
Fokusā – inovāciju attīstība
Aizvien vairāk attīstoties moderna-

jai ekonomikai un vērtējot ES globā-
lo konkurētspēju, tautsaimniecības 
fokuss Eiropā un arī Latvijā pārvietojas 
uz pētniecības un inovāciju attīstību.

Šajā jomā mēs strādājam kopā ar 
Ekonomikas ministriju, un mūsu darba 
daļa ir attīstīt mūsu zinātnes un pētnie-
cības institūtu kapacitāti, attīstīt viņu 
spēju piedalīties globālajā pētniecības 
procesā un ne mazāk svarīgi – attīstīt 
mūsu pētniecības institūciju, institūtu 
un universitāšu sadarbību ar Latvijas 
uzņēmējiem.

Lai dotu iespēju uzņēmējiem attīs-
tīt jaunus, inovatīvus produktus un lai 
viņiem būtu iespēja kāpināt savu eks-
portspēju „gudrajā” segmentā – zinā-
šanu ārējā tirdzniecībā, piedāvājot 
pasaulei kaut ko jaunu, nav iespējams 
iztikt bez stabilas partnerības ar zināt-
ni, zinātnes institūtiem, kuriem vien-
līdz augsti attīstīts gan cilvēkresursu 
potenciāls, gan pieejams starptautis-
ki konkurētspējīgs zinātnes aprīkojums 
un infrastruktūra.

Aktīvi izmanto atbalstu zinātnei
Eiropas struktūrfondu atbalsts 

zinātnei Izglītības un zinātnes minis-
trijas pārziņā esošajās aktivitātēs kopā 
veido 226 milj. latu, klāt vēl varam rēķi-
nāt 36 milj. latu, kas ir atbalsts dokto-
rantūras studijām un nodrošina kon-
kurētspējīgas Eiropas Sociālā fonda 
stipendijas topošajiem zinātņu dok-
toriem.

Tomēr gribu uzsvērt, ka Latvijas 
interesēs primāri ir atbalstīt tos pētnie-
ciskas ievirzes projektus, kuri sekmētu 
zinātnes un ražošanas integrāciju, un 
pētniecisko rezultātu ieviešanu atbil-
stoši valstij izvirzītajiem prioritārajiem 
zinātnes virzieniem.

Tāpēc viena no pirmajām ministri-
jas virzītajām zinātnes atbalsta akti-
vitātēm ir Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda (ERAF) „Atbalsts zinātnei un 
pētniecībai”, kas finansē lietišķos pētī-
jumus 38,7 milj. latu apmērā.

Konkurss šajā aktivitāte jau noslē-
dzies, projekti apstiprināti un uzsākta to 
ieviešana. Kopumā apstiprināti 115 pro-
jektu iesniegumi par kopējo ERAF finan-
sējuma summu 35 milj. latu, un tas tādai 
nelielai valstij kā Latvija nav maz.

To, ka aktivitātē visā valstī ir priori-
tāra, skaidri apliecina 2010. gada valsts 
saspringtajā budžetā izdalītie līdzekļi, 

lai nodrošinātu apstiprinātajiem pro-
jektiem nepieciešamos avansus.

Dominē projekti ražošanas attīstībai
No visiem iesniegtajiem projektiem 

apmēram 60% ir virzīti uz ražošanas 
attīstību, tostarp 16% no tiem ir sais-
tīti ar farmācijas nozari. Pārējo nozaru 
– būvmateriālu, elektronikas, ķīmijas, 
aparātu, instrumentu ražošanas u.c. 
tēmu sadalījums ir visai līdzsvarots. 
Apstiprinātie zinātniski pētnieciskie 
projekti paredz ekonomisko efektu val-
stij prioritārās tautsaimniecības noza-
rēs - atjaunojamo enerģijas resursu 
ieguvē un izmantošanas tehnoloģijās, 
inovatīvo materiālu izstrādē, diagnos-
tikas līdzekļu un metožu attīstībā, bio-
medicīnas tehnoloģiju izstrādē, vietējo 
resursu izmantošanā.

Privātā sektora iesaistei jābūt daudz 
lielākai

Pētījumu atlasi lielā mērā noteica 
tas, vai uzņēmējs spēs absorbēt kon-
krētas zinātniskas idejas un izstrādnes 
pārvērst par to, kas nestu ienākumus. 

