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Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu  

un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu  

valsts kapitālsabiedrībās  

 

Latvijas Lielo slimnīcu asociācija (turpmāk – LLSA) savas kompetences ietvaros ir izskatījusi 

Pārresoru koordinācijas centra sagatavoto Ministru kabineta informatīvā ziņojuma projektu “Par inovāciju 

veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu  valsts kapitālsabiedrībās” (turpmāk – Ziņojums) 

un atsaucoties uz Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC)  2021.gada 13.maija aicinājumu sniegt 

viedokli, informē par sekojošo: 

Pirmkārt, atzinīgi vērtē PKC iniciatīvu sagatavot Ziņojumu par inovāciju un pētniecības un attīstības 

(turpmāk – P&A) veicināšanu valsts kapitālsabiedrībās, kā arī konceptuāli atbalsta Ziņojuma tālāku 

virzību. 

Otrkārt, piekrītam, ka zemi ieguldījumi P&A gan valstī kopumā, gan valsts kapitālsabiedrībās, var 

rezultēties kā konkurētspējas mazināšanās nacionālajā tirgū, zemāka eksportspēja, lēnāka inovāciju 

ieviešana un risks zaudēt konkurētspēju ar citām valstīm, kā arī notiks valsts (valsts kapitālsabiedrību) 

aktīvu vērtības salīdzinoša samazināšanā. 

Treškārt, jāatzīmē klīnisko universitāšu slimnīcu atšķirīgo statusu un lomu no citām valsts 

kapitālsabiedrībām. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīc un Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca ir valsts kapitālsabiedrības, kuru darbības viens no 

pamatvirzieniem ir pētniecības, inovāciju, zināšanu pārneses nodrošināšana. Pētniecība, inovācijas un 

zināšanu pārnese ir definētas kā viens no klīnisko universitātes slimnīcu pamatdarbības virzieniem ne 

tikai to darbības stratēģijās, bet arī klīnisko universitātes slimnīcu pastāvēšanas mērķos. Neskatoties uz to, 

valsts budžeta finansējumu (kā tas ir augstskolās vai zinātniskajās institūcijās) pētniecības, inovāciju un 

zināšanu pārneses funkciju veikšanai, klīniskās universitātes slimnīcas nesaņem.  

Ceturtkārt, klīniskās universitātes slimnīcas regulāri saskaras ar pētnieciskās organizācijas statusa 

pierādīšanas problēmām, neskatoties uz nepārtrauktu un aktīvu pētniecisko darbu, kas ir rezultatīvi 

izmērāms un pierādāms. Klīniskās universitātes slimnīcām to kapitālsabiedrības statusa dēļ ir apgrūtināta 

dalība nekomerciālu ar pētniecību vai izglītību saistītu projektu pieteikumu sagatavošanā, ja noteiktas 
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prasības par iesniedzēja atbilstību pētījuma organizācijas statusam. Nepieciešams veikt nozīmīgus 

ieguldījumus, lai izpildītu atbilstību pētniecības organizācijas statusam, bet šādi ieguldījumi nav valsts 

finansēti. 

Minētie faktori ne tikai nestimulē ieguldījumu veikšanu inovācijas un pētniecībā, bet arī neatļauj 

klīniskajām universitātes slimnīcām kvalitatīvi pildīt likumā noteiktās funkcijas. Rezultātā, atbilstoši 

Izglītības un zinātnes ministrijas veiktajam starptautiskā zinātnes izvērtējumam par  2013.-2018.gadu 

periodu, pētniecības un inovācijas atpalicība klīniskajās universitātes slimnīcās vērtēta ar 50 gadu 

atpalicību, salīdzinot ar līdzīgām iestādēm Rietumeiropā. Turklāt vērtētāji ļoti negatīvi izteikušies par 

turpmākās attīstības perspektīvu, ja netiks viestas izmaiņas valstī šajā sistēmā kopumā.  

