrijas, 

Ekonomikas ministrija, 

Reģionālās attīstības ministrija, 

Finanšu ministrija 

Eiropas Savienības līmenī: 
Stratēģija „Eiropa 2020” 
Eiropas kopējās pētniecības telpas vīzija 

2020 gadam  

Konkurētspējas un inovāciju ietvars  

Nacionālā līmenī: 
Nacionālais attīstības plāns 2014-2020 
Nacionālais attīstības plāns 2007-2013 (LV)  
Zinātnes un tehnoloģijas attīstības 

pamatnostādnes 2009. – 2013.gadam 
Inovāciju pamatnostādnes 2009. – 

2013.gadam 
Valsts stratēģiskais ietvardokuments 2007.-

2013.gada periodam: 
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) 

1.darbības programma, „Uzņēmējdarbība un 

inovācijas” (ERAF) 3.darbības programma 
Nacionāla 

līmeņa 

likumiskais 

ietvars 

Nacionālā līmenī: 
Ministru kabinets 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Zemkopības ministrija 

Veselības ministrija 

Latvijas Zinātnes padome 

Nacionālajā līmenī: 
Zinātniskās darbības likums 

Patentu likums 

Augu šķirņu aizsardzības likums 

Zinātnisko institūciju darba efektivitātes 

vērtēšanas kritēriji (MK noteikumi) 

Noteikumi par zinātnisko institūciju reģistrā 

reģistrētā zinātniskā institūta gada publisko 

pārskatu 

Latvijas Zinātnes padomes ekspertu 

komisiju izveidošanu un darbību 

Noteikumi par kārtību, kādā zinātniska 

institūcija noslēdz un izbeidz darba līgumu 

ar ārvalsts pētnieku 

Latvijas Zinātnes padomes nolikums 

Zinātnisko institūtu dibināšanas un darbība 

organizācijas dokumenti 

 

  



 

 

 

 

2. pielikuma nobeigums 

 

Par dokumentu izstrādi un 

ieviešanu inovāciju un 

zinātniskās darbības jomā 

atbildīgās institūcijas 

Plānošanas dokuments,  

normatīvais akts 

Finansējums 

un tā 

izlietojuma 

uzraudzība 

un atdeves 

izvērtējums 

Eiropas Savienības līmenī: 
Eiropas Komisijas attiecīgo 

direktorātu auditi 

Nacionālā līmenī: 
Ministru kabinets 

Izglītības un zinātnes ministrija 

Zemkopības ministrija 

Ekonomikas ministrija 

Finanšu ministrija 

Latvijas Zinātnes padome  

Studiju un zinātnes 

administrācija 

Valsts izglītības attīstības 

aģentūra 

Nacionālais regulējums finasējumam no 

Eiropas Savienības instrunemtiem un 

iniciatīvām: 
Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu 

projektu īstenošanai pētniecības, 

tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomā 

EUREKA programmas ietvaros 

Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu 

dalībai starptautiskās sadarbības 

programmās pētniecības un tehnoloģiju 

jomās 

Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda vadības likums 

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” (ESF) 

1.darbības programmas attiecīgo aktivitāšu 

ieviešanas noteikumi 

„Uzņēmējdarbība un inovācijas” (ERAF) 

3.darbības programmas attiecīgo aktivitāšu 

ieviešanas noteikumi 

Nacionālais regulējums nacionālajam 

finansējumam: 
Ministru kabineta rīkojums par 

prioritārajiem zinātnes virzieniem 

fundamentālo un lietišķo pētījumu 

finansēšanai 2010.-2013.gadā 

Bāzes finansējuma piešķiršanas kārtība 

valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts 

augstskolām un valsts augstskolu 

zinātniskajiem institūtiem 

Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, 

ekspertīzes un finansēšanas kārtība 

Tirgus orientēto pētījumu projektu 

finansējuma sadales kārtība 

Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu 

programmu īstenošanai piešķirto finanšu 

līdzekļu izlietojuma kontrole 

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 

izvērtēšanas, finansēšanas un 

administrēšanas kārtība 

 



3. pielikums 

Fiskālo stimulu inovācijām apkopojums 

Nodokļu stimuli 

inovācijām 

Likumdošanas 

akts Latvijā 
Fiskālo stimulu apraksts 

Ietekme uz Latvijas inovāciju 

sistēmu un priekšlikumi 
Labās prakses fiskālo stimulu pamatformas 

Pētniecības un 

attīstības izdevumi 

Likums „Par 

uzņēmumu 

ienākuma nodokli” 

13. pants, 10. p. Jaunām 

ražošanas tehnoloģiskajām 

iekārtām nolietojumu 

aprēķina, piemērojot 

koeficientu 1,5 

Pašreizējie stimuli neveicina 

inovatīvo MVU attīstību. 

Nepieciešams iestrādāt precīzāku P 

& A definīciju un pievienot jaunus 

stimulu veidus 

1) uzņēmumu nodokļa kredīts uzņēmumiem ar 

peļņu (3 dažādi mehānismi); 

2) MVU, kas nestrādā ar peļņu - nodokļa kredīts 

pārtop finansiālā stimulā - grantā 

Pētniecības un 

attīstības 

kapitālieguldījumi 

Likums „Par uz-

ņēmumu ienākuma 

nodokli” 

13. pants, 5. p. Pētniecības un 

attīstības izmaksas noraksta 

tajā gadā, kad tās ir radušās. 

13. pants. Dubultā 

amortizācijas likme 

Pašreizējie stimuli nav tieši vērsti 

uz inovatīvās darbības veicināšanu. 

Nepieciešams iekļaut citus - pre-

cizētus stimulu veidus. Tas ļautu 

izvairīties no projektu atbalstīšanas, 

kas tāpat tiktu realizēti 

Pamatforma - izmaksu norakstīšana nodokļu 

vajadzībām to rašanās gadā. 

Papildus - pilnīga vai paātrināta amortizācija gan 

materiāliem (laboratorijas iekārtas, ēkas), gan 

nemateriāliem ieguldījumiem 

Tehnoloģiju pārnese Pašreizējā likumdošanā nav iestrādāti atbilstoši 

fiskālie stimuli 

Fiskālo stimulu trūkums kavē 

tehnoloģiju pārnesi Latvijā. 

Nepieciešams iestrādāt fiskālos 

stimulus likumā „Par uzņēmumu 

ienākuma nodokli” 

Licencēšanas veicināšana (uz āru vai uz iekšu): 

1) apjoma bāzēts noteikts nodokļa kredīts; 

2) nodokļa bāzes samazināšana patentu iegādei; 

3) atbrīvošana no ienākuma nodokļa no autora 

honorāra (royalty) par to patentu izmantošanu, kuri 

izstrādāti valstī 

Rūpnieciskā 

projektēšana un 

procesu inženierija* 

Pašreizējā likumdošanā nav iestrādāti atbilstoši 

fiskālie stimuli 

Fiskālo stimulu trūkums kavē 

reindustrializāciju un inovatīvu 

MVU attīstību valstī. Nepieciešams 

iestrādāt fiskālos stimulus likumā 

„Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 

Apjoma bāzēts nodokļa kredīts 10-15%. Lielāka 

likme, ja projekts tiek veikts tehnoloģiskajā centrā 

vai universitātē kompānijas vārdā. Ieteicams 

tradicionā1ās nozarēs un MVU 

Kvalitātes sertifikātu 

ieviešana 

Pašreizējā likumdošanā nav iestrādāti atbilstoši 

fiskālie stimuli 

Jāizvērtē fiskālo stimulu izveide 1) ietverts P & A izmaksās, daļa no ienākuma 

nodokļa kredīta;  

2) apjoma bāzēts ienākuma nodokļa kredīts ārpus 

P&A 

Programmno-

drošinājums, e-

komercijas un citas 

jaunas IC tehnoloģijas 

Likums „Par uzņē-

mumu ienākuma 

nodokli” 

Dubultās amortizācijas likmes Fiskālais stimuls nav vērsts tieši uz 

inovatīvu aktivitāšu atbalstu. 

Jāizvērtē tā efektivitāte 

1) apjoma bāzēts ienākuma nodokļa kredīts maziem 

uzņēmumiem; 

2) paātrināta amortizācija līdz 12 mēnešiem; 

3) ja iekļaujas P & A, piemēro attiecīgos stimulus 



3. pielikuma nobeigums 

 

Nodokļu stimuli 

inovācijām 

Likumdošanas 

akts Latvijā 
Fiskālo stimulu apraksts 

Ietekme uz Latvijas inovāciju 

sistēmu un priekšlikumi 
Labās prakses fiskālo stimulu pamatformas 

Nemateriālo 

ieguldījumu 

izveidošanas izmaksas 

par koncesijām, 

patentiem, licencēm un 

preču zīmēm 

Nemateriālo ieguldījumu izveidošanas izmaksas par 

koncesijām, patentiem, licencēm un preču zīmēm 

noraksta sistemātiski pēc lineārās (vienmērīgās) 

metodes. Pārējo nemateriālo ieguldījumu nolietojums 

nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nav norakstāms 

Patentēšana ir kritisks elements 

inovāciju ieviešanā 

Patentēšanas izmaksas ņemtas vērā pētniecības un 

attīstības ienākumu nodokļa kredītā 

Apmācība Iedzīvotāju ienā-

kuma nodoklis 

Izdevumi izglītībai Ls 150 

apmērā gadā netiek aplikti ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokli 

Atbalsts apmācībai ir nepietiekams. 

Nepieciešama papildu stimulu 

izveide 

Jauktas shēmas: ietverot un izceļot apmācību 

tehnoloģiskām inovācijām, lietojot ienākuma 

nodokļa kredītu un definējot citus ar nodokli 

neapliekamus izdevumus. 

