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Lielāks uzsvars uz pētniecību
Latvijā pamazām aug ieguldījumi pētniecībā; tālāko attīstību saista ar viedo specializāciju un inovācijām
SANDRA
DIEZIŅA

niecības pakalpojuma sniedzē
ju, neatkarīgi no tā, vai tas ir
vai nav reģistrēts zinātnisko in
stitūciju reģistros," viņš uzsver,
aicinot zinātniekus kļūt atvēr
tākiem un pieejamākiem.

Iespējams trīskāršot
Tehnoloģiju un izklaides uz
ņēmums "Tet" attīstībā un pēt
niecībā 2020. gadā investējis
gandrīz 15 miljoni eiro, tostarp
20% pētniecībā un 80% attīs
tībā kapitālieguldījumu veidā.
Kopējie "Tet" kapitālieguldīju
mi 2020. gadā bija vairāk nekā
32 miljoni eiro. "Lai būtu ga
tavi nākotnes izaicinājumiem
un turpinātu sniegt klientiem
mūsdienīgus, kā arī ātrus un
ērtus pakalpojumus, nepiecie

Jāiegulda straujāk
Cik lieli ieguldījumi pētnie
cībā būtu nepieciešami, lai si
tuācija Latvijā būtu līdzīga si
tuācijai Zviedrijā vai Vācijā?
Saskaņā ar Nacionālās indus
triālās politikas pamatnos
tādnēm 2021.–2027. gadam
("NIP2027") Latvijas kopējiem
ieguldījumiem P&A būtu jāsa
sniedz 1,5% no IKP jeb vairāk
nekā 600 miljoni eiro – trīs rei
zes vairāk, nekā tas bija 2020.
gadā. Šā mērķa sasniegšanai
uzņēmumiem 2027. gadā būtu

PĒTNIECĪBAI UN ATTĪSTĪBAI PAREDZĒTAIS FINANSĒJUMS:
(no Atveseļošanas fonda un ES struktūrfondiem kopā)

