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Galveni plānošanas dokumenti 

– Informatīvais ziņojums Par Viedās specializācijas 
izstrādi (17.12.2013) 
• Nosaka viedās specializācijas uzstādījumus un jomas 

(http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=704) 

– Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas 
pamatnostādnes 2014.-2020.gadam (28.12.2013) 
• Nosaka Viedās specializācijas stratēģiju, t.sk. pasākumu 

kopumu ZTAI nozares attīstībai un Viedās specializācijas 
stratēģijas īstenošanai (http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608) 

– Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" ES 
fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam (11.02.2014) 
• Nosaka indikatīvos ES fondu ieguldījumus tautsaimniecības 

transformācijas atbalstam 
(http://www.mk.gov.lv/lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=712) 



Avots: ZTAI pamatnostādnes 2014-20 gadam http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608 



Latvijas viedā specializācija 

Virzieni: 

1. Ražošanas un eksporta 
struktūras maiņa 
tradicionālajās 
tautsaimniecības nozarēs; 

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

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

Prioritātes: 

1. “Augstas PV produkti” 

2. “Produktīva inovāciju 
sistēma” 

3. “Energoefektivitāte” 

4. Moderna IKT 

5. Moderna izglītība 

6. Zināšanu bāze 

7. Policentriska attīstība 

 

 

2014.04.25. 

1. Zināšanu ietilpīga 
bioekonomika 

2. Biomedicīna, 
medicīnas 
tehnoloģijas, 
biofarmācija un 
biotehnoloģijas 

3. Viedie materiāli, 
tehnoloģijas un 
inženiersistēmas 

4. Viedā enerģētika 

5. Informācijas un 
komunikāciju  
tehnoloģijas 

 

 

Specializācijas jomas: 

Tautsaimniecības transformācija, paredzot zinātnes un tehnoloģiju virzītu 
izaugsmi un virzību uz zināšanām balstītu spēju attīstību 
 

Avots: ZTAI pamatnostādnes 2014-20 gadam http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608 



Tautsaimniecības transformācijas fokuss: APV 

Avots: Innovation Union Scoreboard 2014 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 



Mērķi 2020: 

1) Latvijas pozīcija Innovation Union Scoreboard rādītāju grupā -
“moderate”  

2) Ieguldījumi P&A - 1,5% IKP 

3) Inovatīvu un starptautiski konkurētspējīgu produktu ar augstu 

pievienoto vērtību radīšana un ieviešana ražošanā – 40% 
inovatīvu uzņēmumu;  

4) Starptautiski konkurētspējīga zinātne – 20 valsts finansētu ZI, 

1500 publikācijas starptautiskās WoS un SCOPUS, 30% 

sekmība Horizont2020 . 

Avots: ZTAI pamatnostādnes 2014-20 gadam http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608 



Politikas instrumenti 2014.-20. 

2014.04.29. 

Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

paaugstināšana 

Cilvēkresurs
u attīstība 

zinātnē 
76,5 milj. 

EUR 

Profesionālās izglītības 

infrastruktūras attīstība, t.sk. 

STEM jomās 

104,7 milj. EUR 

MVK 

eksportspējas 

paaugstināšanas 

pasākumi 

40 milj. EUR 

Zinātnes konkurētspējas  

paaugstināšana 
Zinātnes un uzņēmumu 

sadarbības veicināšana 
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Granti jaunajiem 
zinātniekiem 

pēcdoktorantūras 
pētījumiem 
64 milj. EUR 

ERA bilaterālās 

un milti laterālās 

sadarbības 

projektu atbalsts  

32,5 milj. EUR 

P&A 
Infrastruktūras 

attīstība  
100 milj. EUR 

Granti studentiem 

praktisku nozares 

problēmu 

risināšanai 

34 milj. EUR 

ZI 

institucionālā

s kapacitātes 

stiprināšana 

15 milj. EUR 

Tematisku 

doktorantūras 

centru izveide 28 

milj. EUR 

Kopīgu 

doktorantūras 

studiju programmu 

attīstība  

15 milj. EUR 

Uzņēmējdarbība

s un inovāciju 

motivācijas 

programma 

5 milj. EUR 

Pirms inkubācijas 

un inkubācijas 

pakalpojumi 

25 milj. EUR 

Tehnoloģiski 

intensīvu biznesa 

ideju atbalsts agrīnā 

attīstības posma  

40 milj. EUR 

Vienota 

tehnoloģiju 

pārneses 

platforma 

58 milj. EUR 

Kompetenc

es centri 

73 milj. EUR 

MVK 

pētniecības, 

inovāciju un 

dizaina vaučeri 

7 milj. EUR 

Finanšu 

pieejamības 

sekmēšana 

69 milj. EUR 

Augstākās izglītības 

infrastruktūras attīstība  STEM 

jomās 

16,18  milj. EUR 

Infrastruktūras 

attīstība koledžās 

STEM jomās 

14,2  milj. EUR 

Latvijas ekonomikas izaugsme zinātne uzņēmējdarbība 

izglītība 
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 Izglītības finansējums  

Atbalsts augstākās izglītības iestāžu, t.sk. 
koledžu, pārvaldības optimizācijai, akadēmiskās 
kapacitātes stiprināšanai un institucionālās 
izcilības veicināšanai , t.sk. personāla  
kapacitātes stiprināšanai  44,97 milj. EUR 



Atbalsta joma Specifiskais atbalsta mērķis 

Kopējais 

publiskais 

finansējums, 

milj. EUR 

Augstākā 

izglītība 

(125,47 milj.) 