īpaši neizcelti apmācības veidi - atbalsts visiem 

Līgumdarbi ar 

zinātniekiem 

Pašreizējā likumdošanā nav iestrādātu atbilstošu 

fiskālo stimulu 

Vitāli svarīga zinātniskā potenciāla 

izmantošanai un zinātnes 

atdzimšanai 

Sarežģītas atbalsta shēmas, ietver ienākuma nodokļa 

kredītu kā galveno formu. Atbalsts gan uzņēmuma, 

gan iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumdošanā 

Sadarbība starp 

firmām un institūtiem/ 

universitātēm 

Pašreizējā likumdošanā nav iestrādātu atbilstošu 

fiskālo stimulu 

Latvijā īpaši svarīgi ir stiprināt 

saites starp firmām un institūtiem/ 

universitātēm. Nepieciešami 

fiskālie stimuli 

Apjoma bāzēts ienākuma nodokļa kredīts jauniem 

izpētes kontraktiem ar augšējo apjoma limitu, mudi-

not kompānijas izsniegt studentiem grantus 

Dalība jaunu/inovatīvu 

firmu pamatkapitālā 

Likums „Par 

uzņēmumu 

ienākuma nodokli". 

Likums „Par 

iedzīvotāju 

ienākuma nodokli" 

Nav ienākuma nodokļa 

atlaides vai citu stimulu 

kapitāla ienākumiem. 

Ienākuma nodoklis ir jāmaksā 

par kapitāla aktīviem un 

kapitāla pieaugumu 

Atbilstošu fiskālo stimulu trūkums 

nelabvēlīgi ietekmē inovāciju 

sistēmu, jo tiek kavēta riska 

kapitāla piesaistīšana. 

Nepieciešami papildu fiskālie 

stimuli juridiskām personām - riska 

kapitāla fondiem 

Ienākuma nodokļa atvieglojumi kompānijām ar 

īpašu riska kapitāla fondu, kura līdzekļi izvietoti 

jaunās inovatīvās kompānijās (ieguldījumi jātur 

noteiktu laiku, piemēram, 3-4 gadus). Iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa atlaides, investējot biržā 

nekotētos tehnoloģiskos uzņēmumos (jātur noteiktu 

laiku) un īpašos riska kapitāla (trasta) kompāniju 

fondos 

* Industriālā inženierija ir izmaiņas ražošanas procesa un kvalitātes kontrolē, metodēs, standartos un saistītajā programmnodrošinājuma. Rūpnieciskais dizains ir plāni un 

skices, kas vērstas uz procedūru, tehnisko specifikāciju noteikšanu tehnoloģiski jaunu produktu ražošanai un jaunu procesu ieviešanai. 

Avots: Zelgalvis et al., 2011 

 



4. pielikums 

Augstākās izglītības iestāžu darbību raksturojošo rādītāju izglītības programmās 

Latvijā 2011./2012. ak.g. mijiedarbību aprēķins 

Model Description 

Model Name MOD_3 

Dependent Variable 1 
Total number of scientific publications per 

academic staff member a year 

Equation 1 Linear 

Independent Variable 
Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0,5NLS)/(PL+0,5NL+ 0,25BD) 

Constant Included 

Variable Whose Values Label 

Observations in Plots 
Unspecified 

 

 

Case Processing Summary 

 N 

Total Cases 78 

Excluded Cases
a
 0 

Forecasted Cases 0 

Newly Created Cases 0 

a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 

 

 

Variable Processing Summary 

 

Variables 

Dependent Independent 

Total number of 

scientific publications 

per academic staff 

member a year 

Ratio of students to academic staff 

2010./2011. 

x=(PLS+0,5NLS)/(PL+0,5NL+ 0,25BD) 

Number of Positive 

Values 
78 78 

Number of Zeros 0 0 

Number of Negative 

Values 
0 0 

Number of 

Missing 

Values 

User-

Missing 
0 0 

System-

Missing 
0 0 

 

Total number of scientific publications per academic staff member a year 

 

Linear 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,257 ,066 ,054 2,608 

The independent variable is Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0,5NLS)/(PL+0,5NL+ 0,25BD). 
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4. pielikuma 1. turpinājums 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 36,514 1 36,514 5,368 ,023 

Residual 516,986 76 6,802   

Total 553,500 77    

The independent variable is Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0,5NLS)/(PL+0,5NL+ 0,25BD). 

 

 

Coefficients 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ratio of students to academic 

staff 2010./2011. 

x=(PLS+0,5NLS)/(PL+0,5NL

+ 0,25BD) 

-,107 ,046 -,257 -2,317 ,023 

(Constant) 4,181 ,417  10,033 ,000 

 

 
 

 

 

 

 

 



4. pielikuma 2. turpinājums 

Model Description 

Model Name MOD_5 

Dependent Variable 1 
Total number of scientific publications per academic 

staff member a year 

Equation 1 Linear 

Independent Variable Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0.5NLS)/(PL+0.5NL+ 0.25BD) 

Constant Included 

Variable Whose Values Label 

Observations in Plots 

Unspecified 

 

 

Case Processing Summary 

 N 

Total Cases 18 

Excluded Cases
a
 0 

Forecasted Cases 0 

Newly Created Cases 0 

a. Cases with a missing value in any variable are excluded from the analysis. 

 

 

Variable Processing Summary 

 

Variables 

Dependent Independent 

Total number of 

scientific publications 

per academic staff 

member a year 

Ratio of students to academic staff 

2010./2011. 

x=(PLS+0.5NLS)/(PL+0.5NL+ 0.25BD) 

Number of Positive 

Values 
18 18 

Number of Zeros 0 0 

Number of Negative 

Values 
0 0 

Number of 

Missing 

Values 

User-

Missing 
0 0 

System-

Missing 
0 0 

 

 

Total number of scientific publications per academic staff member a year 

 

Linear 

 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,193 ,037 -,023 3,834 

The independent variable is Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0.5NLS)/(PL+0.5NL+ 0.25BD). 

 

 

 

 



4. pielikuma 3. turpinājums 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 9,119 1 9,119 ,620 ,442 

Residual 235,158 16 14,697   

Total 244,278 17    

The independent variable is Ratio of students to academic staff 2010./2011. 

x=(PLS+0.5NLS)/(PL+0.5NL+ 0.25BD). 

 

 

Coefficients 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Ratio of students to academic 

staff 2010./2011. 

x=(PLS+0.5NLS)/(PL+0.5NL+ 

0.25BD) 

,413 ,525 ,193 ,788 ,442 

(Constant) 5,477 1,468  3,730 ,002 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. pielikuma 4. turpinājums 

Linear 

 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,211 ,044 ,032 12,417 

The independent variable is Programme funding (R.2.3.1) 2010./2011. to academic staff. 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 530,792 1 530,792 3,443 ,068 

Residual 11408,839 74 154,174   

Total 11939,632 75    

The independent variable is Programme funding (R.2.3.1) 2010./2011. to academic staff. 

 

 

Coefficients 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Programme funding 

(R.2.3.1) 2010./2011. to 

academic staff 

,001 ,000 ,211 1,855 ,068 

(Constant) 3,180 2,199  1,446 ,153 
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Linear 

 

Model Summary 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

,327 ,107 ,095 2,551 

The independent variable is Programme funding 2010./2011. to academic staff. 

 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 59,107 1 59,107 9,086 ,003 

Residual 494,393 76 6,505   

Total 553,500 77    

The independent variable is Programme funding 2010./2011. to academic staff. 

 

 

Coefficients 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

Programme funding 

2010./2011. to 

academic staff 

,000 ,000 ,327 3,014 ,003 

(Constant) 2,480 ,445  5,574 ,000 

 

 
Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas datiem 

(2011. g. maijs – 2012. g. marts) ar datorprogrammu SPSS 
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5. pielikums  

Prioritāro zinātnes virzienu, valsts pētījumu programmu, valsts nozīmes pētniecības centru un prioritāro 

tautsaimniecības nozaru sasaiste 

Prioritārie zinātnes virzieni 

2005/2006–2009 

Valsts Pētījumu 

programmas 2005/2006–

2009 

Prioritārie zinātnes 

virzieni 2010–2013 

Valsts pētījuma 

programmas 2010–2013 

Valsts nozīmes 

pētniecības centrs 

(VNPC) 

Prioritārās 

tautsaimniecības 

nozares 

Informātikā – droša 

programmatūra, integrētas 

informācijas un 

komunikācijas sistēmas un 

tīkli, elektroniskās 

tehnoloģijas 

Informācijas tehnoloģiju 

zinātniskā bāze 
Inovatīvie materiāli un 

tehnoloģijas (informātika, 

informācijas un 

signālapstrādes 

tehnoloģijas, 

nanostrukturētie 

daudzfunkcionālie 

materiāli un 

nanotehnoloģijas) 

Inovatīvu daudzfunkcionālu 

materiālu, signālapstrādes un 

informātikas tehnoloģiju 

izstrāde konkurētspējīgiem 

zinātņu ietilpīgiem 

produktiem 

Informācijas, 

komunikāciju un 

signālapstrādes 

tehnoloģiju VNPC, 

ietverot Kosmisko datu 

apstrādes centra izveidi 

Informācijas un 

komunikāciju 

tehnoloģijas 

Materiālzinātnē – 

nanotehnoloģijas funkcionālo 

materiālu iegūšanai, jaunas 

paaudzes kompozītmateriāli 

Modernu funkcionālu 

materiālu 

mikroelektronikai, 

nanoelektronikai, fotonikai, 

biomedicīnai un 

konstruktīvo kompozītu, kā 

arī atbilstošu tehnoloģiju 

izstrāde 

Nanostrukturēto un 

daudzfunkcionālo 

materiālu, konstrukciju 

un tehnoloģiju VNPC 

Elektrisko un 

optisko iekārtu 

ražošana 

Biomedicīnā un farmācijā – 

gēnu tehnoloģijas un jaunu 

bioloģiski aktīvu vielu 

sintēzes tehnoloģijas 

Jaunas zāles un 

biokorekcijas līdzekļi: 

konstruēšana, 

transportformas un darbības 

mehānisms 
Sabiedrības veselība 

(profilakses, ārstniecības, 

diagnostikas līdzekļi un 

metodes, biomedicīnas 

tehnoloģijas). 

