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MĀCĪBU REZULTĀTI 

Inovācija kā attīstības dzinējspēks ir pastāvējusi vienmēr, bet tās jēdziens ir relatīvi 
jauns un izpratne ir daudzveidīga, to skaidrojuši daudzi ekonomisti, politiķi u.c.  

1.moduļa galvenais mērķis ir sniegt pamatzināšanas par inovācijas būtību gan 
teorētiskā skatījumā, gan aplūkojot praktiskus piemērus un noslēgumā nostiprinot 
zināšanas, veicot praktiskus uzdevumus.  

Pirmajā modulī ir sešas nodaļas. Pirmā nodaļa sniedz inovācijas jēdziena skaidrojumu 
un ieskatu inovāciju pamatbūtībā. Otrajā nodaļā tiek aplūkoti inovācijas 
daudzveidīgie avoti. Trešajā nodaļā tiek apskatīta inovācijas klasifikācija pēc dažādām 
pazīmēm gan pēc inovācijas galarezultāta, tempa u.c. Ceturtajā nodaļā tiks sniegts 
ieskats inovācijas procesa būtībā, bet piektajā – inovācijas menedžmentā. Sestajā 
nodaļā aplūkots inovatīva uzņēmuma raksturojums. 

Pirmā moduļa apguvei plānotas apmēram 16 stundas. Šajā modulī apgūtās zināšanas 
ir veiksmīga kursa apguves pamatakmens.  

Apgūstot šo modeli studenti, iegūst zināšanas: 

1. Kas ir inovācijas, kādi ir to avoti? 

2. Kādi ir inovāciju veidi? 

3. Kāds ir inovācijas process? 

4. Kas ir inovāciju menedžments? 

5. Kāda ir inovatīva organizācija? 

Pēc šī modeļa apguves studenti spēs demonstrēt: 

1. spējas atpazīt inovācijas un noteikt to veidu; 

2. prasmi noteikt inovāciju avotus; 

3. spējas aprakstīt inovāciju procesu un inovāciju menedžmentu; 

4. spējas aprakstīt inovatīvu organizāciju. 

Galarezultātā studenti būs spējīgi: 

1. izprast inovācijas jēdzienu un inovācijas pamatbūtību jeb kas ir kas nav 
inovācija, kādi ir inovācijas priekšnoteikumi un pamatprincipi; 

2. izprast potenciālos inovācijas avotus;  

3. aprakstīt dažādas inovācijas; 

4. aprakstīt inovācijas procesu, inovācijas menedžmentu un inovatīvu 
organizāciju. 
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ATSLĒGAS VĀRDI 

Inovācija, inovācijas definīcija, inovācijas avoti, inovāciju klasifikācija, inovāciju 

process, inovāciju kultūra, inovatīvas organizācijas raksturojums, 

produktu/procesa/mārketinga/ organizacionālas inovācijas, pakāpeniskas/radikālas 

inovācijas, tehnoloģiskas/ netehnoloģiskas inovācijas, atvērtas/slēgtas inovācijas. 
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1. INOVĀCIJA UN TĀS PRINCIPI 

1.1.uzdevums. Atcerieties – ar kādu inovatīvu produktu vai pakalpojumu esat 
saskārušies savā dzīvē un raksturojiet – kāpēc tas ir inovatīvs? (5 min) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Šobrīd – uz zināšanām/ inovācijām balstītās ekonomikas laikmetā vērojams 
inovācijas lomas pieaugums.  

Pēdējos gados plaši tiek apspriestas inovācijas, jo ir atzīts, ka tās ir priekšnoteikums 
konkurētspējas saglabāšanai (Porter, 1985); (Chirstensen et al., 2003); (Tidd et al., 
2005) uzņēmuma ilgākai pastāvēšanai (O’Reilly, 2008); (Nooteboom, 1999) Galvenie 
motivējošie faktori inovāciju radīšanai uzņēmumā minēti Oslo Manual: 

1. Uzņēmuma darbības rezultātu uzlabošana; 

2. Produktivitātes uzlabošana; 

3. Paaugstināta spēja radīt inovācijas; 

4. Konkurētspējas nodrošināšanai un konkurējošās priekšrocības radīšanai 

(OECD, 2005). 

Tātad inovācija ir nozīmīga šī laikmeta sastāvdaļa, bet, kas tā īsti ir? Atbildes ir 
daudzveidīgas, bet pastāv vairāki vienojoši uzskati: 

1. Inovācija ir galvenais ekonomikas virzītājspēks un ir pastāvējis vienmēr. 

2. Inovācija ir process un šī procesa ietekmi var vadīt, lai ietekmētu tā rezultātu. 

3. Inovācijas procesa rezultātā tiek iegūts noteikts labums iesaistītajām pusēm. 

4. Inovācijas pazīstamākie izpausmes veidi ir jaunu produktu attīstība, produktu 

ražošana no jaunām izejvielām, zināmu produktu un tehnoloģiju pielietošana 

jaunā nozīmē, jauna produkta dizaina izstrāde, metode, paņēmiens vai 

stratēģija, kas izmantota, lai gūtu labāku darbības rezultātu. 

5. Izgudrojums ir daļa no inovācijas. 

Jāatzīmē, ka inovācija nav tikai uzņēmējdarbībā lietots jēdziens, to aizvien plašāk 
izmanto arī citās jomās (Godin, 2008), piemēram, biologi pēta inovatīvu darbību 
dzīvnieku pasaulē (Reader et al., 2003), kurā speciālisti mēģina rast vielas, kas 
varētu stimulēt cilvēkos inovatīvu uzvedību (Greely et al., 2008). 

