
From: Uldis Biķis <uldis.bikis@finieris.lv> 

Sent: Friday, May 21, 2021 12:32 PM 

Subject: RE: 13.05.2021. Rosināts vienoties par turpmāko rīcību inovāciju un pētniecības un attīstības 

veicināšanai VKS 

 

Labdien! 

Komentārs par inovāciju un P&A veicināšanu VKS. 

Kopumā atbalstu PKC informatīvajā ziņojumā pausto nostāju par nepieciešamību pārskatīt pastāvošo 

tiesisko regulējumu, lai stimulētu ambiciozu un konkrētu P&A mērķu izvirzīšanu valsts 

kapitālsabiedrībās (VKS). 

Tāpat piekrītu, ka, piemēram, akcionāra gaidu vēstule ir būtisks elements aktīvākai korporatīvās 

pārvaldības realizēšanai VKS, lai atbilstu nākotnes biznesa izaicinājumiem un pārejai uz ilgtspējīgāku 

modeli, ko raksturo plašāki resursi un kompetences padomes rīcībā. 

Saredzu virkni ieguvumu visai Latvijas sabiedrībai no VKS inovatīvās kapacitātes stiprināšanas un 

aktīvākas iesaistes biznesa attīstībā kopumā, pie nosacījuma, ja process tiek realizēts efektīvā un 

caurspīdīgā veidā, piesaistot attiecīgo nozaru ekspertus: 

        adekvātu resursu novirzīšana jaunu risinājumu izstrādei VKS kalpotu kā labie un iedvesmojošie 

piemēri citiem nozares uzņēmumiem privātajā sektorā – tas mudinātu privāto sektoru straujāk ieguldīt 

inovācijās arī ar zemāku kapitāla atdevi, ņemot vērā šobrīd pieejamo izdevīgo ilgtermiņa finansējumu 

un dažāda veida ES atbalstu; 

        potenciāli kopuzņēmumi un citas aktīvas sadarbības formas ar privātā sektora uzņēmumiem, lai 

demonstrētu sinerģijas iespējas mērķtiecīgā pušu sadarbībā, kas nodrošina tūlītējus ieguvumus, bez 

nepieciešamības sabiedrībai pārmaksāt par tehnoloģiju attīstību caur lēnām un birokrātiskām 

procedūrām formālai privātā sektora iesaistei šajā procesā; 

        iespēja straujākai Latvijas tautsaimniecības struktūras līdzsvarošanai kopumā, adekvāti izmantojot 

VKS resursus un priekšrocības, reizē stimulējot jaunu risinājumu attīstību arī privātajā sektorā atbilstoši 

nākotnes “megatrendiem”, maksimāli balstot visus risinājumus uz tirgus principiem. 

 

Tomēr vēlos norādīt, ka arī esošā regulējuma ietvaros ir iespējams lielā mērā realizēt iepriekšminētos 

mērķus, ja ir pietiekami skaidra un koordinēta rīcība no attiecīgo nozaru ministriju puses, atbildīga 

lēmumu pieņemšana procesā, savstarpējās uzticības gaisotnē.  Tieši efektīva starpministriju sadarbība 

praktiskās politikas realizācijā ir viens no nākotnes izaicinājumiem, lai Latvija izmantotu savas iespējas 

un reizē novērstu būtiskākos riskus, piemēram, ES Zaļā kursa, VKS pārvaldības vai inovāciju kontekstā. 

 

Lai paātrinātu inovāciju izstrādi un praktisko ieviešanu, reizē samazinot risku zemai kapitāla atdevei un 

sabiedrības pārmērīgam finanšu slogam par jaunu tehnoloģiju ieviešanu, ir būtiski veicināt zināšanu 

pārnesi 2 līmeņos: 

        1) privātajā/publiskajā sektorā Latvijā, ar mērķi radīt sabiedrībai straujāku ieguvumu īstermiņā, uz 

kura bāzes tālāk veidot plašākus risinājumus; 

        2) starptautiskajā mērogā, ar mērķi vairot vietējas izcelsmes risinājumus ilgākā termiņā, 

mērķtiecīgi attīstot nepieciešamās kompetences. 

 

Minēto virzienu attīstībai iespējams ļoti plašs instrumentu loks jau ārpus apskatītā PKC informatīvā 

ziņojuma. Tāpēc rosinu precizēt kopējo izpratni ar apņemšanos neapstāties pie VKS kā galvenā 

inovāciju avota Latvijā, no kura būs atkarīga visas Latvijas tautsaimniecības attīstība.  Paralēli 

nepieciešams veidot instrumentus pienācīgai privātā sektora iesaistei inovāciju procesā, kur VKS pildīs 

“izrāviena”, nevis “galvenā pastāvīgā motora” lomu. 

Ar cieņu, 

 



Uldis Biķis 

padomes priekšsēdētājs 

A/S Latvijas Finieris 

 

viceprezidents 

LDDK 

 

e-adrese: uldis.bikis@finieris.lv 