Jaunu profilakses, 

ārstniecības, diagnostikas 

līdzekļu un metožu, 

biomedicīnas tehnoloģiju 

izstrāde sabiedrības veselības 

uzlabošanai 

Farmācijas un 

biomedicīnas VNPC, 

ietverot farmaceitisko 

tehnoloģiju studiju un 

pētījuma centra un 

biofarmācijas centra 

izveidi 
Ķīmiskā 

rūpniecība un tās 

saskarnozares 

Medicīnas zinātnē – lietišķo 

zinātņu tehnoloģijās bāzēta 

klīniskās medicīnas attīstība 

Latvijas iedzīvotāju 

dzīvildzi un dzīves kvalitāti 

apdraudošo galveno 

patoloģiju zinātniska izpēte 

ar multidisciplināra 

pētnieciskā konsorcija 

palīdzību 

Sabiedrības veselības un 

klīniskās medicīnas 

VNPC 



5. pielikuma nobeigums 

Prioritārie zinātnes virzieni 

2005/2006–2009 

Valsts Pētījumu 

programmas 2005/2006–

2009 

Prioritārie zinātnes 

virzieni 2010–2013 

Valsts pētījuma 

programmas 2010–2013 

Valsts nozīmes 

pētniecības centrs 

(VNPC) 

Prioritārās 

tautsaimniecības 

nozares 

Enerģētikā – videi draudzīgi 

atjaunojamās enerģijas veidi, 

enerģijas piegādes drošība un 

enerģijas efektīva 

izmantošana 

Modernu metožu un 

tehnoloģiju izpēte un 

izstrāde enerģētikā: videi 

draudzīgiem atjaunojamās 

enerģijas veidiem, enerģijas 

piegādes drošībai un 

enerģijas efektīvai 

izmantošanai 

Enerģija un vide 

(atjaunojamo enerģijas 

resursu ieguves un 

izmantošanas tehnoloģijas, 

klimata izmaiņas 

samazinošās tehnoloģijas 

un bioloģiskā 

daudzveidība) 

Inovatīvas enerģijas resursu 

ieguves un izmantošanas 

tehnoloģijas un zema oglekļa 

emisiju nodrošināšana ar 

atjaunojamiem 

energoresursiem, atbalsta 

pasākumi vides un klimata 

degradācijas ierobežošanai  

Enerģijas un vides 

resursu ieguves un 

ilgtspējīgas izmantošanas 

tehnoloģiju VNPC, 

ietverot arī Transporta un 

mašīnbūves centra 

attīstību 

Mašīnbūve un 

metālapstrāde 

Vides zinātnē – klimata 

maiņas reģionālā ietekme uz 

ūdeņu ekosistēmām un 

adaptācija, Baltijas jūras un 

iekšējo ūdeņu vides 

ilgtspējīga apsaimniekošana 

un aizsardzība 

Klimata maiņas ietekme uz 

Latvijas ūdeņu vidi 

(KALME) 

Transports un 

loģistika 

Agrobiotehnoloģijā – 
inovatīvas, videi draudzīgas 

pārtikas produktu ieguves 

tehnoloģijas 

Inovatīvas tehnoloģijas 

augstvērtīgu, drošu un 

veselīgu pārtikas produktu 

ieguvei no ģenētiski, 

fizioloģiski un bioķīmiski 

daudzveidīga augu un 

dzīvnieku izejmateriāla 

Vietējo resursu (zemes 

dzīļu, meža, pārtikas un 

transporta) ilgtspējīga 

izmantošana – jauni 

produkti un tehnoloģijas 

Vietējo resursu (zemes dzīļu, 

meža, pārtikas un transporta) 

ilgtspējīga izmantošana – 

jauni produkti un tehnoloģijas 

Meža un ūdens resursu 

VNPC 
Kokrūpniecība 

Meža zinātnē – ilgtspēja, 

jauni produkti un 

tehnoloģijas 

Lapu koku audzēšanas un 

racionālas izmantošanas 

pamatojums, jauni produkti 

un tehnoloģijas 

Lauksaimniecības 

resursu izmantošanas un 

pārtikas VNPC 

Pārtikas rūpniecība 

Letonikā – pētījumi par 

vēsturi, valodu un kultūru 

Letonika: pētījumi par 

vēsturi, valodu un kultūru 

Nacionālā identitāte 

(valoda, Latvijas vēsture, 

kultūra un cilvēkdrošība) 

Nacionālā identitāte (valoda, 

Latvijas vēsture, kultūra un 

cilvēkdrošība) 

Latviešu valodas, 

kultūrvēsturiskā 

mantojuma un radošo 

tehnoloģiju VNPC 

 

Avots: Bāliņa, 2011 

  



6. pielikums 

Anketa 
 

LU un LLU ekonomikas studiju programmas doktorantes veic pētījumu par 

zinātnisko institūciju un augstskolu attīstības perspektīvām. Lūdzam Jūs sniegt 

viedokli atbildot uz anketā uzdotajiem jautājumiem par Jūsu pārstāvēto 

zinātnisko institūciju. Aptauja ir anonīma un Jūsu sniegtās atbildes tiks 

izmantotas tikai apkopotā veidā zinātniskās publikācijas izstrādei. 

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību! 
 

1. Nosauciet Jūsu pārstāvētā zinātniskā institūta trīs nozīmīgākos sasniegumus 

no 2007.-2009. gadam? 

a. __________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 
 

2. No kādiem finanšu avotiem Jūsu pārstāvētā zinātniskā institūcija plāno 

piesaistīt finanšu līdzekļus 2010. gadā un vidējā termiņā (turpmākajos gados 

līdz 2013. gadam)? 

2010. gadā_____________________________________________________ 

vidējā 

termiņā_______________________________________________________ 
 

3. Vai Jūsu pārstāvētā zinātniskā institūcija sadarbojas ar uzņēmējiem pētījumu 

veikšanā? 

a. jā  b.  nē 
 

4. Ja jā, tad līdzšinējo sadarbību Jūs vērtējat kā: 

ļoti labu ____ labu____ neitrālu_____ sliktu ____ 
 

5. Cik lielā mērā, Jūsuprāt, sadarbība ar uzņēmējiem pētījumu veikšanā var 

veicināt Jūsu pārstāvētās zinātniskās institūcijas attīstību? 

ļoti būtiski ____ diezgan būtiski____ nedaudz _____ vāji ____ nemaz____ 
 

6. Kādi, Jūsuprāt, ir būtiskākie trīs šķēršļi zinātnisko institūciju attīstībai?  

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 
 

7. Nosauciet, Jūsuprāt, trīs nozīmīgākos rādītājus, pēc kuriem iespējams 

objektīvi novērtēt zinātniskās darbības efektivitāti?  

a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 
 

8. Kādas izmaiņas vai uzlabojumi nepieciešami, lai nodrošinātu zinātniskās 

darbības attīstību Latvijā? 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 

6. pielikuma nobeigums 

 

9. Vai Jūs esat bijis iesaistīts kāda starptautiska projekta sagatavošanā vai 

īstenošanā? 

a. jā  b.  nē 
 

10. Ja jā, lūdzu nosauciet Jūsu ieguldījumu projekta sagatavošanā un/vai 

īstenošanā 

______________________________________________________________ 
 

11. Jūsu pārstāvētā institūcija? ________________________________________ 
 

12. Jūsu ieņemamais amats __________________________________________ 
 

13. Jūsu dzimums: sieviete_____ vīrietis_______ 
 

14. Jūsu vecums: līdz 24g.____ 25-34____ 35-44____ 45-54____ 55-61____ 62 

un vairāk____ 
 

Paldies! 



7. pielikums  

Labdien! Mani sauc Marta Meženiece, esmu Latvijas Lauksaimniecības universitātes Agrārās un reģionālās 

ekonomikas doktora studiju programmas studente. Promocijas darbu par Eiropas Savienības struktūrfondu 

ieguldījuma efektivitāti zinātniskajā darbībā Baltijas valstīs izstrādāju profesores Baibas Rivžas zinātniskajā 

vadībā. 

Promocijas darba izstrādes ietvaros veicu pētījumu par zinātnisko darbinieku, akadēmiskā personāla, 

uzņēmēju, kā arī politikas plānotāju attieksmi pret ekonomiskās vides faktoriem, kas ietekmē zinātniskās 

darbības attīstību, kā arī Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma lietderību Latvijā. 

Lūdzu Jūs sniegt viedokli un atbildēt uz anketā uzdotajiem jautājumiem! 

Jūs atlicināsiet tikai 10-15minūtes laika, tomēr tas dos iespēju pētījuma ietvaros izvērtēt Eiropas Savienības 

struktūrfondu ieguldījuma plānošanas procesu, zinātniskās un inovatīvās darbības attīstību Latvijā, kā arī 

izstrādāt priekšlikumus situācijas uzlabošanai. 

Jūsu atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas vienīgi apkopotā veidā! Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri 

par šo anketu, priecāšos, ja sazināsieties ar mani rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz adresi: 

marta.mezeniece@gmail.com. 
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Pateicos par Jūsu pausto viedokli un atvēlēto laiku! 



Augstākās izglītības iestāžu darbību raksturojošie rādītāji izglītības programmās Latvijā 2011./2012. ak.g. 

No. HEI Programme Level 

Number of 

students 

(progr. 

total) 

(R.1.3.1 ) 

2010./2011. 

 Total 

programme 

funding 

(R.2.3.1) 

2010./2011.  