1.1. Inovācijas definīcijas 

1.2. uzdevumus. Sadalieties grupās pa 5. Katrs izvēlas vienu jēdzienu un uzraksta – 
kas ir inovatīvs produkts, inovatīvs indivīds, inovatīva organizācija, inovatīvs process 
un inovatīvs rezultāts/galaprodukts (10min), tad katrs iepazīstina ar savu viedokli un, 
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balstoties uz grupas diskusijā gūtajām atziņām, katra grupa izveido savu inovācijas 
definīciju (20min). 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Inovācijas jēdziens tiek definēts daudzveidīgi un katra definīcija ietver kādu 
inovācijas aspektu. Piemēram: 

1. Inovācija ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai pakalpojuma) vai 

procesa, jaunas mārketinga metodes vai jaunas organizatoriskās metodes 

ieviešana uzņēmējdarbībā, darba organizācijā vai uzņēmuma ārējā 

komunikācijā (OECD, 2005). 

2. Minimālās prasības inovācijai ir, ka produktam, procesam, mārketinga 

metodei vai organizācijas metodei ir jābūt jaunai (vai būtiski uzlabotai) 

konkrētam uzņēmumam (OECD, 2005). 

3. Kopējā inovācijas īpašība – tai jātiek ieviestai. Jauns vai uzlabots produkts tiek 

uzskatīts par ieviestu līdz ar tirgū parādīšanās brīdi. Jauni procesi, mārketinga 

metodes vai organizācijas metodes tiek uzskatītas par ieviestām ar praktisku 

parādīšanos uzņēmuma darbībā (OECD, 2005). 

4. Inovatīvas darbības process ir izmaiņu funkcija: 

 Jaunas tehnikas, tehnoloģisku procesu nodrošināšanas izmaiņas. 

 Produkcijas ar jaunām īpašībām ieviešana. 

 Jaunu izejvielu ieviešana. 

 Ražošanas organizācijas izmaiņas. 

 Jaunu noieta tirgu veidošanās (Schumpeter, 1934). 

5. Inovatīvās darbības rezultāts, kurš realizējies tirgū ieviestā jaunā vai uzlabotā 

tehnoloģiskā procesā, vai jaunā pieejā sociālajiem pakalpojumiem (OECD, 

2002). 

6.  Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai 

citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un 

konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā (Nacionālā inovāciju programma 

2003. – 2006.gadam, 2003). 

 
Atslēgas vārdi: jaunas idejas, process, gala rezultāts, pieprasīts tirgū 
! Inovācija ir izgudrošana+ ieviešana 
! Idejai, lai tā kļūtu par inovāciju ir jātiek realizētai un jārada vērtība 
 

Lai labāk izprastu, kas ir inovācija un ko nevar uzskatīt par inovāciju, ‘’Oslo Manual’’ 
norāda tās izmaiņas uzņēmumā, kuras nav inovācija:  
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 Jaunu vai uzlabotu produktu tirdzniecība netiek uzskatīta par produkta 

inovāciju vairumtirdzniecības, mazumtirdzniecības, transporta un noliktavu 

uzņēmumos.  

 Uzstādīto iekārtu identisko modeļu iegāde vai minimāls esošā aprīkojuma vai 

programmas paplašinājums vai modernizācija, nav inovācijas process. Jaunam 

aprīkojumam vai paplašinājumam ir jābūt jaunam uzņēmumā un jāietver 

nozīmīgus tehnisko noteikumu uzlabojumus. 

 Uzņēmumi, kas strādā pēc klientu pasūtījumiem, ražo individuālus un bieži 

vien sarežģītus izstrādājumus. Ja viena izstrādājuma īpašības būtiski 

neatšķiras no iepriekš uzņēmumā ražoto produktu īpašībām, tad tā netiek 

uzskatīta par produktu inovāciju. 

 Izmaiņas produkta cenā vai procesa produktivitātē, kas ir tikai produkcijas 

faktoru cenas izmaiņu rezultāts, nav inovācija. 

 Ja uzņēmums pārtrauc darīt kaut ko, lai uzlabotu savu efektivitāti, tā nav 

inovācija.  

 Noteiktās rūpniecības nozarēs, piem., apģērbu un apavu ražošanā, tiek 

ieviestas sezonālas izmaiņas saražotām precēm vai sniegtajiem 

pakalpojumiem, ietverot izmaiņas noteikto produktu izskatā. Šīs kārtējās 

izmaiņas dizainā nav ne produktu, ne mārketinga inovācija (OECD, 2005). 

 

1.3.uzdevums. Vai jaunapgūtā informācija papildināja jūsu izpratni par inovācijas 
būtību? Kā jūs papildinātu vai mainītu savu iepriekš izveidoto definīciju? 
Iepazīstiniet visus ar savu papildināto inovācijas definīciju un izdomājiet vienu 
praktisku piemēru, kas to atspoguļo! (15 min) 

 

Inovācijas definīcija Piemērs 
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1.2. Inovācijas pamatprincipi 

Inovācijas pamatprincipi ļauj labāk apzināt tās būtību. P. Druker ir izvirzījis 5 
inovācijas pamatprincipus: 

1. Mērķtiecīga, sistemātiska inovācija sākas ar analīzi par iespējām. Tā sākas 

ar domāšanu caur ... inovāciju potenciālajiem avotiem, tāpēc ir jāskatās, 

jāizjautā un jāklausās. Piemēram, Lego ir ļoti daudz instrumentu, kā iegūt 

informāciju par klientu paradumiem, sākot ar Lego pasākumiem, kuros var 

tikties un uzklausīt lietotājus līdz pat novērojumiem, kā lietotāji lieto 

produktus (jeb pareizāk sakot, kā spēlējas ar tiem). 

2. Efektīva inovācija ir tāda, ko cilvēki būs gatavi lietot. Piemēram P&G 

ieviesta sistēma, lai visu līmeņu darbiniekiem būtu jākontaktējas ar klientiem, 

lai secinātu, ko tie vēlas un būtu gatavi lietot u.c. 

3. Efektīva inovācija ir vienkārša un fokusēta, piemēram, Lego radītais 

piedāvājums Lego Friends, kas fokusēts uz meitenēm. 

