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Esošajos ES politikas plānošanas 
dokumentos teiktais… (1) 
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 Norādīts, ka pētniecībai un inovācijām būtiska loma 
izaugsmei un mērķu sasniegšanai, jaunu infrastruktūru izstrādei, 
tautsaimniecības sektoru attīstībai, energoefektivitātes 
risinājumu izstrādē.  

  Pētniecība jāatbalsta jau laikus, piesaistot ilgtermiņa investorus, 
publisko un privāto finansējumu. 

  Pētniecība un inovācijas ne tikai tehnoloģijās, bet arī metodēs 
un pieejās – uzņēmējdarbības biznesa modeļos, konkurētspējas 
veicināšanā, ilgtspējības principu ieviešanā. 

 

«Enerģētikas ceļvedis 2050» (2011)  

«Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa 
dioksīda emisiju līmeni 2050.g.»  (2011) 

 Inovācijas izceltas kā ceļveža pamats. Nozaru perspektīvas 
OMA īstenošanai ir pakārtotas inovācijām šajās nozarēs. Katrā no 
nozarēm uzskaitīti tehnoloģiju virzieni, kuros nepieciešamas 
investīcijas/inovācijas. 



Esošajos ES politikas plānošanas 
dokumentos teiktais… (2) 
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«Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu — virzība uz 
konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu 
2050.g.» (2011) 

 Atsevišķa sadaļa par inovācijām. Iekļautas norādes transporta 
un pētniecības politikai, t.sk. tehnoloģiju ceļvedis un inovāciju 
ieviešanas stratēģija, norādes par risināmajiem jautājumiem 
reglamentējošajos noteikumos. 

«Eiropas pētījumu un inovāciju ceļvedis klimata 
pakalpojumiem» (2015)  
 
U.c. 



Jomas, kurās saistībā ar OMA 
nepieciešami pētījumi un inovācijas 
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Klimata politika 
… lai spētu nodrošināt 
pēc iespējas efektīvāku 
politikas instrumentu 

izmantošanu 

 
Enerģētika 

… Lai samazinātu SEG 
emisijas un uzlabotu 

enerģētikas sektora 
pielāgošanos Latvijas klimata 

pārmaiņām. 
 

Transports 
… Lai samazinātu SEG emisijas 

un uzlabotu transporta sektora 
pielāgošanos Latvijas klimata 

pārmaiņām. 

Rūpniecība 
… Lai samazinātu SEG emisijas. 

Lauksaimniecība 
… Lai samazinātu SEG emisijas un 

uzlabotu lauksaimniecības sektora 
pielāgošanos Latvijas klimata 

pārmaiņām. 

Mežsaimniecība 
… Lai palielinātu CO2 piesaisti un 

samazinātu SEG emisijas, kā arī uzlabotu 
mežsaimniecības pielāgošanos Latvijas 

klimata pārmaiņām 

Atkritumu saimniecība 
… Lai nodrošinātu SEG emisiju 

ierobežošanu un sekmētu resursu 
atkārtotu izmantošanu 

Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām 

… Lai uzlabotu 
noturīgumu pret klimata 

pārmaiņām, t.sk. 
dažādās tautsaimniecības 

nozarēs, pilsētās un 

novados. 

SEG un klimata pārmaiņu 
monitorings 

… Lai precīzāk spētu plānot 
klimata politikas (sevišķi SEG 

emisiju samazināšanai un CO2 
piesaistes palielināšanai), 
nodrošinātu atbilstošus 

pasākumus klimata pārmaiņu 
risku minimizēšanai. 

Mājsaimniecības 
… Lai SEG ierobežošanas un pielāgošanās 

klimata pārmaiņām nolūkā panāktu 
iedzīvotāju patēriņa un ikdienas paradumu 

maiņu visiem izdevīgā un pieņemamā 
veidā. 



«Zinātnes un tehnoloģijas attīstības 
un inovācijas pamatnostādņu 2014.-
2020.gadam» redzējums  

Tautsaimniecības transformācijas virzieni un 
viedās specializācijas jomas: 

1. Ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimn. nozarēs; 

• „Zināšanu-ietilpīga bioekonomika” (1.prioritāte: Efektīvāka pirmapstrādes produktu 

izmantošana augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanai, jaunu materiālu un tehnoloģiju radīšana 
un pielietošanas dažādošana. Netehnoloģisko inovāciju un LV radošās industrijas potenciāla plašāka 
izmantošana tautsaimniecības nozaru augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu 
ražošanai),  

• „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”  

• „Viedie materiāli,  tehnoloģijas un inženiersistēmas”. 

2. Izaugsme nozarēs, kurās eksistē vai ir iespējams radīt produktus un 
pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību; 

• „Viedie materiāli, tehnoloģijas, un inženiersistēmas”  

• „Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” 

3. Nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimn. transformācijā 

• „Viedā enerģētika” (4. prioritāte: Energoefektivitātes paaugstināšana, kas ietver jaunu materiālu 

radīšanu, ražošanas procesu optimizāciju, tehnoloģisko jauninājumu ieviešanu, alternatīvo energoresursu 
izmantošanu u.c. risinājumus.) 

