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Pētījuma jautājumi

• Kā Augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības 

institūcijas (AIZPI) ietekmē uzņēmējdarbības vidi 

Latvijā.

• Cik atšķirīgi ieinteresētās puses novērtē AIZPI ietekmi uz 

uzņēmējdarbības ekosistēmas elementiem Latvijā?

• Kādā virzienā attīstīt AZPI ietekmi uz uzņēmējdarbības 

ekosistēmas jomām un elementiem?
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Pētījums veikts ar Norvēģu Finanšu instrumenta atbalstu 

projekta „EU policies impact to the transformations of the higher

education and research system in Norway and Latvia”, 

līguma Nr. NFI/R/2014/006 ietvaros.



Uzņēmējdarbības veicināšana

• Uzņēmējdarbība - viens no galvenajiem 

ekonomiskās izaugsmes faktoriem Eiropā un visā 

pasaulē

• Palīdzēt atgūties no lielākās pēdējos 50 gados 

piedzīvotās ekonomiskās krīzes

• Eiropas Komisijas rīcības plāns «Action 2020» ietver 

uzņēmēju apmācību, administratīvo barjeru mazināšanu un 
atbalstu uzņēmējiem dažādos dzīvescikla posmos.

(OECD, 2015) (EC, 2012) (World Economic Forum, 2013)
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Uzņēmējdarbības ekosistēma

• Visaptverošs koncepts, kas palīdz analizēt 

uzņēmējdarbības vidi un to ietekmējošos faktorus

• Dažādi uzņēmējdarbības ekosistēmu un to 

vērtēšanas modeļi, kas aptver sistēmiski savstarpēji 

saistītus elementus:

– Babson College, MIT, Univesity of Texas, US 

Council on Competitiveness (CoC), the GSM 

Association, OECD, World Bank, World Economic 

Forum
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Daniel Isenberg: 

Uzņēmējdarbības ekosistēmas 6 jomas
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(Isenberg, 2009, 2010, 2013)

Īsenberga (Isenberg) 
uzņēmējdarbības 

ekosistēmas modelis sastāv 

no sešām elementu grupām: 

- Uzņēmējdarbības kultūra, 
- Politika un līderība, 

- Finansējuma pieejamība, 

- Cilvēkresursi, 
- Tirgus, kā arī

- Atbalsta vide un 

pakalpojumi.



Uzņēmējdarbības ekosistēmas 

12 elementi (Isenberg, 2009, 2010, 2013)
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Iesaistītās puses: Tripple Helix modelis

7Uzņēmējdarības ekosistēma03.02.2017

Etzkowitz (2002, 2004), Etzkowitz and Leydesdorff (1998, 2000)

Valsts 

pārvaldes 

institūcijas

Uzņēmēji un 

uzņēmumi

Augstākās 

izglītības un 

pētniecības 

institūcijas

“Triple Helix” modelis 

nosaka mūsdienīgas 

prasības universitāšu, 

valsts institūciju un 

uzņēmēju sadarbībai. 



Pētījuma metode

• Literatūras izpēte

• Elektroniska aptauja

– 154 respondenti (3 mērķauditorijas, 7 

respondentu apakšgrupas)

• Datu statistiskā un kontentanalīze

• Fokusgrupas
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Galvenie rezultāti (1/2)

• Aptaujas respondenti visaugstāk ir novērtējuši 

augstākās izglītības un zinātniskās 

pētniecības institūciju ietekmi uz 

cilvēkresursu jomu, un šī joma arī lielākā mērā 

ietekmē uzņēmējdarbības vides attīstību Latvijā.

• Augstu novērtēta arī AIZPI ietekme uz ekosistēmas 

jomu «Atbalsts»

• Respondenti ir zemāk novērtējuši AIZPI ietekmi 

uz politikas, finanšu un tirgus jomām.
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Galvenie rezultāti (2/2)

• Aptaujas rezultāti rāda, ka Latvijā 

uzņēmējdarbības kultūra netiek uzskatīta 

par svarīgāku faktoru uzņēmējdarbības 

vides attīstībā, un šīs ekosistēmas jomas “vājā 

vieta” ir sociālās normas. 

• Pētījums parāda arī atšķirības dažādu 

ieinteresēto pušu grupu viedokļos par 

uzņēmējdarbības ekosistēmas elementu attīstību, 

to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, un par 
augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības 

institūciju lomu dažu ekosistēmas jomu un 

elementu veicināšanā.
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• Pētījums veikts ar Norvēģu Finanšu instrumenta 

atbalstu projekta „EU policies impact to the

transformations of the higher education and

research system in Norway and Latvia”, līguma Nr

NFI/R/2014/006 ietvaros.

• Īpašs paldies RTU kolēģiem un pētniekiem: Modrim 

Ozoliņam, Ivetai Ozoliņai – Ozolai, Elīnai Gailei-

Sarkanei, Ingai Lapiņai, Mikum Dubickim, Anitai 

Straujumai, Lienei Gūtei.
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