4. Efektīva inovācija savos pirmsākumos ir maza, piemēram, Apple datori, kas 

izceļas ar to kluso darbību, kas panākts novēršot ventilatora skaļo darbību jeb 

vienkārši datorā ievietojot citu barošanas avotu, kas ļauj datoram darboties 

bez ventilatora un samazinot datora izmēru. 

5. Inovācijas mērķis ir būt līderim noteiktā vidē (Drucker, 1993), piemēram, 

Tata-Nano mašīna indiešiem radīta tiem, kuri brauc ar skūteriem. 

1.4.uzdevums. Katrs dalībnieks, izmantojot jebkādus 3 blakus esošus priekšmetus 
rada ko jaunu (10 min) un pamato, kāpēc tā ir vai nav inovācija. 

 

1.3. Inovācijas priekšnoteikumi 

Dažādi pētnieki runā arī par inovācijas priekšnoteikumiem, piemēram, Skarzynski un 
tā partneri atzīmējuši 3 nozīmīgus priekšnoteikumus – laiks un telpa, daudzveidīga 
domāšana, kombināciju ķīmija (skatīt 1.1. attēlu).  
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1.1.attēls Inovācijas priekšnosacījumi 

Avots: Skarzynski et al. (2008) 

Pirmkārt, inovācijai ir jāatvēl laiks un telpa, kurā cilvēki var darboties inovāciju 
procesu ietvaros, tas ir ģenerēt idejas, eksperimentēt u.c. Piemēram, Lattelecom ir 
izveidojusi speciālu ‘’Domu telpu’’, Google 70/20/10 likums, kas paredz 10% velta 
laika saviem projektiem, 20% stratēģiskajiem, bet pamatdarbam 70% sava darba 
laika, arī 3M ieviesis 15% likumu, bet Gore 10% likumu, kas ļauj procentuāli šādu 
darba laiku veltīt inovācijām. 

Otrkārt, lai radītu inovācijas, ir nepieciešama daudzveidīga domāšana. Tas ir: 

1. Analītiska domāšana un radoša domāšana; 

2. Cilvēki no dažādiem līmeņiem organizācijā; 

3. Cilvēki ar un bez pieredzes; 

4. Cilvēki dažādos vecumos; 

5. Cilvēki, kas orientējas tehnoloģijās un cilvēki, kas orientējas cilvēkos; 

6. Cilvēki no uzņēmuma, cilvēki, kas nav no uzņēmuma.  

Treškārt, jāveicina kombināciju ķīmija, jānodrošina, lai organizatoriskā struktūra to 
veicinātu, lai ideju plūsma būtu brīva u.c. 

1.5.uzdevums. Grupās pa 3 (lai būtu pēc iespējams dažādāki cilvēki), izmantojot 
jebkādus 3 blakus esošus priekšmetus radīt ko jaunu (10 min) un pamatot, kāpēc tā ir 
vai nav inovācija. Kad bija vieglāk, ātrāk, kad bijāt vieni vai kombināciju ķīmijā? 

 
  

Laiks un telpa 

Daudzveidīga 
domāšana 

Kombināciju 
ķīmija 
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2. INOVĀCIJAS AVOTI 

Tiek uzskatīts, ka pastāv dažādi inovāciju avoti. piemēram, P.Druker inovāciju avotus 
iedala iekšējos un ārējos avotos (Drucker, 1993).  

Iekšējie (uzņēmumā nozarē):  

Negaidīti notikumi vai pavērsieni. piemēram, veiksme, ka IBM izgatavotās 
skaitļojamās mašīnas bankām tika veiksmīgi izmantotas bibliotēkās, Ford Edsel 
neveiksme kad rūpīgi plānotais izgāžas, bet aizved pie leģendārā Ford Mustang.  

Negaidīta inovācija parasti ir esošā darba turpinājums, kurā tiek izmantotas 
esošās zināšanas un pieredze.  

Kaut kā nesaderība. Starpība starp to, kas ir īstenībā (vai vajadzētu būt) un to, kā 
ir jeb kā visi domā, ka jābūt. Var būt nozares pieņēmumu un realitātes 
nesaderība, nesaderība starp klientu patiesajām un uztvertajām gaidām, procesu 
nesaderība. Piemēram, Ņikita Hruščovs kļūdījās, sakot, ka „krievi nekad negribēs 
būt par automašīnu īpašniekiem; daudz lielāka jēga ir lētiem taksometriem”. Viņš 
neņēma vērā to, ka mašīna nozīmē kaut ko daudz vairāk kā mazākas izmaksas, 
piemēram brīvību, mobilitāti u.c.. Ārstiem viena no problēmām bija kataraktas 
saites pārgriešana, ko atrisināja ar Alcon enzīmu, kas to spēj saraut ar vienu 
pilienu. Šis enzīms tika radīts jau no zināma fermenta, kam tikai vajadzēja atrast 
veidu kā to ilgāk saglabāt. Nesaderības iespēju parasti saskata cilvēks, kurš 
darbojas konkrētajā nozarē. Piemēram, pieprasījums pēc mazām mašīnām, bet ar 
pietiekami lielu vietu salonā, šo nesaderību atrisināja automobiļi Smart. 

Ar procesu saistītās vajadzības. Tas ir gadījumos, kad visi apzinās problēmu, bet 
risinājuma vēl nav. Piemēram, atstarotāji uz lielceļiem ASV un Japānā. Lai radītu 
veiksmīgu risinājumu, nepieciešams izprast lietotāju vajadzības un jābūt 
zināšanām konkrētajā jautājumā. 

Tirgū vai nozarē notiekošas pārmaiņas. Tās var būt izmaiņas sociālajā/ 
politiskajā vidē vai tehnoloģijās. Piemēram, ASV pirmās palīdzības centri 
attīstījušies, balstoties uz nozarē notiekošajām pārmaiņām.  