Ratio of 

students to 

academic 

staff within 

the 

programme 

(R.1.6) 

2010./2011. * 

Number of 

scientific 

publications in 

internationally 

cited editions 

(R.1.2.1.1-

R.1.2.1.5) 

 Number of 

scientific 

publications 

in other 

international 

editions 

(R.1.2.1.6) 

 Number of 

scientific 

publications 

in other 

Latvian 

editions 

(R.1.2.1.7) 

TOTAL 

number of 

scientific 

publications 

(8+9+10) 

Patents, 

licences, 

design 

samples, 

computer 

programmes 

(since 2008) 

R.1.2.6 

Academic 

staff 

(total 

number) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 DU 
Mathematics 

(43460) 
B 47 55 341 3 29 5 19 53 0 14 

2 DU 
Mathematics 

(45460) 
M 9 15 950 2 25 5 11 41 0 8 

3 DU 
Mathematics 

(51461) 
D 1 3 552 1 25 4 17 46 0 4 

4 LU 

Mathematician 

statistician 

(42460) 

P 126 103 230 4 82 79 20 181 2 26 

5 LU 
Mathematics 

(43460) 
B 81 90 170 3 82 79 20 181 2 24 

6 LU 
Mathematics 

(45460) 
M 54 89 700 3 82 79 20 181 2 18 

7 LU 
Mathematics 

(51460) 
D 22 46 254 1 82 79 20 181 2 5 

8 DU 
Physics 

(43440) 
B 20 29 996 3 38 23 20 81 1 10 

9 DU 

Solid state 

physics 

(51440) 

D 9 40 492 2 35 12 6 53 1 6 

8. pielikums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 LU 
Physics 

(43440) 
B 134 179 768 4 206 25 3 234 4 29 

11 LU 
Physics 

(45440) 
M 46 122 284 3 206 25 3 234 4 21 

12 LU 

Physics, 

Astronomy and 

Mechanics 

(51440) 

D 63 119 342 6 206 25 3 234 4 5 

13 DU 
Biology 

(43420) 
B 84 112 064 4 98 34 19 151 0 19 

14 DU 
Biology 

(45420) 
M 23 50 529 2 64 30 9 103 0 10 

15 DU 
Biology 

(5142001) 
D 49 175 669 7 62 16 10 88 0 8 

16 LU 
Biology 

(43420) 
B 206 272 036 6 151 31 89 271 25 15 

17 LU 
Biology 

(45420) 
M 122 172 319 3 173 33 98 304 26 15 

18 LLU 
Agriculture 

(42621) 
BP 242 247 165 10 255 228 239 722 18 79 

19 LLU 
Agriculture 

(43621) 
B 117 264 156 10 236 214 225 675 18 74 

20 LLU 
Agriculture 

(45621) 
M 23 88 882 10 162 126 122 410 7 35 

21 LLU 
Agriculture 

(47621) 
MP 22 273 195 10 158 120 114 392 6 29 

22 LLU 
Agriculture 

(51621) 
D 27 162 904 1 165 114 122 401 6 29 

23 LLU 

Forest 

operations and 

equipment 

(45623) 

M 13 22 371 1 36 52 99 187 0 27 

24 LLU 

Forest Ecology 

and Forestry 

(45623) 

M 18 55 748 1 41 78 111 230 0 31 

8. pielikuma 1.turpinājums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 LLU 

Forest 

Economics and 

Policy (45623) 

M 19 49 347 2 24 65 94 183 0 25 

26 LLU 
Forest engineer 

(42623) 
BP 244 403 911 6 55 83 137 275 0 56 

27 LLU 

Forestry 

Research 

(43623) 

B 137 285 261 8 66 128 157 351 0 54 

28 LLU 

Forestry 

Research 

(51623) 

D 24 65 182 3 43 43 70 156 0 8 

29 LLU 
Food Hygiene 

(47640) 
MP 17 23 635 1 86 88 48 222 13 12 

30 LLU 

Veterinary 

medicine 

(42640) 

2P 273 1 003 667 7 195 177 182 554 23 80 

31 LLU 

Veterinary 

medicine 

(51640) 

D 17 119 775 2 96 73 54 223 10 17 

32 LLU 

Environment 

and Water 

Management 

(42850) 

BP 113 239 711 2 79 178 200 457 2 82 

33 LLU 

Environmental 

Engineering 

(45850) 

M 10 28 193 0 66 180 147 393 4 45 

34 LLU 

Environmental 

Engineering 

(51850) 

D 5 47 310 1 25 57 32 114 0 7 

35 LU 

Vides 

pārvaldība 

(45850) 

M 61 121 182 16 10 18 47 75 
 

18 

36 LU 

Environmental 

Science 

(43850) 

B 180 226 782 12 56 98 74 228 1 34 

8. pielikuma 2.turpinājums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

37 LU 

Environmental 

Science 

(45850) 

M 64 114 020 8 40 65 41 146 1 18 

38 LU 

Environmental 

Science 

(51850) 

D 26 81 122 3 42 71 36 149 1 17 

39 RTU 

Environmental 

Science 

(45850) 

M 72 141 610 3 21 169 113 303 33 29 

40 RTU 

Environmental 

Science 

(51850) 

D 15 59 363 2 21 169 113 303 33 12 

41 LU 
Chemistry 

(43440) 
B 178 271 207 15 87 116 30 233 7 19 

42 LU 
Chemistry 

(45440) 
M 106 183 376 19 48 64 1 113 42 9 

43 RTU 
Chemistry 

(43440) 
B 81 117 362 2 107 66 69 242 8 41 

44 RTU 
Chemistry 

(45440) 
M 22 40 271 0 107 66 69 242 8 24 

45 RTU 
Chemistry 

(51440) 
D 22 100 917 0 107 66 69 242 8 9 

46 RTU 

Chemical 

Technology 

(43524) 

B 202 292 496 4 257 150 137 544 51 41 

47 RTU 

Chemical 

Technology 

(45524) 

M 45 76 399 2 257 150 137 544 51 32 

48 RTU 

Chemical 

Technology 

(51524) 

D 23 98 143 1 257 150 137 544 51 15 

49 LU 

English 

Philology 

(43222) 

B 577 530 468 18 8 75 35 118 0 50 

8. pielikuma 3.turpinājums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

50 LU 

English 

Philology 

(45222) 

M 69 66 867 6 2 67 74 143 0 14 

51 LU 
Asian studies 

(43222) 
B 278 248 883 33 2 52 22 76 0 14 

52 LU 

Baltic Sea 

Region Studies 

(45222) 

M 27 18 604 3 2 64 33 99 0 18 

53 LU 
Balts Philology 

(43222) 
B 184 142 299 21 2 151 39 192 0 24 

54 LU 
Balts Philology 

(45222) 
M 72 79 570 12 2 124 35 161 0 14 

55 LU 
Philology 

(51223) 
D 49 76 756 4 0 129 51 180 0 8 

56 LU 

French 

Philology 

(43222) 

B 112 75 719 12 1 33 37 71 0 31 

57 LU 

Classical 

Philology 

(43222) 

B 60 40 229 15 0 50 7 57 0 15 

58 LU 

Classical 

Philology 

(45222) 

M 13 5 930 4 0 22 3 25 0 7 

59 LU 

Russian 

Philology 

(43222) 

B 172 134 759 17 1 49 75 125 0 19 

60 LU 

Russian 

Philology 

(45222) 

M 34 39 940 5 1 39 67 107 0 14 

61 LU 

Cultural and 

social 

anthropology 

(43222) 

B 70 36 677 28 0 95 20 115 0 23 

8. pielikuma 4.turpinājums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

62 LU 

Cultural and 

social 

anthropology 

(45222) 

M 40 32 101 16 0 81 11 92 0 16 

63 LU 

Modern 

Languages and 

Business 

Studies 

(43222) 

B 132 106 603 10 2 96 63 161 0 36 

64 LU 
Orientalism 

(45222) 
M 37 29 496 5 2 28 46 76 0 11 

65 LU 
Finno-Ugric 

studies (43222) 
B 59 33 996 13 2 84 66 152 0 13 

66 LU 
Linguistics 

(51223) 
D 34 29 548 2 0 144 37 181 0 15 

67 LU 

German 

Philology 

(43222) 

B 110 80 784 12 1 44 32 77 0 21 

68 LU 

German 

Philology 

(45222) 

M 18 11 424 7 1 25 7 33 0 9 

69 LiepU 

Latvian 

Philology 

(45223) 

M 20 26 286 2 2 62 15 79 
 

44 

70 RA 
Philology 

(43223) 
B 51 29 575 7 17 34 25 76 0 18 

71 RA 
Philology 

(45223) 
M 12 14 123 6 15 13 25 53 0 10 

72 VeA 

Linguistics 

(Latvian 

synchronic...) 

(51222) 

D 15 94 124 3 0 18 26 44 0 6 

73 LU 
Geography 

(43440) 
B 225 263 935 6 47 82 57 186 0 42 

8. pielikuma 5.turpinājums 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

74 LU 
Geography 

(45440) 
M 53 97 175 3 47 82 57 186 0 19 

75 LU 
Geography 

(51440) 
D 29 69 102 1 56 98 57 211 1 13 

76 LU 
Geology 

(43440) 
B 83 104 703 3 44 93 26 163 0 30 

77 LU 
Geology 

(45440) 
M 34 54 153 3 32 38 14 84 1 16 

78 LU 
Geology 

(51440) 
D 10 22 534 1 32 28 14 74 1 7 

Avots: AIP projekta ietvaros veiktās aptaujas dati, 2011. g. maijs – 2012. g. marts 

8. pielikuma nobeigums 



Aptaujas rezultātus aprakstošā statistika un šķērstabulas 

Faktori 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Intelektuālā īpašuma tiesību 

pašreizējais regulējums 
162 1 11 5.59 2.219 -.164 .191 -.374 .379 

Vienotā darba laika uzskaites 

sistēma. kad visa veida 

noslodze pie viena darba devēja 

zinātniskajam darbiniekam 

jāuzskaita vienotā darba laika 

uzskaites lapā 

162 1 11 4.70 2.968 .264 .191 -1.170 .379 

Korupcijas faktors 162 1 11 4.70 2.429 .227 .191 -.416 .379 

Nodokļu atvieglojumi vai 

subsīdijas inovatīvu produktu 

ražotājiem 

162 1 11 6.86 2.850 -.486 .191 -.439 .379 

Nosacījumi likumdošanā. kas 

paredz apdrošināšanu un 

nodrošina zaudējumu segšanu 

neveiksmīga pētījuma rezultātā 

162 1 11 6.23 2.613 -.220 .191 -.185 .379 

Valid N (listwise) 162         

 

 

9. pielikums 



Plānotāji vai īstenotāji * Tiesisko faktoru grupa šķērstabula 

 
Tiesisko faktoru grupa 

Total 
1 2 3 4 5 

Plānotāji vai īstenotāji 

īstenotāji 

Count 15 20 24 23 57 139 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
10.8% 14.4% 17.3% 16.5% 41.0% 100.0% 

% within Tiesisko faktoru 

grupa 
78.9% 87.0% 88.9% 85.2% 86.4% 85.8% 

% of Total 9.3% 12.3% 14.8% 14.2% 35.2% 85.8% 

plānotāji 

Count 4 3 3 4 9 23 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
17.4% 13.0% 13.0% 17.4% 39.1% 100.0% 

% within Tiesisko faktoru 

grupa 
21.1% 13.0% 11.1% 14.8% 13.6% 14.2% 

% of Total 2.5% 1.9% 1.9% 2.5% 5.6% 14.2% 

Total 

Count 19 23 27 27 66 162 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
11.7% 14.2% 16.7% 16.7% 40.7% 100.0% 

