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Latvijas Nākotnes mobilitātes konsorcijs par Informatīvo 

ziņojumu par inovāciju veicināšanu un pētniecības un 

attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās 

 

Latvijas Nākotnes mobilitātes konsorcijs veicot izvērtējumu savu biedru vidū, vēlas uzsvērt ka patreiz 

netiek izmantotas visas iespējas P&A attīstībā un Latvijā netiek izmantotas ES Direktīvās noteiktās iespējas 

un prasības saistībā ar inovāciju iepirkumu veidiem, kas paredz ka publiskais sektors darbojas kā starpnieks 

un dod iespēju pielāgot privātā sektora produkciju vai pakalpojumu tirgum. Konsorcijs vēlas uzsvērt, ka 

šobrīd būtu pareizs brīdis paredzēt iespēju publiskam sektoram adekvātu finansējumu, lai stiprinātu 

nacionālo industriju un izmantotu tādus inovāciju iepirkumu veidus kā pirmskomercializācijas posma 

iepirkums un inovatīvu risinājumu iepirkums. Tāpat Konsorcijs vēlas uzsvērt, ka citas ES dalībvalstis jau 

sen izmanto iespēju stiprināt savas nozares un šim mērķim ir izveidoti dažādi atbalsta instrumenti tieši 

inovāciju iepirkumu jomas attīstībai. 

 

2021. gada 21. aprīlī, ir panākta vienošanās par Eiropas Klimata aktu, kas ir viens no galvenajiem Eiropas 

zaļā kursa elementiem, un tajā nostiprināta ES apņemšanās līdz 2050. gadam panākt klimatneitralitāti un 

sasniegt starpposma mērķrādītāju, proti, līdz 2030. gadam siltumnīcefekta gāzu neto emisijas samazināt 

vismaz par 55 % (salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni). Šī vienošanās par Eiropas Klimata aktu ir svarīgs 

atskaites punkts Urzulas fon der Leienas vadītajai Komisijai un izpilda vienu no saistībām, par kurām 

priekšsēdētāja 2019. gada jūlijā paziņoja savās politikas pamatnostādnēs. 

 

Papildus 2050. gada klimatneitralitātes mērķrādītājam 2021. gada 21. aprīlī panāktā vienošanās stiprina 

Eiropas satvaru rīcībai klimata jomā, ieviešot šādus elementus: 

• vērienīgs 2030. gada klimata mērķrādītājs, proti, neto emisiju samazināšana par vismaz 55 % 

salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, un skaidrība par emisiju samazinājumu un piesaistījumu 

devumu; 

• atzīta vajadzība uzlabot ES oglekļa piesaistītājsistēmu, pieņemot vērienīgāku ZIZIMM regulu, ar 

kuras priekšlikumu Komisija nāks klajā 2021. gada jūnijā; 

• 2040. gada klimata mērķrādītāja noteikšanas process, kurā ņemts vērā indikatīvais budžets 

siltumnīcefekta gāzu jomā 2030.–2050. gadam, kuru publicēs Komisija; 

• saistības attiecībā uz negatīvām emisijām pēc 2050. gada; 

• Eiropas Klimata pārmaiņu zinātniskās padomes izveide; minētā padome sniegs neatkarīgas 

zinātniskas konsultācijas; 

• stingrāki noteikumi par pielāgošanos klimata pārmaiņām; 

• Savienības rīcībpolitikas cieša saskaņotība ar klimatneitralitātes mērķi; 

• apņemšanās sadarboties ar nozarēm tādu nozarspecifisku ceļvežu sagatavošanā, kuros iezīmēts ceļš 

uz klimatneitralitāti dažādās ekonomikas jomās. 

 

Ņemot vērā klimata mērķu nostiprināšanu Eiropas Savienības līmeni, to izpildei būs jāpārkārto dažādi 

sektori, tajā skaitā enerģētikas un transports sektors. Eiropas Komisija ir akcentējusi, ka zaļā transformācija 

uzskatām par iespēju, nevis izaicinājumu. Latvijas Nākotnes mobilitātes konsorcijs piekrīt šādai nostājai, 

bet tajā pašā laikā grib uzsvērt, ka šīs iespējas izmantošanai nepieciešamas nopietnas investīcijas pētniecībā 

un attīstībā (P&A).  

