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Par inovāciju veicināšanas un 

pētniecības un attīstības VKS ziņojumu 

 

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) ir 

iepazinusies ar Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) 13.05.2020. e-pasta vēstuli. 

Vēstulē sniegta informācija par PKC sagatavoto “Informatīvā ziņojuma par inovāciju veicināšanu 

un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” projektu (turpmāk – 

Projekts). LVRTC tiek aicināts sniegt priekšlikumus par piedāvāto Projektu pirms tā izskatīšanas 

Valsts sekretāru sanāksmē. 

Izskatot piedāvāto Projektu, no LVRTC puses tiek rosināts: 

1. Precizēt terminu “inovācijas” un “pētniecība un attīstība (turpmāk – P&A)” definīcijas 

Projekta kontekstā, lai veidotu vienotu izpratni par šiem jēdzieniem un to 

interpretāciju. 

Termina “inovācijas” kontekstā ierosinām izmantot Ekonomiskās sadarbības un 

attīstības organizācijas (OECD) izstrādātās inovāciju definīcijas un klasifikāciju no “Oslo Manual 

2018” klasifikatora un norādīt, kurus inovāciju veidus aptver piedāvātais projekts. LVRTC rosina 

Projekta kontekstā iekļaut produktu un pakalpojumu inovāciju definīcijas.  

Tāpat, “pētniecības un attīstības” kontekstā ierosinām izmantot ASV Nacionālās 

aeronautikas un kosmosa administrācijas (NASA) izstrādāto tehnoloģiju gatavības līmeņu skalu 

(angliski – technology readiness levels (TRL)), lai precizētu, uz kāda attīstības līmeņa P&A  

aktivitātēm attiecināms piedāvātais Projekts. 

2. Papildināt punktu “3.3.3. Inovāciju pasūtījuma veicināšana, izmantojot publisko 

iepirkumu” ar iespēju paredzēt tādu inovāciju iepirkuma procedūras scenāriju, kura 

ietvaros tiek veidota sadarbība starp valsts kapitālsabiedrību (turpmāk – VKS) un 

jaunuzņēmumu vai pētniekiem jau pirmskomercializācijas posmā, pēc kura jau  

kopīgu P&A aktivitāšu īstenošanas rezultātā tiek izstrādāts produkts vai 

pakalpojums, kas būtu pieejams iesaistītajai VKS iegādei bez nepieciešamības 

īstenot standarta publiskā iepirkuma procedūru. Šāda scenārija pieejamība dotu 

iespēju veicināt sadarbību starp jaunuzņēmumiem un pētniekiem, un VKS jau agrīnā 

inovatīvu produktu attīstības stadijā (pirmskomercializācijas posmā), vienlaikus 

dodot iespēju jaunuzņēmumiem tālākā gaitā sadarbības gaitā ar VKS sekmīgi 

komercializēt kopīgo P&A aktivitāšu rezultātā izstrādātos produktus un/vai 

pakalpojumus. 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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