% within Tiesisko faktoru 

grupa 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 11.7% 14.2% 16.7% 16.7% 40.7% 100.0% 

 

 

 

9. pielikuma 1. turpinājums 



Plānotāji vai īstenotāji * Projektu realizēšanas prasmju faktoru grupa šķērstabula 

 
Projektu realizēšanas prasmju faktoru grupa 

Total 

1 2 3 4 5 

Plānotāji vai īstenotāji 

īstenotāji 

Count 21 37 31 38 12 139 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
15.1% 26.6% 22.3% 27.3% 8.6% 100.0% 

% within Projektu 

realizēšanas prasmju 

faktoru grupa 

84.0% 92.5% 81.6% 82.6% 92.3% 85.8% 

% of Total 13.0% 22.8% 19.1% 23.5% 7.4% 85.8% 

plānotāji 

Count 4 3 7 8 1 23 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
17.4% 13.0% 30.4% 34.8% 4.3% 100.0% 

% within Projektu 

realizēšanas prasmju 

faktoru grupa 

16.0% 7.5% 18.4% 17.4% 7.7% 14.2% 

% of Total 2.5% 1.9% 4.3% 4.9% .6% 14.2% 

Total 

Count 25 40 38 46 13 162 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
15.4% 24.7% 23.5% 28.4% 8.0% 100.0% 

% within Projektu 

realizēšanas prasmju 

faktoru grupa 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.4% 24.7% 23.5% 28.4% 8.0% 100.0% 

9. pielikuma 2. turpinājums 



 

Plānotāji vai īstenotāji * Zinātnisko atklājumu komercializācijas faktoru grupa šķērstabula 

 
Zinātnisko atklājumu komercializācijas faktoru grupa 

Total 
1 2 3 4 5 

Plānotāji vai īstenotāji 

īstenotāji 

Count 
19 27 40 32 21 139 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
13.7% 19.4% 28.8% 23.0% 15.1% 100.0% 

% within Zinātnisko atklājumu 

komercializācijas faktoru grupa 
76.0% 77.1% 88.9% 94.1% 91.3% 85.8% 

% of Total 11.7% 16.7% 24.7% 19.8% 13.0% 85.8% 

plānotāji 

Count 6 8 5 2 2 23 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
26.1% 34.8% 21.7% 8.7% 8.7% 100.0% 

% within Zinātnisko atklājumu 

komercializācijas faktoru grupa 
24.0% 22.9% 11.1% 5.9% 8.7% 14.2% 

% of Total 3.7% 4.9% 3.1% 1.2% 1.2% 14.2% 

Total 

Count 25 35 45 34 23 162 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
15.4% 21.6% 27.8% 21.0% 14.2% 100.0% 

% within Zinātnisko atklājumu 

komercializācijas faktoru grupa 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 15.4% 21.6% 27.8% 21.0% 14.2% 100.0% 

 

 

 

9. pielikuma 3. turpinājums 



 

Plānotāji vai īstenotāji * Finansējuma faktoru grupa šķērstabula 

 
Finansējuma faktoru grupa 

Total 
1 2 3 4 5 

Plānotāji vai īstenotāji 

īstenotāji 

Count 71 30 14 16 8 139 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
51.1% 21.6% 10.1% 11.5% 5.8% 100.0% 

% within Finansējuma 

faktoru grupa 
95.9% 81.1% 82.4% 88.9% 50.0% 85.8% 

% of Total 43.8% 18.5% 8.6% 9.9% 4.9% 85.8% 

plānotāji 

Count 3 7 3 2 8 23 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
13.0% 30.4% 13.0% 8.7% 34.8% 100.0% 

% within Finansējuma 

faktoru grupa 
4.1% 18.9% 17.6% 11.1% 50.0% 14.2% 

% of Total 1.9% 4.3% 1.9% 1.2% 4.9% 14.2% 

Total 

Count 74 37 17 18 16 162 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
45.7% 22.8% 10.5% 11.1% 9.9% 100.0% 

% within Finansējuma 

faktoru grupa 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 45.7% 22.8% 10.5% 11.1% 9.9% 100.0% 

 

9. pielikuma 4. turpinājums 



Plānotāji vai īstenotāji * Produktivitātes un efektivitātes faktoru grupa šķērstabula 

 
Produktivitātes un efektivitātes faktoru grupa 

Total 
1 2 3 4 5 

Plānotāji vai īstenotāji 

istenotāji 

Count 13 25 30 30 41 139 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
9.4% 18.0% 21.6% 21.6% 29.5% 100.0% 

% within Produktivitātes 

un efektivitātes faktoru 

grupa 

68.4% 92.6% 85.7% 81.1% 93.2% 85.8% 

% of Total 8.0% 15.4% 18.5% 18.5% 25.3% 85.8% 

plānotāji 

Count 6 2 5 7 3 23 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
26.1% 8.7% 21.7% 30.4% 13.0% 100.0% 

% within Produktivitātes 

un efektivitātes faktoru 

grupa 

31.6% 7.4% 14.3% 18.9% 6.8% 14.2% 

% of Total 3.7% 1.2% 3.1% 4.3% 1.9% 14.2% 

Total 

Count 19 27 35 37 44 162 

% within Plānotāji vai 

īstenotāji 
11.7% 16.7% 21.6% 22.8% 27.2% 100.0% 

% within Produktivitātes 

un efektivitātes faktoru 

grupa 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 11.7% 16.7% 21.6% 22.8% 27.2% 100.0% 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija pēc promocijas darba ietvaros veiktās aptaujas datiem (2010. g. decembris – 2011. g. janvāris (n-162)) ar datorprogrammu SPSS 

9. pielikuma nobeigums 



Modeļa izveidē izmantotie dati par 27 ES dalībvalstīm no 2005. līdz 2009. gadam 

Gads Valsts AI_GRED 
Priv_ 

GRED 

Gov_ 

GRED 

Inov_ 

MVU_ 

sad 

UI_sad

_ P&A 

PatPiet. 

iedz. 
ZIK ZIP Zin_publ IS RPA SATUL 

2005.g. 

Bulgārija 5,80 12,00 38,90 3,10 2,50 3,07 3,80 5,10 766,50 3,00 3,10 3,60 

Kipra 94,50 59,40 105,70 16,50 2,60 22,41 3,40 5,40 91,30 3,00 4,20 4,60 

Čehija 81,10 321,60 115,90 12,10 3,90 10,62 4,60 6,00 3 172,10 4,30 4,90 5,30 

Igaunija 120,70 99,90 36,50 16,00 3,40 4,73 4,40 4,80 439,00 3,60 4,30 5,00 

Ungārija 87,90 136,30 102,40 6,60 3,30 13,33 5,00 5,60 2 618,50 3,70 3,90 5,20 

Latvjia 40,70 40,40 20,40 6,10 2,90 8,16 3,40 3,60 134,00 3,30 3,70 4,60 

Lietuva 85,70 36,90 49,60 14,80 3,10 2,60 4,10 5,10 406,10 3,40 4,10 4,90 

Malta 91,70 108,40 16,70 5,30 2,20 27,94 2,70 4,10 25,50 3,00 3,80 4,60 

Polija 51,30 46,10 60,50 9,10 3,10 3,25 3,80 5,20 4 567,90 3,50 3,80 4,50 

Rumānija 6,30 28,90 16,00 2,80 2,40 1,32 3,20 5,00 887,80 3,00 3,30 4,30 

Slovākija 23,00 87,70 44,40 6,80 3,50 5,81 3,50 5,60 921,80 3,10 4,00 5,30 

Slovēnija 137,60 560,90 207,40 10,50 3,50 54,36 4,20 4,00 1 035,40 4,60 4,50 4,50 

Beļģija 552,60 1 806,00 187,20 16,60 4,60 142,85 5,40 5,50 5 047,50 5,60 5,80 5,10 

Dānija 1 012,70 3 027,20 343,90 20,80 4,90 215,63 5,30 5,70 4 813,40 5,60 5,90 5,70 

Vācija 547,10 2 284,00 450,80 8,60 5,10 289,23 5,70 5,60 4 292,00 6,20 6,30 5,60 

Īrija 513,60 1 390,70 162,20 15,60 4,30 66,74 5,00 5,50 24 662,90 4,50 5,30 5,70 

Grieķija 208,75 141,00 92,30 8,40 3,00 9,99 3,50 5,50 2 120,40 3,20 4,10 4,30 

Spānija 290,90 525,40 155,80 5,70 3,30 31,43 4,00 5,00 18 345,50 4,30 4,90 5,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija 531,70 1 766,30 475,00 11,50 4,50 132,95 5,50 6,00 44 194,10 5,80 5,90 5,30 

Itālija 416,00 622,90 227,00 4,30 2,80 83,64 3,30 4,70 58,80 4,80 4,90 4,00 

Luksemburga 37,55 4 218,20 491,30 14,80 2,70 212,41 3,20 4,10 13 894,10 4,70 5,50 4,90 

Nīderlande 955,90 1 502,40 369,20 12,30 4,60 213,24 5,50 5,00 6 853,80 5,30 5,60 5,00 

Austrija 832,35 2 138,95 170,45 7,70 4,40 184,81 4,80 5,50 6 847,00 5,20 5,90 5,60 

Portugāle 191,50 179,20 89,60 7,00 3,50 11,77 4,50 4,90 2 911,50 3,70 3,90 4,70 

Somija 922,10 3 407,10 475,70 17,30 5,40 250,81 5,70 6,20 30 339,90 5,70 5,90 6,10 

Zviedrija 1 259,75 4 405,25 207,30 20,00 5,00 265,85 5,40 5,70 10 016,50 5,60 5,70 5,70 

Lielbritānija 612,80 1 606,40 257,10 12,60 5,00 92,96 5,80 5,00 45 658,10 5,50 5,40 5,30 

 

10. pielikums 



Gads Valsts UID ATVI IIA SmA  IKP_p* Kapit_p* PVN_p* Prod_p* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005.g. 