SAM 8.2.1. Izveidot kopīgas studiju programmas, t.sk. ES valodās, mazinot 

augstākās izglītības studiju programmu sadrumstalotību un veicinot to kvalitāti, 

efektivitāti un  starptautisko konkurētspēju, ESF 

21,68 

SAM 8.2.2. Optimizēt augstākās izglītības iestāžu, t.sk. koledžu, pārvaldību, un 

stiprināt to institucionālo kapacitāti, ESF 
44,97 

SAM 8.1.1. Modernizēt AII studiju un zinātniskā darba materiāltehnisko bāzi 

STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas  jomās un doktorantūrā, nodrošinot 

resursu teritoriālo koncentrāciju un vairāku augstskolu kopīgi izveidotu tematisku 

doktorantūras centru attīstību, ERAF 

 44,64 

SAM 8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. 

medicīnas un radošās industrijas  programmu īstenošanai nepieciešamo mācību vidi 

koledžās atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstībai, ERAF 

14,18 

Pētniecība un 

attīstība 

(322,34 milj.) 

SAM 1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju spēju piesaistīt ārējo 

finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā, ERAF 
322,34 

ES struktūrfondu kopējais publiskais finansējums augstākajai 

izglītībai un P&A 2014-2020 plānošanas periodā, milj. EUR 



1.1.1.specifiskais atbalsta mērķis: Palielināt Latvijas zinātnisko 
institūciju spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un 

infrastruktūrā 
(Kopā: 322 347 506 EUR, t.sk. ERAF 273 995 380) 

 Specifiskā atbalsta mērķa rezultāts: Palielināts piesaistītā ārējā finansējuma 
apjoms un zinātnē un pētniecībā strādājošo cilvēku skaits 

 
 Indikatīvās atbalstāmās darbības: 
 1.1.1.1. Cilvēkresursu attīstība zinātnē (76 512 873 EUR) 
 1.1.1.2. Individuālie granti jaunajiem zinātniekiem pēcdoktorantūras 

pētījumiem (64 029 231 EUR) 
 1.1.1.3. Atbalsts dalībai Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās 

sadarbības programmās pētniecībā un inovācijās (32 552 786EUR) 
 1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās (100 000 

000 EUR) 
 1.1.1.5. Inovāciju granti studentiem sadarbības projektiem ar uzņēmējiem un 

to organizācijām inovatīvu risinājumu izstrādei praktisku nozares problēmu 
risināšanai (34 000 000 EUR) 

 1.1.1.6. Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanai, ieviešot 
zinātnisko institūciju darbības kvalitātes ārējā izvērtējuma rekomendācijas 
konkurētspējas palielināšanai starptautiskā līmenī (15 252 616 EUR) 
 



Politika – SF finansējums 
Inovāciju politikas 

paņēmiens 
SF aktivitāte 2014-20 

Veidot, stiprināt zināšanu 
pārneses struktūru 

IZM    Vienota tehnoloģiju pārneses platforma 
EM     Kompetences centri 
           Pirmsinkubācijas, inkubācijas pakalpojumi 
           Eksporta sekmēšana (EM) 

Stiprināt inovatīvās darbības 
PIEDĀVĀJUMU 

IZM    ZI institucionālās kapacitātes stiprināšana 
           P&A infrastruktūras attīstība 
           Cilvēkresursu attīstība zinātnē 
           Doktorantūras centri un programmas 
           Post-doc pētniecības granti 
           Granti studentu iesaistei lietišķajos pētījumos 
           ERA sadarbības atbalsts 

Stiprināt inovatīvās darbības 
PIEPRASĪJUMU 

IZM    STEM izglītības infrastruktūras attīstīšana 
EM     MVK pētniecības, dizaina un inovāciju vaučeri 
           Tehnoloģiski intensīvu biznesa ideju atbalsts 
           Uzņēmējdarbības inovāciju motivēšana 
           Finanšu pieejamības sekmēšana 



Priekšnosacījumi ieguldījumiem 

ZI starptautsikā izvērtējuma rezultātu sasaiste ar 
finansēšanu 

AI modernizācija, t.sk. 
– AI resursu konsolidācija 

• Stratēģiskā specializācija un atbilstība 
tautsaimniecības/darba tirgus vajadzībām 

• Funkcionāla integrācija (institucionāla konsolidācija) 
• Finansēšanas modeļa pilnveide 

– AI internacionalizācija 
– Kvalitātes vērtēšanas sistēmas pilnveide 

• Nacionālas aģentūras izveide 
• Arēja kvalitātes vērtēšana 

 
2014.04.29. 


