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Informatīvais ziņojums  

par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu 

noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās 

 

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu. 

2. Konceptuāli vienoties, ka valsts kapitālsabiedrībām (tāpat arī 

kapitālsabiedrībām ar būtisku valsts kapitāla daļu) ir jāizvirza 

pētniecības un attīstības mērķi un tie jāīsteno, nodrošinot valstij svarīgo 

inovatīvo un eksportspējīgo preču un pakalpojumu pieaugumu un 

nodrošinot, ka valsts kapitāls saglabā un palielina savu vērtību globālās 

konkurences iespaidā un tiek izmantots, lai paaugstinātu sabiedrībai 

piedāvāto labumu ar valsts kapitālsabiedrību precēm un 

pakalpojumiem, kas tostarp veicinātu konkurenci tirgū. 

3. Pieņemt zināšanai informatīvā ziņojuma 3.4.1. un 3.4.2. nodaļā 

aprakstīto Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta, Konkurences 

likuma 14.1 panta interpretācijas problemātiku pētniecības un attīstības 

un inovāciju īstenošanas kontekstā, konstatējot, ka normatīvie akti 

attiecībā uz valsts kapitālu pēc iespējas interpretējami atbilstoši valsts 

kapitāla pārvaldības mērķiem. 

4. Lai novērstu atšķirīgu skatījumu uz valsts kapitālsabiedrību lomu un 

iesaisti komercdarbībā, Pārresoru koordinācijas centram uzsākt 

pētniecības un attīstības atbalstošas valsts īpašumtiesību politikas 

izstrādi, izvērtējot grozījumus normatīvajos aktos, ja nepieciešams. 

5. Uzdot Pārresoru koordinācijas centram nepieciešamības gadījumā 

sagatavot grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantā. 

6. Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram turpināt 

pilnveidot priekšlikumus pētniecībā un attīstībā veikto ieguldījumu 

uzskaitei valsts kapitālsabiedrībās, un Pārresoru koordinācijas centram 

apkopot informāciju par valsts kapitālsabiedrībās veiktajiem 

ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, publicējot to Pārresoru 
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koordinācijas centra sagatavotajā ikgadējā publiskajā pārskatā par valsts 

kapitālsabiedrībām un valsts kapitāla daļām iepriekšējā gadā. 

7. Valsts kapitāla daļu turētājiem (ar nozares ministrijām) kopā ar valsts 

līdzdalības pārvērtēšanu valsts kapitālsabiedrībās, ja tā paredzēta, vai 

pirms vidēja termiņa darbības izstrādāšanas precizēt valsts 

kapitālsabiedrībām sasniedzamos mērķus un izmantojamos 

instrumentus akcionāra (valsts kapitāla daļu turētāja) gaidu vēstulē, t.sk. 

iesaistīšanos pētniecībā un attīstībā, atbilstoši informatīvā ziņojuma 

3.3.1. nodaļā minētajam. 

8. Valsts kapitāla daļu turētājiem nodrošināt, ka divu gadu laikā no 

ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā lielo kapitālsabiedrību 

stratēģijās ir iekļauti atbilstoši pētniecības un attīstības mērķi 

(ieguldījumu apjomi, prioritārie virzieni, sasniedzamie rādītāji). 

 

 

 

Ministru prezidents    A. K. Kariņš 

 

 

Valsts kancelejas direktors    J. Citskovskis 
 

      

Iesniedzējs:  

Ministru prezidents    A. K. Kariņš 
 

 

Vīzē: 

Pārresoru koordinācijas 

centra vadītājs        Pēteris Vilks 

 

 

 

 

 

 
I. Nežberte, 67082997 

Ilze.Nezberte@pkc.mk.gov.lv 

 