Bulgārija - 3,30 2,60 2,10 6,20 16,30 6,30 3,50 

Kipra - 3,80 4,20 4,20 3,10 10,40 3,60 1,40 

Čehija - 4,00 3,70 4,10 3,60 1,90 4,10 0,80 

Igaunija - 3,80 4,30 3,60 -4,20 -21,20 -3,40 -4,30 

Ungārija - 3,60 4,10 3,60 0,90 3,70 0,70 2,70 

Latvjia - 3,20 3,30 3,10 -3,30 -19,70 -1,60 -4,20 

Lietuva - 3,50 3,10 2,80 2,90 3,70 2,90 3,60 

Malta - 3,40 3,90 4,00 4,00 -11,90 - 1,40 

Polija - 3,30 3,60 3,40 5,10 4,00 5,10 1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumānija - 3,50 3,00 2,10 7,30 3,70 - 7,30 

Slovākija - 3,60 3,80 3,20 5,80 4,70 6,40 2,40 

Slovēnija - 3,60 4,40 3,70 3,40 3,10 3,00 0,80 

Beļģija - 3,60 5,00 4,40 1,00 1,50 1,60 -0,80 

Dānija - 4,60 5,90 4,60 -0,80 -5,10 -0,40 -2,40 

Vācija - 4,40 6,30 4,70 1,10 0,60 1,20 -0,10 

Īrija - 4,10 5,60 5,00 -2,10 -12,30 -2,00 -1,10 

Grieķija - 3,50 4,10 3,60 -0,20 -10,40 0,00 -1,40 

Spānija - 3,90 4,40 4,30 0,90 -4,20 1,00 1,00 

Francija - 4,90 5,80 4,10 -0,10 -0,80 0,10 -0,60 

Itālija - 3,50 4,30 3,40 -1,20 -3,80 -1,10 -1,40 

Luksemburga - 4,20 5,20 4,20 -0,70 1,80 -1,30 -5,50 

Nīderlande - 4,20 5,90 4,80 1,80 2,70 2,10 0,30 

Austrija - 4,20 5,50 4,80 1,40 -1,80 1,60 -0,50 

Portugāle - 4,10 5,00 4,20 0,00 -0,10 0,40 -0,50 

Somija - 4,80 5,80 5,20 0,30 -3,10 0,40 -2,20 

Zviedrija - 4,00 5,60 4,50 -0,60 -1,20 -0,40 -1,50 

Lielbritānija - 4,00 6,10 5,10 -1,00 -6,20 -0,80 -1,70 

 

10. pielikuma 1. turpinājums 



Gads Valsts AI_GRED 
Priv_ 

GRED 

Gov_ 

GRED 

Inov_ 

MVU_ 

sad 

UI_sad_ 

P&A 

PatPiet. 

iedz. 
ZIK ZIP Zin_publ IS RPA SATUL 

2006.g. 

Bulgārija 6,20 14,20 43,10 3,10 2,50 3,51 3,70 4,70 766,80 2,90 2,50 3,50 

Kipra 117,80 70,30 111,10 16,50 2,90 8,26 3,50 5,00 119,90 2,90 3,90 4,60 

Čehija 95,70 384,60 128,70 12,90 4,00 14,95 4,60 5,90 3 565,70 4,30 5,10 5,40 

Igaunija 148,30 137,80 46,20 16,00 3,90 15,78 4,70 4,70 456,90 3,70 4,40 5,60 

Ungārija 95,90 157,90 111,20 6,60 3,80 16,31 4,70 5,20 2 592,20 4,10 4,30 5,30 

Latvjia 50,90 59,30 24,40 6,10 3,20 7,59 3,80 3,80 120,00 3,60 4,10 4,80 

Lietuva 105,00 44,90 52,00 14,80 3,20 2,84 4,10 4,70 515,20 3,60 4,40 4,90 

Malta 96,70 152,10 15,10 5,30 2,90 19,38 3,30 4,50 20,10 3,10 3,80 5,10 

Polija 52,30 46,20 64,40 9,10 3,60 3,68 3,80 4,20 4 614,30 4,10 3,60 4,40 

Rumānija 9,00 34,00 20,50 2,80 2,90 0,94 3,70 4,90 1 014,80 2,90 3,30 4,60 

Slovākija 30,20 86,30 51,00 6,80 3,70 7,34 3,60 5,30 1 006,90 3,50 3,90 5,30 

Slovēnija 146,10 607,30 224,90 10,50 3,60 49,80 4,20 3,80 1 062,70 4,80 4,40 4,60 

Beļģija 569,60 1 814,60 200,30 16,60 4,90 142,62 5,60 5,60 5 133,10 5,10 5,90 5,20 

Dānija 1 120,10 3 147,10 315,30 20,80 4,70 203,34 5,30 5,60 5 088,00 5,80 6,00 5,80 

Vācija 558,40 2 341,40 462,80 8,60 5,30 289,17 5,80 5,80 4 874,10 6,10 6,40 5,90 

Īrija 583,20 1 504,40 170,70 15,60 4,60 67,70 5,30 5,50 25 802,90 4,60 5,40 5,50 

Grieķija 226,25 148,60 98,00 8,40 3,20 9,45 3,70 5,50 2 302,60 3,00 4,10 4,40 

Spānija 317,90 594,70 176,40 5,70 3,40 30,69 4,00 4,80 19 525,80 3,90 4,70 4,70 

 

 

 

 

 

 

 

Francija 544,80 1 803,70 484,80 11,50 3,80 132,84 5,10 6,10 44 543,80 5,70 5,80 5,20 

Itālija 425,10 645,70 232,50 4,30 3,00 85,06 3,40 4,70 65,00 4,70 4,80 4,20 

Luksemburg

a 
59,75 4 440,35 559,10 14,80 3,50 229,96 3,90 4,20 13 989,70 4,90 5,80 5,20 

Nīderlande 993,30 1 543,20 372,60 12,30 4,90 224,73 5,50 5,20 7 232,30 5,40 5,80 5,40 

Austrija 859,85 2 289,65 177,45 7,70 4,60 208,76 4,90 5,20 6 735,90 5,40 5,90 5,70 

Portugāle 202,30 216,70 85,60 7,40 3,70 10,14 4,30 5,10 3 628,50 3,60 4,00 4,70 

Somija 966,50 3 554,90 487,20 17,30 5,50 252,66 5,70 6,20 31 218,50 5,80 6,10 6,00 

Zviedrija 1 295,65 4 458,85 231,80 20,00 5,50 286,01 5,60 5,80 10 105,30 6,00 6,00 6,10 

Lielbritānija 646,90 1 627,40 263,40 12,60 4,90 93,06 6,00 5,40 46 746,50 5,40 5,60 5,50 

 

 

10. pielikuma 2. turpinājums 



Gads Valsts UID ATVI IIA SmA  IKP_p* Kapit_p* PVN_p* Prod_p* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.g. 

Bulgārija - 3,20 2,70 2,00 -5,50 -24,90 -3,30 -2,90 

Kipra - 3,50 4,40 3,70 -4,50 -16,20 -1,90 -1,30 

Čehija - 3,90 3,90 3,80 -1,90 -20,20 -5,20 -2,80 

Igaunija - 4,20 4,60 3,90 -14,10 -45,90 -14,60 -4,50 

Ungārija - 3,90 4,60 4,00 -6,80 -29,60 -6,80 -4,40 

Latvjia - 3,40 3,40 3,20 -17,70 -47,10 -15,60 -5,30 

Lietuva - 3,70 3,30 2,90 -14,80 -57,10 -14,80 -8,60 

Malta - 3,80 4,20 3,60 -2,40 -14,10 - -2,10 

Polija - 3,60 3,60 3,20 1,60 -11,50 1,80 1,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumānija - 3,60 3,10 2,20 -6,60 -24,10 - -4,70 

Slovākija - 3,50 4,00 3,20 -4,90 -31,50 -4,70 -3,00 

Slovēnija - 3,60 4,50 3,90 -7,80 -33,80 -7,80 -6,10 

Beļģija - 3,60 5,60 4,60 -2,80 -12,40 -2,90 -2,60 

Dānija - 4,50 6,30 4,60 -5,70 -25,20 -5,10 -3,40 

Vācija - 4,80 6,60 4,50 -5,10 -15,20 -5,60 -5,20 

Īrija - 4,30 5,30 5,50 -5,50 -30,60 -3,90 2,90 

Grieķija - 3,60 4,30 3,60 -3,10 -25,00 -2,20 -2,50 

Spānija - 3,90 4,80 4,00 -3,70 -17,90 -3,60 3,00 

Francija - 4,80 5,90 3,90 -3,10 -15,60 -3,00 -1,90 

Itālija - 3,40 4,20 3,20 -5,50 -16,90 -5,60 -3,90 

Luksemburga - 4,80 5,90 4,40 -4,10 -26,50 -4,20 -5,10 

Nīderlande - 4,50 6,30 5,00 -3,70 -14,20 -3,30 -3,00 

Austrija - 4,40 5,60 4,80 -3,80 -11,20 -4,20 -3,10 

Portugāle - 4,40 5,10 3,90 -2,90 -13,30 -2,20 -0,30 

Somija - 4,70 6,40 5,40 -8,50 -21,20 -9,10 -6,10 

Zviedrija - 4,50 6,10 4,60 -5,00 -23,40 -5,50 -2,70 

Lielbritānija - 4,20 6,20 4,90 -4,00 -19,20 -4,10 -2,40 

 

10. pielikuma 3. turpinājums 



Gads Valsts AI_GRED 
Priv_ 

GRED 

Gov_ 

GRED 

Inov_ 

MVU_ 

sad 

UI_sad

_ P&A 

PatPiet. 

iedz. 
ZIK ZIP Zin_publ IS RPA SATUL 

2007.g. 