Tās varētu būt zinātība, tehnoloģija vai 
jauns produkts.

Tas pats attiecas arī uz tehnoloģiju 
pārnesi - tai jānotiek daudz augstā-
kā līmenī. Ļoti pozitīva ir Ekonomikas 
ministrijas pārziņā esošajās aktivitātēs 
uzsāktā kompetences centru veidoša-
na un darbība. Šajos centros zinātnieks 
tiekas ar uzņēmēju ar mērķi formulēt 
tos prioritāri atbalstāmos pētniecības 
virzienus nākotnei, kuros būtu jānovir-
za papildu resursi.

Privātā sektora ieguldījumam pēt-
niecībā un arī rūpnieciski orientētā 
pētniecībā nākotnē ir jābūt lielākam. 
Valstij ir jārada uzņēmējam pieeja-
mi atbalsta instrumenti, arī jāveicina 
izpratne par jauno inovatīvo tehnolo-
ģiju jēgu. To veidot ir arī Izglītības un 
zinātnes ministrijas nākamo plānoto 
ERAF aktivitāšu mērķis.

Spēja savu zinātību aizsargāt un 
komercializēt

Vienlaikus arī Latvijas zinātnie-
kiem būtu vairāk jāorientējas ne tikai 
uz starptautiski citējamām publikāci-

jām, bet arī uz savu patentu reģistrāci-
ju, starptautisko patentu reģistrāciju, 
savas zinātības aizsargāšanu un spēju 
savu zinātību komercializēt.

Nenoliedzot fundamentālo pētīju-
mu jēgu kā zinātnes pamatu, optimāli 
būtu, ja mēs pētītu ne tikai tāpēc, ka 
esam pētnieki un gribam to darīt, un 
tā ir mūsu dzīves jēga, bet pētītu arī 
tā, lai mēs ar rezultātu prastu rīkoties 
tautsaimniecības labā.

Tās ir specifiskas zināšanas, kurām 
arī paredzēti atbalsta pasākumi. Viens 
no tiem –aktivitāte „Atbalsts starptau-
tiskās sadarbības projektiem zināt-
nē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.IP un 
citi)”, kurā apstiprināti projekti vairāk 
nekā 5 milj. latu apmērā. Aktivitāte dos 
iespēju zinātniekiem meklēt sev sadar-
bības partnerus gan zinātnisko institū-
ciju, gan arī komersantu un uzņēmēju 
starpā.

SIA "Silvanols" ir sadarbības partne-
ris trīs zinātnisko institūciju apstiprinā-
tajos ERAF aktivitātes "Atbalsts zināt-
nei un pētniecībai" projektos.

Kaspars Ivanovs, „Silvanola” valdes 
loceklis:

"Šodien ieguldītā nauda zinātnē 
nesīs augļus tuvākajos piecos gados.

Jauna produktu izveidošana ir ļoti 
laikietilpīgs un finansiāli ietilpīgs pro-
cess, tādēļ jāveido labvēlīga vide un 
jāatbalsta zinātnes un uzņēmēju 
sadarbība, it īpaši ražošanas nozarēs 
ar augstu pievienoto vērtību - ķīmijas 
un farmācijas industrijā.

Sekojot farmācijas industrijas aktua-
litātēm, inovācija ir pirmajā vietā, un 
tieši inovācija veicina medicīnas attīstī-
bu. „Silvanola” darbiniekiem ir pieredze 
dažādās šīs industrijas sfērās – sākot 
no jaunu medikamentu radīšanas, bei-
dzot ar gatavās produkcijas pārdošanu 
gan Latvijā, gan citur pasaulē.

„Silvanols” augstu vērtē, ka pēdē-
jā laikā tiek atbalstīti projekti, kuros 
uzņēmējiem ir iespēja sadarboties ar 
zinātniekiem inovatīvu produktu un 
tehnoloģiju radīšanā. Šīs sadarbības 
ieguvēji būs gan zinātnieki, gan uzņē-
mumi, kuri pārvērtīs pētījumu rezultā-
tus jaunos produktos.”

Līdz šim visi „Silvanola” un zinātnie-
ku sadarbības projekti ir bijuši veiksmī-
gi un rezultējušies jaunos produktos.”