Ārējie: 

Demogrāfiskās pārmaiņas. No ārējiem avotiem šis ir visobjektīvākais, jo dati ir 
precīzi, piemēram, cilvēku skaits, izglītības līmenis, profesionālā piederība, 
ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Piemēram, novecošana Eiropā un dzimstības 
līmeņa samazinājums nozīmē, ka pieaugs pieprasījums pēc produktiem, kuru 
lietotāji ir veci cilvēki, pieaugs pensionēšanās vecums, samazināsies tirgus 
produktiem, kurus lieto jauni cilvēki, bet Japānā tiek strauji attīstīta robotu 
izstrāde, jo apzinās, ka var pierūkt mazkvalificēta darbaspēka. 



12 Projekts INNOSTARTUP, NPAD-2014/10053 

 

Uztveres īpatnības. Tas, kā mēs raugāmies uz faktiem, tos nemaina, bet 
izmainās to nozīme, piemēram, veselības rādītāji pēdējās desmitgadēs ir krietni 
uzlabojušies, bet par veselību satraucamies vēl vairāk nekā agrāk, tādēļ attīstās 
veselības žurnāli, veselīga ēdiena biznesi u.c.  

Jaunu zināšanu apguve. Visriskantākais inovāciju avots, jo nepieciešams 
ilgstošs laiks līdz panākumiem. Piemēram, reaktīvais dzinējs sākotnēji patentēts 
1930 un 1941.gadā to testēja militārām vajadzībām, bet pirmā komerciālā 
reaktīvā lidmašīna Comet tika radīta tikai 1952. Boeing 707 izstrādāja tikai 
1958.gadā, 28 gadus pēc patenta, kad bija nepieciešamās aerodinamikas 
tehnoloģijas, materiāli un degviela. Daudzkārt vajadzīgas zināšanas no 
dažādām jomām.  

Plaši tiek pieminētas vēl divas pieejas, kas ietekmē inovatīvu attīstību, tas ir: 

Zinātne/pētniecība – ‘’grūdiens’’ (science push). Pētījumi liecina, ka uzņēmumi, kuri 
investē pētniecībā un attīstībā, darbojas produktīvāk, ar lielāku tirgus vērtību un 
pārdošanas apjomu pieaugumu (EARTO, 2002). Piemēram, biotehnoloģijas, nano 
tehnoloģijas, u.c. ir bijis avots un motivators daudzām inovācijām. 

Tirgus pieprasījums – ‘’vilkme’’ (demand pull), piemēram, cilvēku vēlme pēc 
kompaktākiem, multifunkcionālākiem tālruņiem, mudina ražotājus radīt arvien 
jaunus risinājumus.  

Tiek minēti arī citi inovācijas avoti – jaunu tehnoloģiju ieviešana, zinātniskie pētījumi 
un atklājumi, tirgus nišas, klientu prasības, konkurējošs piedāvājums, standarti un 
likumi, sadarbība ar klientiem, ekspertiem un citiem interesentiem u.c (Gilliard, 
2014). Vērojama tendence, ka arvien vairāk cilvēku iesaistās inovāciju procesos un 
aktuāla kļūst atvērto inovāciju paradigma, kur liela nozīme ir ārējiem ideju avotiem. 
Ārējo ideju radītājus atvērto inovāciju praksē skatīt 2.1. attēlā.  

 

2.2.att. Atvērto inovāciju ārējie inovāciju avoti  

ĀRĒJIE 
INOVĀCIJU 

AVOTI 

Klienti 

Piegādātāji 

Darbinieki Lietotāji 

Stratēģiskie 
partneri 



13 Projekts INNOSTARTUP, NPAD-2014/10053 

 

Avots: ATKearney (2013) 

Klienti un lietotāji kā inovāciju avoti kļūst izplatītāki, jo tie ir visvairāk motivēti rast 
risinājumus un vislabāk saprot, kas ir būtiskākais. Piemēram, burulaivas ‘’Laser’’ 
dizainu veidojuši tās lietotāji – olimpiskie burātāji – Bruce Kirby, Ian Bruce un Hans 
Fogh.  

Cieša saikne ar konkurentiem, piegādātājiem un papildinošo produktu piedāvātājiem 
var būt inovācijas avots. Piemēram, Kodak un Fuji bija konkurenti kameru un filmiņu 
tirgū, bet tagad Fuji papildina Kodak. 

2.1.uzdevums. Kuri inovācijas avoti jūsuprāt ir perspektīvākie. Pamatojiet savu 
domu. (10 minūtes) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. INOVĀCIJAS KLASIFIKĀCIJA  

Inovācija tiek klasificēta pēc procesa galarezultāta, tempa, nozīmības, sadarbības 
procesiem u.c. Ikvienu inovāciju var klasificēt dažādos veidos, piemēram, iPhone 6 
var būt gan tehnoloģiska inovācija, gan produkta inovācija, pakāpeniska inovācija u.c.  

3.1. Produkta, procesa, mārketinga, organizācijas 
inovācija 

„’Oslo Manual’’ iedala inovācijas pēc procesa galarezultāta: produkta, procesa, 
mārketinga un organizācijas inovācija (OECD, 2005). 

 Produkta inovācija – jauna (pilnīgi jauns produkts, kas līdz šim nav ražots) vai 
uzlabota (izmaiņas izejmateriālos, funkcionalitātē, u.c. īpašībās, kas atšķir produktu 
no jau iepriekš ražotajiem) produkta vai pakalpojuma radīšana un ieviešana. 
Piemēram, jauna produkta inovācija ir pirmie e-grāmatu lasītāji, pirmais portatīvais 
MP3 atskaņotājs vai GPS navigācija, bet uzlabota produkta inovācija ir, piemēram, 
jauna Gillette asmeņu sērija vīriešiem, jauns telefona modelis u.c. 

Procesa inovācija – jauna vai nozīmīgi uzlabotas produkcijas ražošanas vai piegādes 
metodes ieviešana. Nozīmīgas izmaiņas tehnikas, aprīkojuma vai programmiskajā 
nodrošinājumā. Procesa inovācijai raksturīgas izmaiņas: procesa parametri (ātrums, 
resursi, enerģija, vieta u.c.), kvalitāte, ietekme uz vidi u.c., piemēram, svītru kodu 
ieviešana, jaunas automatizācijas iekārtu ieviešana ražošanas līnijā vai datordizaina 
pielietojums produkta attīstībā vai jauna piegādes metode u.c. 