Bulgārija 7,00 18,00 46,30 3,80 2,70 1,57 3,70 4,40 801,40 2,80 2,90 3,60 

Kipra 144,60 81,30 113,40 26,20 3,00 11,98 3,60 4,90 139,10 4,40 3,90 4,70 

Čehija 113,10 444,90 146,70 11,70 4,10 17,69 4,60 5,80 3 689,70 3,90 4,70 5,30 

Igaunija 182,80 186,30 50,50 18,10 3,90 21,02 4,80 4,30 502,30 4,70 4,40 5,50 

Ungārija 101,20 182,20 111,90 6,50 3,70 18,45 4,90 4,70 2 452,10 4,40 4,20 5,00 

Latvjia 67,60 70,00 34,40 5,60 3,20 7,16 3,70 3,60 146,80 3,40 3,90 4,70 

Lietuva 125,50 59,70 56,70 10,30 3,30 2,90 4,20 4,70 457,10 3,70 4,20 5,10 

Malta 103,80 196,00 11,50 5,70 2,90 16,75 3,60 4,30 22,50 4,30 4,20 5,20 

Polija 57,60 54,00 66,90 9,30 3,20 5,24 3,80 4,30 4 827,20 3,50 4,70 4,50 

Rumānija 15,00 41,50 28,80 2,90 2,70 1,52 3,70 4,60 1 252,30 3,30 3,40 4,40 

Slovākija 39,40 87,10 60,20 7,20 3,70 6,83 3,70 5,20 970,70 3,80 3,90 5,30 

Slovēnija 156,70 648,40 244,10 15,10 3,90 59,25 4,50 3,90 1 282,80 4,50 4,50 4,80 

Beļģija 589,80 1 877,00 212,70 16,70 5,10 144,04 5,70 5,30 5 240,60 5,70 5,90 5,30 

Dānija 1 205,90 3 304,40 286,60 14,90 5,00 229,08 5,50 5,60 4 989,60 6,30 6,00 6,00 

Vācija 568,70 2 416,00 477,60 9,00 5,30 290,44 5,80 5,40 4 981,70 6,50 6,30 6,00 

Īrija 653,60 1 622,80 178,30 11,70 4,80 72,91 5,40 5,40 26 561,00 5,50 5,30 5,60 

Grieķija 247,10 156,70 105,50 13,30 2,90 9,33 3,60 5,40 2 498,40 4,10 4,10 4,40 

Spānija 344,70 666,50 202,20 5,00 3,40 30,84 4,10 4,70 20 993,30 4,90 4,70 4,80 

 

 

 

 

 

 

 

Francija 559,20 1 837,10 492,90 11,50 3,90 133,82 5,20 5,70 44 428,20 5,90 5,80 5,40 

Itālija 433,90 681,80 232,20 4,30 3,00 81,77 3,40 4,60 73,40 4,30 4,80 4,40 

Luksemburga 93,40 4 668,10 639,40 15,10 3,60 148,51 4,00 4,10 14 215,70 5,60 5,50 5,30 

Nīderlande 1 023,80 1 597,00 380,90 12,50 5,00 198,14 5,60 5,00 7 137,50 6,00 5,80 5,50 

Austrija 900,55 2 486,35 188,75 18,00 4,80 202,44 5,20 5,10 7 077,80 5,90 5,90 6,00 

Portugāle 220,30 279,70 84,20 6,70 3,60 11,59 4,50 4,90 3 424,20 4,90 4,20 5,20 

Somija 1 009,00 3 760,50 491,00 27,50 5,50 234,58 5,70 6,00 30 751,60 5,30 6,00 6,10 

Zviedrija 1 330,10 4 476,40 257,20 16,60 5,60 300,63 5,60 5,80 9 917,50 6,00 6,10 6,30 

Lielbritānija 679,60 1 668,30 271,00 10,70 5,00 88,08 5,90 5,00 47 138,20 6,00 5,40 5,60 

 

 

10. pielikuma 4. turpinājums 



Gads Valsts UID ATVI IIA SmA  IKP_p* Kapit_p* PVN_p* Prod_p* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007.g. 

Bulgārija - 3,40 2,80 2,10 0,40 -14,00 0,50 5,30 

Kipra - 3,50 4,40 3,70 2,50 4,20 1,30 1,30 

Čehija - 3,80 3,90 3,80 1,30 5,80 3,10 3,50 

Igaunija - 4,30 4,70 3,80 3,30 13,70 3,70 8,50 

Ungārija - 3,40 4,40 3,50 1,30 7,60 1,60 0,60 

Latvjia - 3,30 3,40 3,30 -0,90 -4,20 -1,20 4,00 

Lietuva - 3,70 3,70 3,10 1,50 53,80 1,50 7,00 

Malta - 3,90 4,30 3,70 3,40 1,20 - 1,00 

Polija - 3,40 3,50 3,00 3,90 9,30 3,70 3,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumānija - 3,50 3,30 2,40 -1,60 -2,00 - -0,20 

Slovākija - 3,40 3,80 3,00 4,40 19,90 4,40 6,00 

Slovēnija - 3,60 4,50 4,00 1,20 -5,80 1,40 3,50 

Beļģija - 3,80 5,70 4,50 2,40 0,30 2,20 1,70 

Dānija - 4,60 6,30 4,70 1,60 3,60 1,40 3,90 

Vācija - 4,60 6,50 4,60 4,20 9,80 4,60 3,60 

Īrija - 4,20 5,50 5,40 -0,80 -20,20 -0,20 3,60 

Grieķija - 3,30 4,10 3,50 -4,90 -8,30 -5,20 -2,40 

Spānija - 3,80 4,90 4,30 -0,30 -5,50 -0,40 2,20 

Francija - 4,50 5,90 3,90 1,70 1,70 1,50 1,70 

Itālija - 3,30 4,30 3,30 1,80 8,30 2,10 2,50 

Luksemburga - 4,60 5,60 4,30 2,90 30,20 3,00 1,10 

Nīderlande - 4,40 6,00 5,00 1,60 -0,90 1,80 2,00 

Austrija - 4,30 5,90 4,90 2,10 3,80 2,20 1,20 

Portugāle - 4,10 4,90 3,90 1,40 -3,60 1,40 3,00 

Somija - 4,60 6,30 5,20 3,30 6,10 3,20 3,40 

Zviedrija - 4,90 6,00 4,70 6,60 21,40 6,70 5,30 

Lielbritānija - 4,20 6,00 4,90 1,80 10,00 1,80 1,60 

 

10. pielikuma 5. turpinājums 



Gads Valsts AI_GRED 
Priv_ 

GRED 

Gov_ 

GRED 

Inov_ 

MVU_ 

sad 

UI_sad

_ P&A 

PatPiet. 

iedz. 
ZIK ZIP Zin_publ IS RPA SATUL 

2008.g. 

Bulgārija 8,00 22,50 51,10 3,50 2,90 2,34 3,70 3,70 761,40 2,90 3,00 4,00 

Kipra 166,40 90,20 112,90 21,31 3,30 14,25 3,90 5,00 169,00 3,30 4,10 5,10 

Čehija 133,10 513,70 167,20 11,28 4,20 19,91 4,90 5,40 3 936,20 4,20 4,70 5,40 

Igaunija 226,10 236,60 61,00 22,23 4,00 25,56 4,90 4,10 477,00 3,60 4,30 5,50 

Ungārija 106,10 212,50 115,20 7,15 4,00 17,76 5,00 4,50 2 554,10 3,40 3,80 4,70 

Latvjia 90,40 80,00 47,80 3,29 3,00 10,03 3,60 3,30 160,70 3,00 3,60 4,50 

Lietuva 149,40 71,20 66,00 8,03 3,50 4,81 4,30 4,20 515,00 3,30 3,70 5,00 

Malta 110,00 239,40 12,70 5,19 3,10 13,41 3,80 4,10 44,90 3,00 4,30 5,20 

Polija 68,40 64,40 76,20 6,40 3,00 6,01 4,10 4,10 7 529,10 3,00 3,80 4,70 

Rumānija 24,90 47,40 41,20 2,27 3,10 1,55 3,60 4,30 1 397,90 3,30 3,50 4,40 

Slovākija 49,00 93,90 68,80 5,76 3,40 6,23 3,70 4,90 1 084,00 3,30 4,20 5,40 

Slovēnija 175,40 741,50 275,10 14,24 3,90 69,60 4,80 3,90 1 304,90 4,50 4,40 4,90 

Beļģija 618,20 1 964,50 235,60 22,23 5,20 135,92 5,80 5,10 7 297,60 4,90 5,80 5,50 

Dānija 1 329,30 3 536,60 255,30 22,23 5,30 228,49 5,60 5,30 5 303,50 5,50 6,00 6,20 

Vācija 592,40 2 515,60 502,80 8,95 5,40 275,55 5,80 4,90 44 913,10 6,00 6,20 6,00 

Īrija 721,90 1 727,30 187,10 9,82 4,90 72,91 5,30 5,30 2 661,90 4,10 5,30 5,50 

Grieķija 251,60 158,00 107,50 13,31 2,90 8,04 3,80 5,20 4 953,40 2,80 3,90 4,40 

Spānija 371,70 738,10 230,90 5,34 3,60 31,09 4,10 4,60 21 509,10 3,80 4,60 5,00 

 

 

 

 

 

 

Francija 579,50 1 889,70 502,30 13,52 3,90 134,01 5,40 5,60 31 981,80 5,40 5,90 5,60 

Itālija 443,80 730,60 227,70 5,98 3,10 77,96 3,40 4,50 26 853,70 4,30 4,70 4,60 

Luksemburga 168,20 4 818,10 743,80 12,33 3,90 189,27 4,10 3,90 111,20 4,30 5,40 5,50 

Nīderlande 1 073,30 1 621,10 382,50 12,97 5,10 204,86 5,70 4,90 14 637,20 5,10 5,90 5,50 

Austrija 962,50 2 702,80 204,20 14,71 5,00 191,03 5,30 5,00 4 815,60 5,10 5,80 6,20 

Portugāle 266,60 369,20 85,40 13,31 3,60 10,56 4,60 4,50 3 856,80 3,80 4,30 5,40 

Somija 1 047,00 4 045,50 501,90 15,30 5,50 232,54 5,70 5,90 5 112,40 5,60 6,00 6,10 

Zviedrija 1 357,70 4 587,40 275,20 16,51 5,60 293,56 5,70 5,60 9 681,70 5,80 6,20 6,20 

Lielbritānija 702,70 1 686,30 268,90 22,23 5,10 83,65 5,70 4,80 46 333,10 4,90 5,20 5,60 

 

 

10. pielikuma 6. turpinājums 



Gads Valsts UID ATVI IIA SmA  IKP_p* Kapit_p* PVN_p* Prod_p* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008.g. 