Produktivitātes un ekonomikas
transformācijas komponentē

Digitālās
transformācijas
komponentē –

476,6 miljoni eiro

95,5 miljoni eiro

Klimata un
energoefektivitātes
komponentē –

120,6 miljoni eiro
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jāiegulda vairāk nekā 230 mil
joni eiro, kas ir četras līdz pie
cas reizes vairāk nekā 2020.
gadā. Straujāk augot IKP, arī
faktiskajiem
ieguldījumiem
P&A būtu jāpieaug, lai sasnieg
tu "NIP2027" noteiktos mēr
ķus. Latvijas produktivitā
tes ziņojumā 2020. gadā atzīts,
ka uzņēmēju zemo ieguldīju
mu zinātniski pētnieciskajam
darbam nosaka gan piedāvāju
ma faktori, kā pētniecības ies
tāžu kapacitāte, tā arī pieprasī
juma faktori, kā P&A intensīvo
nozaru, īpaši apstrādes rūp
niecības nozaru, zemais īpat
svars tautsaimniecības struk
tūrā. Augstās un vidēji aug
stās P&A intensitātes nozares
Latvijā 2010.–2018. gados vi
dēji veidoja 5,2% no IKP, tai
skaitā apstrādes rūpniecībā –
2% no IKP. Savukārt vairu
mā ES dalībvalstīm šo noza
ru daļa ir daudz lielāka. Tā
pat secināts, ka Latvijas ilgstoši
zemo P&A ieguldījumu līmeni
nosaka strukturālie šķēršļi, to
skaitā P&A intensīvo nozaru
zems īpatsvars tautsaimnie
cības struktūrā; zems apstrā
des rūpniecības īpatsvars IKP;
apstrādes rūpniecībā dominē
zemo un vidēji zemo tehnolo
ģiju nozares un joprojām ne
pietiekošs uzņēmumu skaits ir
iesaistīts globālās vērtību ķēdēs
vai arī tie ir iesaistījušies glo
bālo vērtību ķēžu aktivitātēs
ar zemu zināšanu ietilpību un
ienesīgumu; tautsaimniecības
struktūrā pārmērīgi daudz ir
mikrouzņēmumu, kuriem nav
kritiskās masas sākt ekspor
ta aktivitātes. Šie šķēršļi nosa
ka ne tikai privātā sektora vājo
kapacitāti ieguldījumiem pēt
niecībā, bet arī to zemo piepra
sījumu pēc šādiem pētījumiem.
Jaunajā plānošanas peri
odā līdz 2027. gadam EM pa
redzējusi ievērojamas investīci
jas valsts tautsaimniecībā – 1,6
miljardus eiro, un atbalsta ins
trumenti tiek veidoti, pamato
joties uz "NIP2027" noteikta
jiem mērķiem, respektīvi – pa
lielināt eksporta apjomu un
palielināt privātā sektora iegul
dījumus P&A. EM atbalsta ins
trumenti tiek izstrādāti vairā
kos prioritārajos virzienos: di
gitalizācija,
produktivitāte,
nevienlīdzības mazināšana un
energoefektivitāte. Šobrīd no
tiek darbs pie atbalsta program
mu izstrādes un nosacījumiem,
kas tiek cieši skatītas kontek
stā ar Latvijā nostiprināto viedo
specializāciju.
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resursi, lai spētu sagatavot vi
sus dokumentus un pēc tam at
skaitīties par projekta rezultā
tiem. Jāpārzina dažādas regu
las un specifiski termini," vērtē
uzņēmējs. Viņš arī vērš uzma
nību uz to, ka projektu konkur
si ar lielāku finansējuma atbal
stu prasa zināšanas patentēt vai
sagatavot zinātniskās publikā
cijas, bet ne vienmēr pētījumu
rezultāts ir patents vai zinātnis
kā publikācija. Uzņēmējs vēlas
radīt un izpētīt produktu, kam
ir ievērojams tirgus potenciāls,
taču nepieciešamie pētniecības
darbi ne vienmēr ietver tādu zi
nāšanu radīšanu, kas būtu pa
tentējamas. Ir arī citas pro
blēmas – nepieciešami cilvēki,
kas prot profesionāli sagatavot
projekta dokumentus un aug
sti zinātniskā līmenī spēj pa
matot jaunā produkta zināt
nisko novitāti, sagatavot paten
ta pieteikumus vai zinātniskās
publikācijas projekta noslēgu
mā. Konkurence šajos projek
tu konkursos ir ļoti augsta un,
domāju, ka ne visiem ir iespē
jas sagatavot profesionālus pro
jektu pieteikumus un izturēt
sīvo konkurenci, jo šos projek
tus vērtē Eiropas Komisijas ek
sperti, kuriem ir augstas pra
sības projektu vērtēšanā, saka
Hmeļņickis. Viņš uzskata, ka
projektu konkursi varētu no
tikt ar vienkāršākiem nosacī
jumiem. "Ja uzņēmums spēj pa
matot jaunā produkta vai pa
kalpojuma tirgus potenciālu un
aktualitāti, tad projekta noslē
gumā nav nepieciešami patenti
un zinātniskās publikācijas. Jā
ļauj uzņēmumam pašam izvē
lēties Latvijas un ārvalstu pēt
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Kā situāciju vērtē uzņēmē
ji un pētnieki? Rīgas Tehnis
kās universitātes (RTU) Ino
vāciju un tehnoloģiju pārne
ses centra vadītāja Laila Eliņa
stāsta, ka pētniecībai un attīstī
bai Latvijā netiek veltīts tāds fi
nansējums, kas dotu iespēju bū
tiski paātrināt attīstības tempu.
Jāņem vērā, ka tehnoloģiju at
tīstība līdz atbilstošam gatavī
bas līmenim ir laikietilpīgs pro
cess, turklāt komercializācijas
process ir salīdzinoši sarežģīts
un prasa laiku, turklāt univer
sitātēm ir jāievēro zināmi no
sacījumi, kas attiecas uz Eiro
pas projektu vai publiskā finan
sējuma rezultātiem. Tomēr arī
esošos apstākļos RTU veiksmī
gi darbojas tehnoloģiju komer
cializācijas jomā. Šogad noslēg
ti septiņi licences līgumi, kuri
jau nes ieņēmumus, bet tuvāko
divu gadu laikā plānots licencēt
vēl ap 20 tehnoloģijām, uzsver
Laila Eliņa. Turklāt katru gadu
RTU īsteno ap 120–150 līgum
pētījumus ar uzņēmumiem, kas
universitātei ienesot ap diviem
miljoniem eiro. Lielākā daļa šo
līgumpētījumu ir arī zināšanu
pārnese, jo atbilstoši uzņēmu
mu pasūtījumam tiekot radītas
jaunas tehnoloģijas, risinājumi
un uzlabojumi. "Ja salīdzinām
šodienas situāciju ar 10–15 gadu
pagātni, ir sasniegti vērā ņema
mi rezultāti, ir pilnveidotas zi
nāšanas un procesi. Akadēmis
kajā vidē ir radīta izpratne par
to, kas ir intelektuālā īpašuma
pārdošana un licencēšana un
ka no tā ir iespējams gūt ieņē
mumus," vērtē Laila Eliņa.
Vajag vienkāršāk
AS "Grindeks" valdes priekš
sēdētājs Juris Hmeļņickis no
rāda uz pieejamo atbalsta pro
grammu sarežģītību. "Uzņēmu
miem ir nepieciešami papildu
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Temps jāpaātrina