Piektkārt, aicinām papildināt un precizēt šādas Ziņojumā sekojošas sadaļas:  

- 2.4.sadaļu (8.lp.) papildināt ar informāciju par klīnisko universitāšu slimnīcu pieredzi inovatīvu 

projektu attīstībā, piemēram, iekļaujot informāciju par VSIA “Paula Stradiņa klīniskās universitātes 

slimnīca” projekta “Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšanai, testēšanai un 

terapijai (3-T Project)” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem; 

- 3.sadaļu (9.-22.lp.) papildināt, iekļaujot atsevišķu punktu par klīnisko univesitātes slimnīcu 

darbības pieredzes apkopošanu citās valstīts. Apkopojama labākā starptautiskā pieredze līdzīgās 

sabiedrības veselības organizācijās Eiropā, piemēram, ieguldījumu piesaiste inovācijām un 

pētniecībai Karolinskas universitātes slimnīcā Zviedrijā, Tartu Universitātes klīnikā, Helsinku 

universitātes slimnīcā, u.c. ārstniecības iestādēm; 

- Papildināt 2.5.sadaļu (10.lp.) ar valsts kapitālsabiedrībām, kas pārstāv medicīnas nozari, ir būtiskas 

Nacionālajā attīstības plāna 2021.-2027. gadam mērķu sasniegšanai; 

- Papildināt 3.4.sadaļu (16.lp.) ar normatīvo aktu interpretāciju, kas attiektos uz valsts 

kapitālsabiedrībām, kas pārstāv medicīnas nozari;   

- Izteikt 5.sadaļas (23.lp.) Rīcības plāna 3.punktu šādā redakcijā: “Lai novērstu atšķirīgu skatījumu 

uz VKS lomu un iesaisti komercdarbībā, uzsākt P&A atbalstošas valsts īpašumtiesību politikas 

izstrādi, izvērtējot nepieciešamo grozījumu veikšanu normatīvajos aktos un virzīto šo grozījumu 

veikšanu, tajā skaitā paredzot iespējas klīniskajām universitātes slimnīcām nodrošināt ne tikai 

tehnoloģiju identificēšanu un izstrādi, bet iespēju nodrošināt tehnoloģiju komercializēšanu un 

ieviešanu dažādas formās;” 

- Izteikt 5.sadaļas (23.lp.) Rīcības plāna 5.punktu šādā redakcijā: “Finanšu ministrijai un PKC, 

sadarbībā ar Veselības ministriju turpināt pilnveidot priekšlikumus P&A veikto ieguldījumu 

uzskaitei VKS, un PKC apkopot informāciju par VKS veiktajiem ieguldījumiem P&A, publicējot to 

PKC sagatavotajā ikgadējā publiskajā pārskatā par valsts kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla 

daļām iepriekšējā gadā. Sagatavot un virzīt apstiprināšanai nepieciešamos grozījumus 

normatīvajos aktos, kas noteiktu klīnisko universitāšu slimnīcu īpašo lomu P&A un noteiktu 

kritērijus, kuru izpilde nodrošina atbilstību pētniecības organizācijas statusam, atbilstošus finanšu 

dokumentus pievienojot ikgadējam publiskajam pārskatam.”; 

- Papildināt 5.sadaļas (23.lp.) Rīcības plānu ar 8.punktu šādā redakcijā: “Uzdot Izglītības un zinātnes 

ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, 

lai klīniskās universitātes slimnīcas varētu saņemt bāzes finansējumu pētniecībai.”; 

- Papildināt 5.sadaļas (23.lp.) Rīcības plānu ar 9.punktu šādā redakcijā: “Pēc 5.rīcības plāna 

uzdevuma izpildes, uzdot Finanšu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju izstrādāt 

priekšlikumus normatīvo aktu grozījumiem, lai klīniskās universitātes slimnīcas varētu saņemt ES 

fondu finansējumu pētniecības infrastruktūras projektu īstenošanai.”; 
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- Papildināt 5.sadaļas (23.lp.) Rīcības plānu ar 10.punktu šādā redakcijā: “Finanšu ministrijai 

sadarbībā ar Veselības ministriju sagatavot grozījumus publisko iepirkumu tiesību aktos, lai 

nodrošinātu saprātīgu iepirkuma procedūru noteikšanu VKS P&A projektu ieviešanā un klīnisko 

pētījumu ieviešanā.”. 
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