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STEM studiju programmas

Eksakto zinātņu akadēmiskais centrs
Dabas zinātnes, matemātika un IT

Fizika un astronomija – B, M, D
Matemātika – B, P, M, D
Ķīmija – B, M, D
Ģeoloģija – B, M, D
Ģeogrāfija – B, M, D
Datorzinātne – K, B, M, D
Telpiskā plānošana – M

Dabas zinātņu un medicīnas akadēmiskais 
centrs
Dabas zinātnes, dabas aizsardzība, veselības 
aprūpe
Bioloģija – B, M, D

Vides zinātne – B, M, D

Medicīna – P, R, D

Farmācija – B, M, D

Optometrija – B, M 

Zobārstniecība – P

Māszinātne – B, M

Radiogrāfija – B

Uzturzinātne – M 

8 veselības aprūpes programmas koledžās, kopā 
1500 studenti

Humanitārās un izglītības zinātnes
akadēmiskais

Māksla, Kreatīvās tehnoloģijas

Māksla un vizuālā māksla – B, M



Sadarbības modeļi

Līgumpētījumi

Testēšanas pakalpojumi

Nestandarta risinājumi, R&D plāna izveide

Zinātnisko procesu vizualizācija mārketinga nolūkiem

Partnerība ES pētniecības projektos, pieteikumu sagatavošanā

Konsultācijas, patentmeklējumi un literatūras pārskatu gatavošana



Kādēļ pētniecības pakalpojumi nepieciešami?

Likumdošanas 

prasības

Patērētāju drošība
Dzīvnieku izmantošanas 
pētījumos aizliegums
Produktu pretenziju (claims) 
pamatojums

Pētniecība un attīstība

Ātrāk iegūstami rezultāti
Uzlabota efektivitāte
Reproducējamība

Konkurētspēja 

un mārketings

Uz pierādījumiem balstīta 
komunikācija ar klientiem 
un patērētājiem



Pētniecības stratēģijas izveide



Dalība jaunu produktu izstrādē

Veiksmīga sadarbība = 
produkti/tehnoloģijas

Anti-age produkti 
ar bērza sulu

«Time miracle»

Ražošanas 
tehnoloģija -

Ftorafur, Imatinib, 
u.c.

Bezatlikumu
ražošanas 

tehnoloģija

Paaugstinātas 
siltumizolācijas 

akmens vate

Vakuuma
izsmidzināšanas

pārklājumu
tehnoloģija

Latvenergo –
ģeoloģiskā 

modelēšana

Medicīnas ierīces
elpceļiem



Tehnoloģijās balstīti uzņēmumi

Latvijas 
Universitāte

SigmaNet –
IKT pakalpojumi

Inovatīvas 
laboratorijas 

iekārtas

Antimikrobiāla
piedeva krāsām

Magnētisko maisītāju
tehnoloģijas

šķidrajiem metāliem

Šūnu 
transplantācijas 
produkts zirgiem

Farmaceitiski 
aktīvo vielu 
tehnoloģijas



LU sadarbības portāls industrijai – www.sadarbiba.lu.lv

* Tiek papildināts 



www.sadarbiba.lu.lv



Atbalsta instrumenti sadarbības
veicināšanai
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LU Efektīvās sadarbības programma 



Efektīvas sadarbības projektu budžets %



Efektīvas sadarbības projektu rezultāti

Zinātniskās publikācijas, ziņojumi konferencēs,  

intelektuālais īpašums (patenti, licences, līgumi),  

aizstāvēti maģistra un promocijasdarbi

Izstrādātas tehnoloģijas , inovatīviprodukti,  

atrisinātas ražošanasproblēmas



MVK iespējas programmā 
Inovāciju “voučeru” atbalsta pakalpojumi



Preces un pakalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni vai kuriem ir uzlabotas to funkcionālās īpašības un

paredzamais lietošanas veids, kas ir jauns vai uzlabots komersanta līmenī

Izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un programmatūrā, kas uzlabo ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas

procesu vai metodes, kas ir jaunas vai uzlabotas komersanta līmenī

Jauns produkts vai tehnoloģija

Kādas procesa daļas izmantošanas pārtraukšana

Produktu pielāgojumi konkrētām vajadzībām (piemēram, pēc pasūtījuma

izstrādāts risinājums konkrētam pasūtītājam)

Ikdienas, sezonas un cikliskas izmaiņas un uzlabojumi (piemēram, apģērbu

ražošanas jomā jaunas sezonas kolekcijas izveide nav uzskatāma par

inovāciju)

Estētiskas izmaiņas, garšas un smaržas izmaiņas un citi uzlabojumi

mārketinga nolūkā, kas nemaina funkcijas, lietojumu vai tehniskās īpašības

Kas nav jauns produkts vai tehnoloģija:



• 60% vienam projektam;

• 25 000 EUR vienai saistīto personu grupai;

• de minimis;

• Viena saistīto personu grupa var iesniegt 

neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, 

kopā nepārsniedzot 25 000 EUR;

• LIAA visus maksājumus veic pakalpojuma 

sniedzējam

Atbalsta intensitāte



Tehniski 

ekonomiskā 

priekšizpēte

Rūpnieciskie 

pētījumi

Produkta 

rūpnieciskā 

dizaina 

izstrāde

Eksperimentāla 

izstrāde, tajā 

skaitā prototipu 

izgatavošana

Atbalstāmās darbības



Projekta iesniegums 

LIAA

Vērtēšana – 1 

mēnesis no 

iesniegšanas brīža

Līgums ar LIAA

Līgums ar LIAA un 

pakalpojuma 

sniedzēju

Pakalpojums

Iepirkums/ cenu 

aptauja
(veic LIAA) 12 mēneši no 

LIAA lēmuma

Projekta īstenošana



Kompetences centri

Atbalsta intensitātes ir

atkarīgas no komersanta veida

(MVK, lielais komersants),

pētījuma veida (rūpnieciskais,

eksperimentālā izstrāde) un

pētījumu rezultātu publicēšanas

- no 25% līdz 80%.



Paldies par uzmanību!

www.sadarbiba.lu.lv

Mārtiņš Borodušķis
Jelgavas iela 1, k. 541,
Tel.: +371 28368901

martins.boroduskis@lu.lv

Uzņēmumiem:

www.sadarbiba.lu.lv
e-pasts: tp@lu.lv

http://www.sadarbiba.lu.lv/
mailto:Anna.ramata-stunda@lu.lv