Mārketinga inovācija – jaunu mārketinga metožu ieviešana, kas sevī ietver nozīmīgas 
izmaiņas produktu projektā vai iepakojumā, novietošanā, reklamēšanā vai cenas 
veidošanā. Piemēram, Zaķumuižas ūdens iepakojums, kas sāka piedāvāt ūdeni ne 
tikai pudelēs, bet arī cita veida plastikāta traukos, piemēram, nelielos jogurta veida 
trauciņos. Tā var būt arī neparasta veida reklāma sociālajos tīklos, jauna produktu 
reklāma vai finanšu piesaiste, izmantojot interneta platformas, piemēram, Kikstarter 
u.c. 

Organizatoriskā inovācija – jaunu organizācijas metožu ieviešana kompānijas 
komercdarbības praksē, darba vietas organizācijā vai ārējās attiecībās. Piemēram, 
attālinātās darba iespējas, arī, ja tas iespējams, darbošanās bez hierarhijas 
uzņēmumā jeb pāšorganizācija, piemēram, Uber taksometri. 

3.1.uzdevums. Pārdomājiet un nosauciet 3 piemērus dažādiem inovācijas 
veidiem (10 min.). Grupā apspriežot (30 min), pierakstiet citu dalībnieku 
minētos piemērus 

 Produkta 
inovācija 

Procesa 
inovācija 

Mārketinga 
inovācija 

Organizācijas 
inovācija 

Pasaulē  
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Valstī  
 

   

Jūsu 
uzņēmumā, 
ja tāda vēl 
nav, tad 
perspektīvajā 

 

    

 

3.2.  Pakāpeniskā un radikālā inovācija 

Pēc nozīmības un attīstības tempa inovāciju iedala pakāpeniskajā un radikālajā 
inovācijā (Schumpeter, 1934) ( Garcia et al., 2002).  

Pakāpeniskā inovācija ir nepārtraukts, ilgstošs process, kura laikā tiek veikti relatīvi 
nelieli uzlabojumi vai izmaiņas esošajā produktā vai pakalpojumā. Pakāpeniskās 
inovācijas palīdz saglabāt konkurētspēju, vietu tirgū un meklē jaunus risinājumus 
esošajiem produktiem un procesiem u.c. Piemēram, no tušas rakstāmrīkiem līdz 
lodīšu pildspalvai un rakstāmrīkiem, kuru tinte ir redzama tikai noteiktu laiku vai pat 
var tikt izdzēsta vai interneta pieslēgumu ātrumu palielināšana, tiešsaistes 
grāmatvedības sistēmas, u.c. 

Radikālā inovācija ir process, kas nodrošina fundamentālas izmaiņas un principiāli 
jaunus sasniegumus rūpniecībā, tehnoloģijā vai organizācijā. Tādējādi tiek radīts 
pilnīgi jauns produkts, piemēram, tvaika mašīna, televīzija, bezvadu telekomunikācija 
e-pasts u.c. Jāatzīmē, ka radikālā inovācija ir pamats jaunu pakāpenisko inovāciju 
radīšanai, jo parasti pēc radikālās inovācijas, tā veicina daudz jaunu produktu un 
pakalpojumu veidošanos, piemēram, kad tika radīta televīzija, pakāpeniski attīstījās 
dažādas mārketinga inovācijas, kas saistītas ar televīziju.  

Pakāpenisko inovāciju var salīdzināt ar attīstību, kas notiek pa soļiem, bet radikālās 
inovācijas kā attīstības lēcienu, kura rezultātā tiek radīts jauns produkts un, 
iespējams, var tikt sagrauts vai pilnībā iznīcināts iepriekšējais produkts. 

3.2.uzdevums. Nosauciet vienu produkta un vienu procesa inovāciju (10 min). 

 Produkta inovācija Procesa inovācija 

Pasaulē  
 

 

Valstī  
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3.3. Tehnoloģiskā un netehnoloģiskā inovācija 

Visas inovācijas var iedalīt tehnoloģiskajās un netehnoloģiskajās inovācijās.  

Tehnoloģiskā inovācija – process, kura laikā jaunas vai pilnveidotas 
tehnoloģijas attīstītas un izmantotas jaunu produktu/procesu izstrādē un 
ieviešanā. Tehnoloģiskās inovācijas pārsvarā ir produktu un procesu inovācijas. 
Raksturīgs, ka to izstrādē nepieciešams lielāks apjoms investīciju 
(pamatlīdzekļu vai nemateriālo aktīvu iegādei) un tos vieglāk nekā 
netehnoloģiskās inovācijas kopēt vai atdarināt konkurentiem (Scmidt et al, 
2007). Piemēram, interneta bankas pakalpojumu ieviešana, interaktīvās 
televīzijas pakalpojumu ieviešana. 

Netehnoloģiskās inovācijas – jaunas organizatoriskās vai mārketinga metodes, 
kas nodrošina vērtības pieaugumu klientiem uzņēmumā (Scmidt et al, 2007). 
Galvenie netehneloģiskās inovācijas veidi: mārketinga, stratēģiskās, eko, 
zīmola, biznesa modeļa, piegāžu ķēžu, finanšu u.c. inovācijas. Tās prasa 
zemākas ieviešanas izmaksas nekā tehnoloģiskās un tās ir grūtāk atdarināt un 
kopēt konkurentiem (Scmidt et al, 2007). Piemērs – organizatoriskā inovācija 
jeb ‘’lean management’’, pirmreizējās darbinieku apmācības un motivēšanas 
sistēmas ieviešana, resursus taupošas ražošanas izveide u.c. 

Pētījumi norāda uz tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju kombinācijas pozitīvo 
ietekmi uz uzņēmuma darbības rādītājiem un tā spēju ieviest jauninājumus tirgū 
(Mothe et al., 2010). Piemēram, ja tiek radīts jauns produkts (tehnoloģiskā inovācija), 
tā veiksmi var palielināt dažādas netehnoloģiskās inovācijas.. 