TIMURA SUBHANKULOVA FOTO

AS "Grindeks" valdes priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis: "Projektu
konkursiem jānotiek ar vienkāršākiem nosacījumiem. Ja uzņēmums
spēj pamatot jaunā produkta vai pakalpojuma tirgus potenciālu un
aktualitāti, tad projekta noslēgumā nav obligāti nepieciešami patenti
un zinātniskās publikācijas."
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Pērn izdevumi pētniecībai
un attīstībai (P&A) bija 0,7%
no iekšzemes kopprodukta
(IKP) jeb 205 miljoni eiro. Tas
bija par 4,8% vairāk nekā 2019.
gadā, rāda Statistikas pārvaldes
dati. Tas nozīmē, ka pamazām
ieguldījumi pētniecībā aug, un
to apliecina fakts, ka 2020. gadā
uzņēmumi P&A ieguldījuši par
15,2% vairāk nekā 2019. gadā.
Šādu tendenci sekmēja pasāku
mi inovāciju veicināšanai valsts
kapitālsabiedrībās, kā arī at
balsta un iedrošināšanas, mo
tivēšanas pasākumi inovāci
ju ieviešanai mazajos un vidē
jos uzņēmumos (MVU). Tomēr
kopumā uzņēmumu ieguldīju
mi P&A Latvijā joprojām sa
glabājas zemā līmenī, skaidro
Ekonomikas ministrijas (EM)
Inovācijas departamenta Ino
vācijas politikas nodaļas vadī
tāja Mārtiņš Jansons.

šamas ne tikai investīcijas, bet
arī zināma deva drosmes gan
uzņēmuma, gan nozares, gan
valstiskā līmenī. Redzam, ka
turpmāko septiņu gadu lai
kā ar saprātīgu pieeju valsts in
vestīciju un grantu jomā inves
tīcijas pētniecības un attīstības
jomā var trīskāršot. Tas veici
nātu biznesa attīstību, sniegtu
papildu pienesumu jaunu pro
duktu un pakalpojumu attīstī
bā un izstrādē, darbības jomas
izvēršanā, jaunu eksporta tirgu
iekarošanā un darbības efekti
vitātes celšanā, kā arī valstī ko
pumā sekmētu uzņēmējdarbī
bas vides attīstību un ekono
mikas izaugsmi," skaidro "Tet"
valdes priekšsēdētājs Uldis Ta
tarčuks. Šajās aktivitātēs valsts
investīcijām esot jānosaka kon
krēti un ilgtspējīgi rezultātu rā
dītāji, lai spētu noteikt inves
tīcijas ar lielāko labumu visai
tautsaimniecībai. Tāpat digi
tālās transformācijas jomā vai
rāk līdzekļu jāparedz elektro
nisko sakaru nozares pieejamī
bas audzēšanai, kas veicinātu
Latvijas uzņēmumu konkurēt
spēju, radītu ekonomisko izrā
vienu un kopprodukta pieaugu
mu, viņš skaidro. Optiskā tīkla
izbūve ir valsts digitālā asinsri
te, kas ir īpaši nozīmīga šobrīd,
veidojot pieejamību kvalitatī
vam tīklam, jo darbaspēks nā
kotnē daudz lielākā mērā strā
dās attālināti.

Latvijas ieguldījumu pētniecībā
un attīstībā trīskāršošana
2027. gadā
Avots: Ekonomikas ministrija

Mediju atbalsta fonda
ieguldījums no Latvijas valsts
budžeta līdzekļiem.
Par publikācijas saturu atbild
"Latvijas Avīze".