Dalība jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrādē

Eiropas Reģionālās attīstības fonds – 
Latvijas pētniecības institūtu un 
uzņēmumu sadarbības dzinulis

Ieguldījums tavā nākotnē! Publikācija ir finansēta no ES līdzekļiem

Kā Jūs raksturotu savu uzņēmumu?
Pirmkārt, esam Latvijas uzņēmums 

ar 60 gadu pieredzi ugunsdzēšanas 
aparātu un metāla kannu ražošanā. 
Savā nozarē esam kļuvuši lielākie Bal-
tijā. Īpaši vēlētos uzsvērt to, ka, patei-
coties mūsu darbinieku zināšanām 
un amata prasmei, ar savu produkci-
ju esam spējuši ne tikai iekļūt Eiropas 
tirgū, bet arī, kāpinot pārdošanas apjo-
mus, kļūt par vadošo ugunsdzēsības 
aparātu korpusu ražotāju Eiropā.

Līdzīgi arī ar degvielas kannām – 
šogad, maijā, atzīmējām pirmo des-
mitgadi militāro kannu ražošanai. Vai-
rāk nekā 800 tūkst. kannu piegādāts 
NATO un citu valstu armijām.

Mūsu gada apgrozījums pērn bija 11 
miljoni eiro, no kuriem 95% – eksports. 
Sortimenta līderpozīcijās ir degvielas 
kannas, kam seko ugunsdzēsības apa-
rātu korpusi un ugunsdzēsības aparāti.

Jūs paslavējāt kadrus…
Pamatoti. ‘Valpro” kolektīvā strādā 

vairāk nekā 240 dažādu profesiju dar-
binieku, kuri nodarbojas ar perspektī-
vu produktu izstrādi, ražošanas tehno-
loģijas izstrādāšanu tiem, kā arī cehos 
ikdienā izgatavo produkciju. Tas ir 
nepārtraukts cikls. Varam būt gandarī-
ti, ka „Valpro” varēšana tiek atzīta gan 
ar šogad veikto Kvalitātes vadības sis-
tēmas standartu ISO 9001:2008, gan 
ar LR Ministru prezidenta Pateicības 
rakstu par ieguldījumu valsts ekono-
miskās izaugsmes veicināšanā un eks-
porta attīstībā.

Kas ir sekmīgas izaugsmes pamatā?
Pats galvenais – stabilitāte. „Valpro” 

gadījumā par to liecina pēdējos piecos 
gados vērojamais stabils augšupejošs 
neto apgrozījuma pieaugums, kuru 
pārtrauc vien neliels kritums ekono-
mikas recesijas periodā. Tam pama-
tā aizvien pieaugošs darba ražīgums. 
Rezultātā - piecu gadu laikā vidējais 
mēneša apgrozījums ir palielinājies 
par apm. 200 000 eiro, bet darbinieku 
skaits samazinājies par 74 cilvēkiem.

Aplūkojot sortimentu, dažus pro-
duktus uz pamatprodukciju grūti 
attiecināt…

Ja paraugāmies no mārketinga vie-
dokļa, savu tirgus pozīciju stiprināšanā 
jārēķinās ar to, ka mūsdienās klienta 
izvēli par labu kādam pamatproduk-
tam nosaka piedāvātie blakus produk-
ti un serviss. Jo vispusīgāks būs sorti-
ments - jo reālāka iespējamā sadarbī-
ba arī pamatprodukta jomā.

Lūk, tāpēc mums nepieciešams nesen 

iegūtais „Bureau Veritas” sertifikāts dārza 
smidzinātāju korpusu ražošanai.

Ja jau ir sasniegta stabilitāte, kādēļ 
tad dalība Eiropas fondos?

Ja mēs zinām, ka Kohēzijas politikas 
būtība ir ar ES solidaritātes instrumen-
tiem sniegt finansiālu atbalstu ekono-
miski mazāk attīstītajiem reģioniem, 
lai tajos veicinātu ekonomikas attīstī-
bu un tādējādi uzlabotu dzīves apstāk-
ļus tajos, tad kādēļ doto iespēju neiz-
mantot savās interesēs?

„Valpro” gadījumā - principiāli jauna, 
universāla pielietojuma ugunsdzēsī-
bas aparāta korpusa ražošanas apgu-
vei, kas ne vien stiprinātu mūsu pozī-
cijas eksporta tirgos, bet arī gada laikā 
dotu Ls 700 000 apgrozījumu.