3.3.uzdevums. Atrodiet iepriekšējos uzdevumos minētos inovācijas piemērus 
un sadaliet tās divās daļās – tehnoloģiskās un netehnoloģiskās vai miniet 
jaunus piemērus (10 min). 

 Produkta inovācija 

Tehnoloģiskā 
inovācija 

 
 

Netehnoloģiskā 
inovācija 
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3.4. Atvērtā un slēgtā inovācija 

Uzņēmums var izvēlēties izmantot atvērtās vai slēgtās inovācijas vai to 
kombināciju, kā to dara Procter&Gamble. 

Atvērtā inovācija – iegūst zināšanas no dažādiem avotiem un liela nozīme ir 
partnerībai.  

Slēgtā inovācija – stratēģijas pamatā nozares labāko speciālistu nolīgšana.  

Abu veidu inovāciju atšķirības skatīt tabulā 3.1. 

3.1.tabula 

Atvērto un slēgto inovāciju atšķirības 

Slēgtās inovācijas uzskati Atvērto inovāciju uzskati 

Neviens nedrīkst zināt, ko izgudro 
uzņēmums 

Konfidenciālas ir idejas, pie kurām 
uzņēmums darbojas 

Iegulda daudz iekšējā pētniecībā un 
attīstībā, kas palīdz uzlabot tirgus 
pozīcijas un palīdz augt 

Nolīgst globālo inovāciju kopienu, kas 
palīdz gūt lielāko peļņu 

Kas pirmais patentē, tas pirmais gūst 
peļņu 

Kas pirmais ienāk tirgū, tas gūst lielāko 
peļņu 

Uzņēmumam vajag vairāk darbinieku, 
kas darbojas pētniecībā un attīstībā, lai 
aizpildītu zināšanu nepilnības 

Uzņēmumam vajag, lai tās pētniecības 
un attīstības darbinieki fokusējas uz 
pamatuzdevumiem, bet ārējie resursu 
avoti palīdz risināt pārējos uzdevumus 

Avots: Chesbrough (2003) 

3.5. Jaunākās inovācijas koncepcijas 

Dažādos pētījumos tiek meklētas arvien jaunas inovāciju klasifikācijas iespējas un 
vairākas nosauktas par nākotnes koncepcijām: 

Klientu virzītas inovācijas – paredz klientu iesaisti inovāciju radīšanā. 
Pārmaiņas pasaulē nosaka, ka uzņēmumiem jākļūst elastīgākiem un 
radošākiem, veidojot mijiedarbību ar klientiem. 

Apsteidzošās biznesa modeļu inovācijas – jaunas tendences biznesa modeļu 
vadīšanā, kas koncentrētas ne tikai uz peļņas gūšanu, bet galvenokārt uz 
papildus vērtības radīšanu sabiedrībai un arī kā pielāgot biznesa modeli 
dažādiem tirgiem. 

Ātrdarbības/zema riska inovācijas – paredz nepieciešamību samazināt tirgū 
ieiešanas laiku, piemēram, pakāpeniska produktu virzība. Jaunās tehnoloģijas 
paver iespēju ātrāk veikt izmēģinājumus un eksperimentus, piemēram, 
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izmantojot tās virtuālajā prototipēšanā un klientu iesaisti produktu izstrādes 
sākuma posmā. 

 Taupošās inovācijas – inovāciju ieviešana zemāku ienākumu tirgiem, kas tiek 
uzskatīti par produkta noieta vietu gan inovāciju avotu.  

Integrētās inovācijas – inovāciju integrēšana biznesa stratēģijās un 
uzņēmuma funkcijās, nosakot sistemātisku pieeju inovāciju jautājumos (Eager 
et al, 2011). 

Pasaulē plaši attīstās dažādi jauni inovāciju koncepti, piemēram, zilā okeāna 
inovācijas (Kim et al., 2005), organiskās inovācijas (Moore, 2005). 

 

3.4.uzdevums. Klasificējiet prezentācijā esošos produktus pēc pirmajām 3 inovāciju 
klasifikācijām .(10 min)  

3.5.uzdevums. Iedomājieties, Jūs esat vadītājs rotaļlietu fabrikā, kas ražo papīra 
lelles. Kādas procesa, produkta, mārketinga, organizācijas inovācijas Jūs varētu 
ieviest? (20 min)  
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4. INOVĀCIJAS PROCESA MENEDŽMENTS 

 Inovācijas procesa menedžments, pēc A.T.Kearney domām, sastāv no vairākām 
daļām, tas ir ideju menedžmenta, attīstības procesiem un ieviešanas (IMP3prove, 
2014) , skatīt to 4.1. attēlā. 

 

4.att. Inovācijas procesa menedžments 

Avots: izveidots balstoties uz IMP3prove (2014) 

 Inovācijas procesa menedžmenta pirmā daļa ir ideju menedžments un tam ir 
divi apakšposmi – ideju radīšana un attīstīšana. Ideju radīšanas procesā idejas var tikt 
radītas konkrētas problēmas risinājumam, ko var meklēt atbildīgās personas 
(izmantojot dažādas metodes, kas aprakstītas 2. un 3.modulī) vai var tikt iesaistītas 
citas puses, piemēram, klienti, sadarbības partneri, piegādātāji u.c. Idejas var radīt arī 
analizējot konkurentu un sadarbība partneru darbu (Plašāk – 2.nodaļā). Savukārt, 
ideju attīstība sevī ietver idejas novērtējumu un projekta/biznesa plānu. 

Otrā daļa inovācijas procesa menedžmentā ir attīstības procesi, kas sevī ietver 
pētniecību, izstrādi un ieviešanu. Otrajā fāzē var ietilpt dažādas darbības: 

 Pētniecība un zinātniskais pamatojums. 

 Izgudrojumi un to intelektuālā aizsardzība. 

 Prototipa, pilotprojekta izstrāde, pārbaude un uzlabošana. 