• „Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas” 



Iestādes, uzņēmumi un 
organizācijas, kurās tiek veikts 
pētnieciskais darbs 
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Dati: CSP 

Sektors 
2014 2015 

Zinātnisko 
iestāžu skaits 

Zinātniskais 
personāls 

Zinātnisko 
iestāžu skaits 

Zinātniskais 
personāls 

PAVISAM 490 3748 ... 3613 

Augstākās izglītības 
sektors 60 2291 57 2318 

Valsts sektors 19 681 19 691 

Uzņēmējdarbības 
sektors 411 776 ... 604 



Izdevumi zinātniski 
pētnieciskajam darbam 
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Dati: CSP 

2015 
 (milj. EUR) 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEKTORS 37,6 

uzņēmumu finansējums uzņēmējdarbības sektorā 18 
valsts finansējums uzņēmējdarbības sektorā 0,6 
ārvalstu finansējums uzņēmējdarbības sektorā 19 

VALSTS SEKTORS 39 
uzņēmumu finansējums valsts sektorā 6,6 
valsts finansējums valsts sektorā 15,9 
ārvalstu finansējums valsts sektorā 16,5 

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SEKTORS 75,6 

uzņēmumu finansējums augstākās izglītības sektorā 5,9 
valsts finansējums augstākās izglītības sektorā 33,3 
augstskolu finansējums 3,4 
ārvalstu finansējums augstākās izglītības sektorā 33 

KOPĒJAIS FINANSĒJUMS ZINĀTNISKI PĒTNIECISKAJAM DARBAM 152,2 
kopējais uzņēmumu finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam 30,5 
kopējais valsts finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam 49,8 
kopējais augstskolu finansējums  zinātniski pētnieciskajam darbam 3,4 
kopējais ārvalstu finansējums zinātniski pētnieciskajam darbam 68,5 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBA IZMAKSAS PROCENTOS NO IKP 0,62 



… mēģinot atrast statistiskos 
datus par pētījumu tēmām 

8 

Dati: CSP 



Valsts pētījumu programmas 
tagadējā orientācija 
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• Energoefektīvi un oglekļa mazietilpīgi risinājumi drošai, ilgtspējīgai un klimata mainību 

mazinošai energoapgādei (LATENERGI), vada RTU 

• Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT), vada LHEI 

Dati: IZM 



Inovatīvo uzņēmumu skaits 
2008-2010.gadā 

1
0 

Dati: CSP 

Nozare 
Uzņē-
mumu 
skaits 

Inovatīvas darbības 
veicošie uzņēmumi 

Tehnolo-
ģiskās 

Netehno-
loģiskās 

Pavisam (B,C,D,E,H,K,46,58,61,62,63,71) 4132 692 543 

(B,C,D,E) Visa rūpniecība (neieskaitot būvniecību) 1892 364 235 

(B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 50 5 5 

(C) Apstrādes rūpniecība 1652 323 216 

(10-12) Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana 288 53 9 

(13-15) Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas un ādas izstrādājumu ražošana 203 8 5 
(16-18) Koksnes, koka un korķa izstrādājumu, papīra un papīra izstrādājumu ražošana, poligrāfija un ierakstu 
reproducēšana 489 54 129 

(19-22) Koksa un naftas pārstrādes produktu, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu, farmaceitisko preparātu, gumijas 
un plastmas izstrādājumu ražošana 111 34 6 

(23) Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana 81 37 7 

(24-25) Metālu ražošana, gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas 168 62 18 

(26-30) Datoru, elektronisko un optisko iekārtu, elektrisko iekārtu,  automobiļu, piekabju un puspiekabju un citu 
transportlīdzekļu ražošana 105 37 16 

(31-33) Mēbeļu, juvelierizstrādājumu, mūzikas instrumentu, spēļu un rotaļlietu ražošana; iekārtu un ierīču remonts 
un uzstādīšana 207 38 26 

(D) Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 98 13 10 

(E) Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 92 23 3 

(H,K,46,58,61,62,63,71) Pakalpojumi 2240 328 308 

(46) Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus 927 111 186 

(H) Transports un uzglabāšana 783 84 45 

(49-51) Sauszemes transports un cauruļvadu transports, ūdens transports un gaisa transports 502 47 27 

(52-53)  Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības, pasta un kurjeru darbība 281 38 18 

(58,61-63) Izdevējdarbība, telekomunikācija, datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības, informācijas 
pakalpojumi( 246 78 17 

(K) Finanšu un apdrošināšanas darbības 133 35 24 

(71) Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze 152 19 36 



Izgudrojumu pieteikumu 
sadalījums 
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Dati: LRPV 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Kopā 

2007-2015 

Nacionālie 
pieteikumi 

147 215 243 185 183 205 233 107 137 1655 

To skaitā Latvijas 
pieteicēju pieteikumi 

139 206 240 178 173 193 224 102 136 1591 

Starptautiskie 
pieteikumi (PCT) 

15 7 - - - - - - - 22 

Kopējais pieteikumu 
skaits 

162 222 243 185 183 205 233 107 137 1677 



 
Diskusija par oglekļa 

mazietilpīgas attīstības 
stratēģijā iekļaujamajiem 

pamatelementiem  



Paldies par darbu!  

Paldies par viedokļiem un idejām!  