Saprotams, ka fondu līdzekļu pie-
saiste ievērojami saīsina laiku no iece-
res līdz gatavam produktam. Bet laika 
faktoram, kā zināms, biznesā ir liels 
svars, it sevišķi, ja runa ir par daudz-
sološu jaunumu tirgū.

Pateicoties ERAF finansējumam, 
iegādājāmies jaunas iekārtas korpu-
su izgatavošanai, pārbaudei un apstrā-
dei pirms krāsošanas. Kas attiecas uz 
pārējo - visi produkta sagatavošanas 
darbi ražošanai tika veikti „Valpro” Teh-
niskās nodaļas spēkiem, sākot no pro-
jekta dokumentācijas izstrādāšanas, 
paraugu testēšanas līdz pat ražošanas 
tehnoloģiskai sagatavošanai sērijvei-
da ražošanai.

Tad jau ar gandarījumu vērtējat 
dalību projektu konkursā?

Par jau apstiprināto projektu – jā! 
Taču mums padomā vēl viens jaunums 
– tirgus novitāte metāla kannu jomā. 
Mārketologi, vadoties pēc pašreiz 
noteicošajām tendencēm tirgū – vir-
zību uz produktu unificēšanu un to pie-
lietojamības vienkāršošanu –, saska-

ta klientu interesi par tādām metāla 
kannām ar skrūvējamu vāku, kurās 
bez degvielas droši varēs uzglabāt un 
transportēt arī ķīmiskas vielas.

Tas nozīmē…
Jā tieši tā – vēl viena ERAF projek-
ta iesniegšanu LIAA jauna produkta 
apguvei un ieviešanai ražošanā.
Vai nav par grūtu – bez atelpas atkal 
pie kārtējā projekta ķerties?

Nenoliedzami, atkārtoti iet šo ceļu 
ir vieglāk – uzkrātā pieredze palīdz. 

ERAF projekta realizācijas gaitā strik-
ti jāievēro nosacījumi un termiņi. 
Turklāt projekta iesniedzējam jāspēj 
iesniegt neatkarīgas institūcijas atzi-
numi.

Tiesa, nereti grūti atrast atbilstošu 
institūciju, kas būtu spējīga dot nepie-
ciešamos atzinumus. „Valpro” gadīju-
mā jāizsaka pateicība Ugunsdrošības 
un civilās aizsardzības koledžai nepie-
ciešamo atzinumu sniegšanā.

„Valpro” pieredze rāda, ka tas ir 
iespējams – nenokavējiet arī jūs!

• 2008. gada novembrī SIA „Valpro” Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) administrētās ERAF aktivitātes „Jaunu produktu un 
tehnoloģiju izstrāde- atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju ievie-
šanai ražošanā” ietvaros iesniedz izvērtēšanai projektu „Universālā 
ugunsdzēsības aparāta korpusa ieviešana ražošanā”.

• 2009. gada 2. martā LIAA apstiprina SIA „Valpro” iesniegto projektu.

• Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – Ls 170 431,60.

• Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums – Ls 36 216,72.

• Valsts budžeta finansējums – Ls 6 391,18.

• Projekta realizācijas termiņš – 15 mēneši.

• Projekta realizācija tika pabeigta un saņemts ES finansējums 2010. 
gada vasarā, līdz ar jaunā produkta ražošanas līnijas ieviešanu.

Informācijai

▶ Aivars Flemings, SIA „Valpro” valdes priekšsēdētājs

LIAA atgādina, ka ERAF aktivitātē „Jaunu 
produktu un tehnoloģiju izstrāde - atbalsts 
jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešanai 
ražošanā” ir izsludināta projektu konkursa 
2. kārta. Tāpēc ikviens uzņēmējs tiek aicināts 
pieteikt savu projektu ERAF finansējuma 
iegūšanai līdz 2011. gada 1. februārim!

Informācija par programmu pieejama LIAA 
mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „ES 
struktūrfondi”. Ar jautājumiem var vērsties 
LIAA Klientu apkalpošanas nodaļā pa tālruni 
67039499, klātienē – Pērses ielā 2, Rīgā (1. st.) 
vai pa e-pastu – jautajumi@liaa.gov.lv.  

Atgādinājums!

▶ Lauma Sīka – valsts sekretāra vietniece struktūrfondu jautājumos, IZM