Bulgārija 42,50 3,40 2,90 2,10 1,70 -1,60 1,80 6,10 

Kipra - 4,00 4,70 4,10 1,90 -15,10 0,50 0,00 

Čehija 27,20 4,00 3,90 4,00 0,50 0,30 1,90 1,60 

Igaunija 17,10 4,30 4,80 3,80 8,30 34,80 8,00 1,20 

Ungārija 14,70 2,90 4,10 3,00 1,60 -0,40 1,80 1,20 

Latvjia 6,10 3,20 3,60 3,50 5,50 43,60 5,50 14,80 

Lietuva 43,90 3,40 4,00 3,00 5,90 9,70 5,90 3,80 

Malta - 3,90 4,30 3,80 1,90 -26,20 - -0,50 

Polija 32,80 3,70 3,40 2,70 4,30 10,50 4,30 3,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumānija 47,20 3,50 3,50 2,60 2,50 11,90 - 2,00 

Slovākija 38,70 3,20 3,70 2,70 3,20 10,20 2,70 1,40 

Slovēnija 30,40 3,40 4,40 3,90 0,60 -4,60 0,50 2,20 

Beļģija 30,70 4,00 5,50 4,60 1,80 7,00 2,10 0,40 

Dānija 24,80 4,50 6,20 4,90 1,10 5,80 1,20 1,50 

Vācija 38,00 4,00 6,00 4,60 3,00 7,20 3,00 1,60 

Īrija 15,90 3,90 5,60 5,10 1,40 -8,80 -2,10 3,60 

Grieķija 30,80 3,20 4,30 3,40 -7,10 -16,40 -6,60 -1,60 

Spānija 17,60 3,70 4,70 4,50 0,40 -5,50 1,00 2,00 

Francija 28,30 4,30 6,00 4,00 1,70 7,80 1,80 1,20 

Itālija 22,40 2,90 4,30 3,10 0,40 -4,40 0,60 0,10 

Luksemburga 26,30 4,40 5,60 4,20 1,70 16,30 1,20 -1,20 

Nīderlande 26,90 4,00 5,90 5,00 1,00 5,10 1,20 0,30 

Austrija 5,00 4,00 6,20 4,80 2,70 9,60 3,10 1,00 

Portugāle 23,20 4,00 4,90 3,60 -1,70 -13,80 -1,30 -0,10 

Somija 36,30 4,70 6,20 5,20 2,70 16,30 2,20 1,60 

Zviedrija 48,40 4,70 6,00 4,90 3,70 8,70 4,20 1,40 

Lielbritānija 23,30 4,00 5,40 4,60 0,90 0,50 1,10 0,40 

 

10. pielikuma 7. turpinājums 



Gads Valsts AI_GRED 
Priv_ 

GRED 

Gov_ 

GRED 

Inov_ 

MVU_ 

sad 

UI_sad

_ P&A 

PatPiet. 

iedz. 
ZIK ZIP Zin_publ IS RPA SATUL 

2009.g. 

Bulgārija 10,20 26,80 56,00 3,50 3,00 2,09 3,60 3,90 735,40 2,90 3,20 4,10 

Kipra 191,80 97,20 111,10 21,31 3,80 11,80 4,10 5,00 195,20 3,50 4,40 5,40 

Čehija 153,40 566,40 185,80 11,28 4,40 22,87 5,10 4,90 3 946,20 4,20 4,70 5,40 

Igaunija 260,40 278,50 69,10 22,23 4,10 32,50 4,80 4,20 518,10 3,60 4,40 5,50 

Ungārija 110,90 244,10 115,40 7,15 4,20 19,24 5,00 4,50 2 397,20 3,30 3,80 4,70 

Latvjia 97,70 84,70 53,20 3,29 3,20 10,65 3,70 3,50 161,60 3,00 3,60 4,40 

Lietuva 162,80 79,00 71,80 8,03 3,80 5,56 4,10 4,10 387,60 3,20 3,70 4,80 

Malta 115,70 248,30 14,80 5,19 3,50 13,47 3,70 3,90 38,20 3,10 4,30 5,20 

Polija 79,30 71,50 83,50 6,40 3,30 6,92 4,10 4,30 7 355,40 3,10 4,10 4,80 

Rumānija 30,20 51,80 46,50 2,27 3,30 1,63 3,50 4,30 1 366,60 3,00 3,40 4,40 

Slovākija 56,50 101,00 77,90 5,76 3,30 6,37 3,50 4,40 1 000,40 3,10 4,40 5,20 

Slovēnija 198,00 823,00 304,50 14,24 4,20 73,98 4,90 4,10 1 234,20 4,50 4,50 5,00 

Beļģija 657,90 2 030,90 252,70 22,23 5,30 133,51 5,70 5,10 7 217,60 4,80 5,80 5,50 

Dānija 1 463,30 3 813,90 219,50 22,23 5,50 232,11 5,70 5,10 5 306,10 5,30 5,90 6,10 

Vācija 626,30 2 602,90 532,90 8,95 5,20 271,37 5,80 4,60 45 002,80 5,90 6,40 6,00 

Īrija 786,10 1 846,90 184,30 9,82 5,00 75,59 5,30 5,30 2 798,50 3,80 5,30 5,40 

Grieķija 253,00 159,10 109,10 13,31 3,20 7,39 3,60 5,10 4 881,00 2,60 3,70 4,30 

Spānija 397,90 788,30 261,10 5,34 3,70 31,12 4,20 4,60 21 542,60 3,70 4,50 5,10 

 

Francija 610,20 1 938,80 513,60 13,52 3,90 134,50 5,20 5,30 31 748,30 5,10 5,70 5,50 

Itālija 454,10 775,10 222,70 5,98 3,40 76,06 3,60 4,50 26 755,30 3,90 4,70 4,50 

Luksemburga 256,80 4 908,10 838,10 12,33 4,70 181,24 4,30 4,00 136,80 4,40 5,40 5,70 

Nīderlande 1 133,50 1 606,40 385,90 12,97 5,20 201,52 5,70 5,00 14 866,00 4,90 6,00 5,50 

Austrija 1 024,00 2 875,50 218,90 14,71 4,90 193,13 5,10 4,70 4 832,20 4,80 5,80 6,10 

Portugāle 322,30 454,40 87,90 13,31 4,10 10,17 4,60 4,50 4 156,50 3,60 4,30 5,40 

Somija 1 088,60 4 249,80 522,50 15,30 5,60 226,36 5,60 6,00 4 949,10 5,60 6,00 6,10 

Zviedrija 1 376,40 4 533,10 289,50 16,51 5,60 302,04 5,70 5,60 9 477,80 5,70 6,20 6,20 

Lielbritānija 710,90 1 658,30 258,60 22,23 5,40 80,60 5,90 4,70 45 648,80 4,70 5,30 5,60 

 

 

10. pielikuma 8. turpinājums 



Gads Valsts UID ATVI IIA SmA  IKP_p* Kapit_p* PVN_p* Prod_p* 

 

 

 

 

 

 

2009.g. 

Bulgārija -13,80 3,30 2,60 2,20 0,80 3,30 1,80 2,70 

Kipra - 4,30 4,70 4,40 -1,30 -21,90 0,50 -0,80 

Čehija -15,80 4,20 4,00 3,90 -2,30 -5,60 1,90 -1,10 

Igaunija -21,70 4,00 4,60 3,70 2,50 9,00 8,00 2,00 

Ungārija -27,60 2,90 3,90 3,00 -1,20 -7,40 1,80 -2,10 

Latvjia -41,80 3,20 3,60 3,10 4,30 6,10 5,50 3,60 

Lietuva -42,80 3,20 3,80 2,70 2,90 0,00 5,90 2,30 

Malta - 4,20 4,40 3,80 1,00 -14,50 - 0,40 

Polija -25,60 4,20 3,60 3,10 2,40 0,20 4,30 2,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumānija -28,10 3,40 3,40 2,70 0,80 2,70 - 0,30 

Slovākija -14,20 3,00 3,40 2,60 2,60 -5,90 2,70 2,10 

Slovēnija -15,50 3,70 4,50 4,10 -2,30 -15,40 0,50 -0,60 

Beļģija -5,60 4,10 5,30 4,70 -0,20 -0,50 2,10 -0,20 

Dānija -7,70 4,60 6,00 5,90 0,60 1,70 1,20 0,40 

Vācija -4,10 3,90 5,70 4,40 0,80 -3,80 3,00 -0,20 

Īrija -22,20 3,70 5,60 5,10 0,40 -4,00 -2,10 1,10 

Grieķija -47,30 3,30 4,10 3,00 -6,00 -19,00 -6,60 -1,30 

Spānija -17,10 3,60 4,30 4,20 -1,40 -8,80 1,00 2,30 

Francija -22,70 4,00 5,80 4,10 0,20 -2,70 1,80 -0,30 

Itālija -17,20 2,80 3,90 2,80 -2,30 -13,00 0,60 -1,50 

Luksemburga -8,30 4,90 5,90 4,70 0,40 4,70 1,20 -1,60 

Nīderlande -6,40 4,10 5,80 5,10 -0,30 -3,80 1,20 -0,20 

Austrija 0,50 3,80 6,10 4,40 0,80 0,50 3,10 0,40 

Portugāle -14,80 4,30 4,60 3,40 -3,00 -14,20 -1,30 0,40 

Somija 1,90 4,70 6,10 5,10 0,10 -8,40 2,20 0,20 

Zviedrija 2,20 4,40 6,10 5,20 1,10 0,20 4,20 1,00 

Lielbritānija -14,70 4,00 5,30 4,80 -0,30 -1,70 1,10 -0,70 

*aprēķinā latentajam mainīgajam ekonomikas izaugsme piesaistīto rādītāju raksturojošie dati par trīs gadiem pēc veiktajiem ieguldījumiem P&A. Ieguldījumi P&A 

tiek ietverti par pēdējos piecos gados atvēlētā finansējuma P&A kopsummu. 

Avots: autores aprēķini un konstrukcija ar datorprogrammu SmartPLS (Ringle et al., 2005) pēc Filippetti, Archibugi, 2011, Eurostat, European 

Innovation Scoreboard (2006-2010), Innovation Union Scoreboard 2011, Global Competitiveness Report (2006-2012) un The World Bank datubāzes 

datiem 

10. pielikuma nobeigums 
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