 Ieviešanas plānošana. 

 Nepieciešamo tehnoloģiju iegāde vai esošo uzlabošana. 

 Ieviešanas uzsākšana. 

Trešā inovācijas procesa menedžmenta fāze ir ieviešana/palaišana, kas ietver: 

 Palaišanu. 

 Nepārtrauktus uzlabojumus. 

Šajā posmā svarīgs arī inovācijas mārketings, kontrole un pārbaudes. 

Ideju 
menedžments 

Attīstības 
procesi 

Ieviešana 
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Inovāciju procesu uzņēmumā var vadīt konkrēts vadītājs (uzņēmuma, inovāciju vai 
konkrētā projekta vadītājs), kas realizē inovāciju procesa menedžmentu sadarbībā ar 
iesaistītajām pusēm, bet katram inovāciju procesa menedžmenta posmam iespējams 
nozīmēt savu atbildīgo personu.  

 

 

4.1.uzdevums. Identificējiet vienu inovāciju procesu jūsu uzņēmumā vai dzīvē un 
raksturojiet katru inovācijas procesa menedžmenta posmu (20 min). 

 Apraksts 

Inovācijas nosaukums  

 

 

Ideju menedžments  

 

 

Attīstības procesi  

 

 

Ieviešana/palaišana  
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5. INOVĀCIJAS MENEDŽMENTS 

4.nodaļā aplūkojām inovācijas procesu jeb inovācijas procesa menedžmentu, kas 
atspoguļo inovācijas dzīves ciklu no idejas līdz tirgum. Inovācijas menedžmenta 
mērķis ir veiksmīgi īstenot inovācijas. Inovācijas menedžmenta pamats ir 
inovāciju procesa, bet inovāciju menedžments ir kompleksa sistēma, kas sevī 
ietver arī citas komponentes, kas būtiskas inovāciju menedžmentā. Vislabāk 
inovāciju menedžmenta komplekso dabu atspoguļo A.T. Kearney inovāciju māja. 
Skatīt attēlu 5.1. 

 

 

 

 

 

Inovācijas menedžmenta koncepcijas A.T.Kearney inovācijas māja aptver visus 
inovācijas menedžmenta elementus – sākot ar inovācijas stratēģiju, inovācijas 
organizāciju un kultūru, līdz inovācijas procesa (dzīves cikla) menedžmentam un 
beidzot ar inovācijas veicinātāju menedžmentu (cilvēkresursu resursu menedžments, 
zināšanu menedžments, projektu vadība, uzskaite, monitorings, kontrole, IT 
menedžments). 

              5.1.att. IMPROVE inovāciju menedžmenta koncepcija 

Avots: Latvijas Tehnoloģiskais centrs (2009) 
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 Līdz šim jau esam aplūkojuši inovācijas procesa (dzīves cikla) menedžmentu (skat. 
4.nodaļu), bet nemazāk nozīmīgas ir pārējās inovāciju menedžmenta komponentes. 

Pirmkārt, būtiska inovāciju menedžmenta sastāvdaļa ir inovāciju stratēģija. Tā definē 
un dokumentē uzņēmuma inovācijas mērķus, nosaka prioritātes un paredz mērķu 
ilgtermiņa perspektīvu un atgriezenisko saikni par to realizāciju. Ja uzņēmumam nav 
atsevišķas stratēģijas (dokumenta, kas definē uzņēmuma inovācijas vīziju, nākotnes 
tirgus un perspektīvas), tad tā ir skatāma kontekstā ar uzņēmuma attīstības 
stratēģiju – vai tajā ir iekļauta inovācijas komponente. 

Otrkārt, ļoti būtiska ir uzņēmuma inovācijas kultūra. Uzņēmumā inovācijas kultūra ir 
vide, kurā notiek un attīstās inovācijas procesi. Inovācijas kultūru uzņēmumā 
raksturo: 

1. uzņēmuma vērtības, piemēram, pašiniciatīvas veicināšana, zināšanu 

apguves un izplatības veicināšana; 

2. sistēmas, piemēram, inovāciju stimulēšana, zināšanu vadība u.c. 

3. procesi, piemēram, ieguldījumi uzlabojumos, sistemātisks inovāciju 

menedžments.  

Uzņēmuma iekšienē inovācijas kultūru nosaka uzņēmuma stratēģija, noteikumi, 
menedžments, atalgojums un citi motivatori, darba vide, pētniecība un attīstība, 
uzņēmuma mikroklimats.  

Inovāciju menedžmentā būtiska loma ir inovācijas veicinātājiem, kuri veido 
inovācijas mājas pamatu. Lai uzņēmumā veidotos inovācijas kultūra, noritētu 
inovācijas procesa menedžments un būtu inovācijas stratēģija, vajadzīgi resursi, tas 
ir, cilvēki ar attiecīgām zināšanām, prasmi vadīt un kontrolēt procesus un 
tehnoloģijas. 

Tādēļ ļoti būtisks ir cilvēkresursu menedžments (ietver personāla vadību un 
kvalifikācijas uzturēšanu un apmācību), zināšanu menedžments (zināšanu radīšanas, 
uzkrāšanas, izplatīšanas un izmantošanas process), kvalitātes vadība, projektu 
vadība, monitorings un vadība. 

5.1.uzdevums. Atbildiet uz jautājumiem: 

1. Vai Jūsu (esošajā vai topošajā uzņēmumā, vai kādā no Jums zināmiem 

uzņēmumiem) ir atsevišķa inovāciju stratēģija vai arī inovācijas 

komponente ir iekļauta vispārīgās biznesa stratēģijās? 

