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Par projektu "Informatīvais ziņojums par inovāciju 

veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu 

noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās" 

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”(turpmāk – Possessor) izskatīja Pārresoru 

koordinācijas centra sagatavoto projektu “Informatīvais ziņojums par inovāciju veicināšanu 

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

Informatīvais ziņojums) un informē, ka uzskata par aktuālu un nepieciešamu Informatīvajā 

ziņojumā ietverto problēmjautājumu risināšanu un atbalsta tā tālāku virzību, vienlaikus vēršot 

uzmanību uz atsevišķiem aspektiem. 

[1] Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-

2027.gadam paredz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ieguldījumu eksportspējīgu 

produktu vai pakalpojumu radīšanai un ieviešanai, radot pieaugumu novirzītā finansējuma 

apjomā pētniecībai un attīstībai. Savukārt Latvijas Zinātņu Akadēmijas prezidents Ivars 

Kalviņš 2020.gada novembrī publiskoja vēstuli Ministru prezidentam “Par inovācijas 

ekosistēmas izveidi Latvijā”, kurā norādīts, ka (I) NAP2020 (Nacionālajā attīstības plānā 

2014.-2020.gadam) uzstādītie mērķi izglītībā, zinātnē, pētniecībā un attīstībā (turpmāk - 

P&A) un inovāciju jomā nav sasniegti, (II) nav izveidoti nedz pietiekoša apjoma publiskie 

finanšu instrumenti inovācijas atbalstam (Inovāciju fonds), nedz arī inovācijai nepieciešamā 

ekosistēma, kuras galvenās komponentes cita starpā ir arī augsta līmeņa mērķorientēta 

zinātne un inovatīvā pētniecība publiskajā sektorā un zinātnieku un uzņēmēju ilgtermiņa 

sadarbības platformas1.  

Turpat I.Kalviņš norāda iespējamo risinājumu - lai panāktu P&A+I investīciju 

maksimāli iespējamo tautsaimniecisko atdevi un lai valsts investētie līdzekļi iespējami ātri un 

ar uzviju atgrieztos valsts budžetā, ir nepieciešams veikt vairākas būtiskas izmaiņas investīciju 

stratēģijā un pārvaldībā, izveidojot inovāciju attīstībai nepieciešamo ekosistēmu, kuras viena 

no sastāvdaļām būtu kā galveno priekšnosacījumu publiskajām investīcijām P&A+I izvirzot 

uzstādījumu, ka investīcijām kopumā ir jābūt ar pozitīvu finansiālo atdevi, t.i. investētajiem 

līdzekļiem pēc iespējas ātri un iespējami lielākā apjomā ir jāatgriežas valsts budžetā (caur 

nodokļiem u.c. ieņēmumiem). Šim nolūkam jāizveido vienota sistēma, kas sevī apvieno visus 

 
1 https://www.lza.lv/images/aktualitates_2020/ZV_18_2020/Kalvins_ZV_18.pdf 
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nepieciešamos posmus un struktūras, kas nodrošina pilna cikla produkta izstrādi – no idejas 

līdz ražošanai. 

Ievērojot minēto, kā arī to, ka atbilstoši I.Kalviņa sniegtajai informācijai ir izveidota 

Latvijas Inovatoru apvienības un Latvijas Zinātņu akadēmijas darba grupa, būtu izvērtējams, 

vai jautājums par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts 

kapitālsabiedrībās būtu skatāms plašāk, t.sk. iesaistot Izglītības un zinātnes ministriju kā  

izglītības un zinātnes politikas veidotāju, Latvijas Zinātņu akadēmiju, valsts dibināto 

augstskolu un valsts zinātniski pētniecisku institūciju pārstāvniecību. 

[2] Būtu vispusīgi izvērtējams pamatojums un ekonomiskais lietderīgums nostādnei, 

ka katras valsts kapitālsabiedrības (un kapitālsabiedrības ar ievērojamu valsts līdzdalību) 

vidēja termiņa darbības stratēģijā un kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulē ir obligātā kārtībā 

iekļaujami P&A mērķi. Svarīgi, lai neizveidotos situācijas, ka mērķi tiks noteikti tikai formāli. 

Uzskatām, ka P&A mērķu noteikšanai ir jābūt motivējošai un reāli izpildāmai, ņemot vērā to, 

ka nopietniem zinātņietilpīgiem projektiem vidēja termiņa plānošanas periods var būt 

ievērojami par īsu, lai sekmīgi izstrādātu un ieviestu inovatīvus produktus.  

[3] Būtu jāapsver esošo valsts finanšu un atbalsta instrumentu izmantošana P&A 

procesu atbalstam, piemēram, caur konkrētām programmām kompensējot zināmu daļu no 

veiktajiem ieguldījumiem (izpildoties konkrētiem transparentiem nosacījumiem) vai 

piesaistot jaunuzņēmumu atbalsta programmas, ko cita starpā jau īsteno AS “Attīstības 

finanšu institūcija Altum”.  

[4] Ņemot vērā, ka fundamentālas P&A norises finansē no valsts līdzekļiem un 

rezultātus padara visiem pieejamus, būtu vispusīgi izvērtējama iespēja pārlikt akcentus 

formulējumos no “visas valsts kapitālsabiedrības (lielās kapitālsabiedrības apsteidzoši) 

investē P&A” uz “valsts kapitālsabiedrību dividenžu ieņēmumu daļa (nosakot procentuāli vai 

summāri) tiek novirzīta P&A procesu finansēšanai”. Tas ļautu akumulēt lielākus līdzekļus 

konkrētu valsts izvirzītu mērķu sasniegšanai dinamiskos laika posmos, kā arī nodrošinātu 

caurspīdīgu minēto līdzekļu izlietošanu caur konkrētām budžeta apropriācijām.   

[5] Atbalstāmi ir priekšlikumi veikt grozījumus virknē normatīvajos aktos, kuru 

regulējumā, interpretācijā vai piemērošanā Pārresoru koordinācijas centrs ir konstatējis 

nepilnības, kas kavē sekmīgu P&A procesu īstenošanu kapitālsabiedrībās. 

[6] Ja Latvijas sasniegumus salīdzina ar citām valstīm, tad ir jāpanāk, lai dati ir 

savstarpēji objektīvi salīdzināmi un ticami. Tādēļ atbalstāms Pārresoru koordinācijas centra 

priekšlikums kopā ar Finanšu ministriju turpināt pilnveidot regulējumu P&A veikto 

ieguldījumu uzskaitei.  

 

 

 

 

 

Valdes locekle M.Podvinska 
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