 

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu zaļo transformāciju enerģētikā, transportā un citos sektoros, piekrītam, ka 

nepieciešams veicināt valsts lielo uzņēmumu inovāciju ekosistēmu, kurā iesaistās attiecīgās sfēras nozares, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_lv_0.pdf
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lai radītu iespēju lielajām valsts kapitālsabiedrībām (VKS), sadarbībā ar nozaru uzņēmumiem, piedalīties 

inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanā un testēšanā produkcijas vidē atbilstošajās nozarēs. 

 

Piekrītam, ka, lai izvairītos no strīdiem un neskaidrībām attiecībā uz VKS atļautās komercdarbības robežām 

un stimulētu VKS meklēt jaunus, inovatīvus tehnoloģiskus risinājumus, radīt produktus ar augstu 

pievienoto vērtību un, sekojoši, veicinātu uzņēmumu klasteru veidošanos valsts pašas un EK ieteiktajos 

attīstības virzienos: digitalizācijas, zaļās ekonomikas un inovāciju jomā, ir nepieciešams atzīt un radīt gan 

VKS, gan tiesību piemērotājos izpratni, ka ieguldījumi P&A un inovatīvu risinājumu radīšanā atbilst Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā noteiktajam publiskas personas komercdarbības mērķim – 

tirgus nepilnības novēršanas un stratēģiski svarīgu, valsts ekonomikas attīstībai nepieciešamu produktu un 

pakalpojumu radīšanas nolūkam. Tas paveicams, definējot publisku personu lomu ekonomikā un pārskatot 

valsts kapitāla pārvaldības pamatnostādnes. 

 

Papildus tam vēlams ņemt vērā sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju integrāciju un iespējas izmantot 

inovatīvā iepirkuma procedūru, kas ļautu iepirkt efektīvāk P&A rezultātā komercializējamos inovatīvos 

produktus, nodrošinot pilnu komercializācijas dzīvesciklu. Tādejādi tiktu sekmēta gan klimatmērķu 

sasniegšana, gan Latvijas tautsaimniecības izaugsme atbalstot vietējos komersantus, kā arī veicināta 

ekonomiskā atdeve P&A investīcijām.  

 

Ņemot vērā gan VKS, gan publiskā sektora, gan sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja lomu klimatneitrālas 

ekonomikas virzienā un iespējamo atbalstu globālas uzņēmējdarbības un vietējās rūpniecības līderības 

attīstībā, Konsorcijs aicina atbalstīt “Informatīvajā ziņojumā par inovāciju veicināšanu un pētniecības un 

attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” piedāvātos 7 punktu rīcību plānu, kā arī apsvērt 

inovatīvā iepirkuma procedūru kā efektīvu rīku VKS un privāto komersantu P&A rezultātā radīto inovatīvo 

produktu un pakalpojumu iepirkumam un validācijai, īpaši akcentējot sekojošo: 

1. Nodot sabiedriskai apspriedei sagatavotos nosacījumus P&A sasniedzamo rezultātu definējumam. 

Kopā VKS un katrai VKS atsevišķi. Ieguldījumiem P&A jābūt ar izmēriem un pamatotiem 

sasniedzamiem rezultātiem. 

2. Noteikt kā obligātu sinerģiju ar augstākās izglītības iestādēm un/vai zinātniskām un pētniecības 

institūcijām, tādējādi vienlaikus stiprinot ilgtspējīgu Latvijas zinātnisko kapacitāti. 

3. Ievērot vienlīdzīgus konkurences nosacījumus, neietekmējot negatīvi privāto sektoru, bet caur 

VKS P&A investīcijām stiprināt iespējas privātā sektora uzņēmējdarbības attīstībai.   

 

Konsorcija partneri un atbalstītāji ir šādi komersanti un organizācijas: 

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” 

Akciju sabiedrība "Ferrus" 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Fitsypro” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CityBee” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “eMobility” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lesla Latvia” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TransfoElectric” 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Electrify” 

Rīgas Tehniskā Universitāte 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte 

u.c. 

 

 

Biedrība “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” 

 

Valdes loceklis  

Salvis Roga 

 

 