2. Kā vērtējat uzņēmumā esošo inovācijas vidi? 

3. Kādi inovāciju veicinātāji ir šajā uzņēmumā? 
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6. INOVATĪVS UZŅĒMUMS 

Kas ir inovatīva organizācija? Uz šo jautājumu nav vienas pareizas atbildes,, jo pastāv 
dažādi varianti – kā to noteikt. Piemēram, ES izdotajā materiālā ‘’Innovation 
Management and the Knowledge-Driven Economy’’ tiek atzīmēts, ka inovatīvs 
uzņēmums ir tāds, kas pēdējo trīs gadu laikā ieviesis jaunus vai uzlabotus produktus, 
procesus vai pakalpojumus (EC, 2004), bet ‘’Oslo Manual’’ minēts, ka inovatīvs 
uzņēmums ir tas, kas ieviesis inovāciju pārskata periodā (OECD 2005). 

Arī katrā valstī kritēriji var būt atšķirīgi ( tabula 6.1.) 

6.1.tabula 

Inovatīvs uzņēmums Latvijā 

Kritērijs 

Inovatīvs uzņēmums: 

 Pēdējo 3 gadu laikā ir uzsākta vismaz viena jauna konkurētspējīga 
produkta ražošana vai pakalpojuma sniegšana, vai pielietota jauna 
tehnoloģija esošo produktu konkurētspējas palielināšanai. 

 Jaunais produkts vai pakalpojums ir balstīts uz zināšanām, kas radītas 
pašā uzņēmumā vai sadarbībā ar zinātniski-pētnieciskām iestādēm 
(universitātēm), atsevišķiem nozares ekspertiem, vai ar citu uzņēmumu 
Latvijā vai ārpus tās robežām. 

 Jauno produktu vai pakalpojumu izstrādē ieguldīti līdzekļi vismaz 0,5% 
apmērā no gada apgrozījuma. 

un tiek izpildīti vismaz divi no sekojošiem trim kritērijiem: 

 Vismaz 25% no apgrozījuma veido produkti vai pakalpojumi, kuru 
realizācija tirgū ir uzsākta ne agrāk kā pirms 5 gadiem. 

 Peļņa no jaunajiem (ne vecākiem par 5 gadiem) produktiem vai 
pakalpojumiem ir vismaz 10% no kopējās peļņas. 

 Ražotie jaunie produkti vai sniegtie pakalpojumi dod vismaz 5% 
apgrozījuma pieaugumu gadā. 

Avots: LTC (2007) 

 Šim inovatīva uzņēmuma aprakstam ir būtisks trūkums – tas neietver cilvēka 
faktoru – to zināšanas un prasmes, bet priekšrocība, ka tas vērsts uz izmērāmiem 
rezultātiem.  

 Pastāv arī citi inovatīvu uzņēmumu koncepti, kas orientēti uz neizmērāmiem 
rezultātiem, piemēram, Joe Tidd un John Bessant ( skatīt 6.2. tabulu.). 
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6.2. tabula 

Inovatīva uzņēmuma sastāvdaļas un pazīmes 

Kritērijs   Pazīme 

Kopīga vīzija, vadības vēlme 
inovēt 

Skaidri formulēti mērķi, elastīgi plāni, darbinieku 
iesaistīšanās. 

Atbilstoša struktūra Organizācijas uzbūve, kas veicina mijiedarbību, 
radošumu un mācīšanos. 

Līderi un indivīdi Dažādas lomas, kas sekmē inovācijas, piemēram, 
atbalstītāji, līderi u.c. 

Nepārtraukta un pieaugoša 
individuālā attīstība 

Ilgtermiņa orientēšanās uz izglītību un mācīšanos, lai 
nodrošinātu augstu kompetences līmeni un prasmes 
mācīties efektīvi. 

Plašs komunikācijas tīkls Organizācijas ietvaros un ar ārējo pasauli.  

Augsts līdzdalības līmenis 
inovācijas procesā 

Darbinieku līdzdalība nepārtrauktās organizācijas 
mēroga uzlabošanas aktivitātēs. 

Ārējais fokuss Iekšējā un ārējā orientācija uz klientu. Kopējā 
kvalitātes kultūra. 

Radoša atmosfēra Pozitīva pieeja radošām idejām, ko atbalsta 
motivējoša atlīdzības sistēma. 

Uzņēmums nemitīgi mācās Augsta līmeņa iesaiste uzņēmuma ietvaros un ārpus 
uzņēmuma, proaktīvā eksperimentēšanā, risinājumu 
meklēšanā un atrašanā, komunikācijā un daloties 
pieredzē, zināšanu uztverē un izplatīšanā. 

 Avots: Tidd et al. (2001) 

Tātad var secināt, ka pastāv dažādas inovatīva uzņēmuma koncepcijas, tās var būt 
gan raksturojamas ar: 

1.  izmērāmu uzņēmuma rādītāju novērtējumu, piemēram, vērtējot 

uzņēmuma ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, jaunos produktus, 

pārdošanas apjomus no jauniem produktiem un peļņu no tiem u.c. 

2. neizmērāmu uzņēmuma sastāvdaļu un pazīmju novērtējumu, piemēram, 

radoša atmosfēra, līdzdalības līmenis u.c. 

Visaptverošāko skatījumu uz inovatīvu uzņēmumu var sniegt abu veidu rādītāju 
aplūkojums. 

! Inovatīva uzņēmējdarbība ir cieši saistīta ar inovatīvām organizācijām (Tidd et al., 
2001), tāpēc uzņēmumiem piemērotos kritērijus var piemērot arī citu veidu 
organizācijām, vērtējot vai tās ir inovatīvas organizācijas. 
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! Pastāv dažādi rīki, kas palīdz noteikt ne tikai inovatīvu uzņēmumu, bet arī tā 
inovācijas kapacitāti, piemēram, veicot ‘’Inovācijas kapacitātes pašnovērtējumu’’ 
(skatīt http://www.innosupport.net/index.php?id=2229 ) 

6.1.uzdevums. Novērtējiet savu uzņēmumu pēc inovatīvu uzņēmumu kritērijiem 
Latvijā, vai Jūsu uzņēmums atbilst inovatīva uzņēmuma kritērijiem vai arī Jūsu 
plānotais uzņēmums atbilstu šīm prasībām? (15 minūtes) 

http://www.innosupport.net/index.php?id=2229
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