
 
 

ZEMGALES FORUMS 
 

“VIEDĀ EKONOMIKA: ZINĀTNE, TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS” 
 

Rīkotāji: Latvijas Zinātņu akadēmija, VPP EKOSOC-LV, LZA Lauksaimniecības un 
meža zinātņu nodaļa, Latvijas Pašvaldību savienība, Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas 
novada dome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 
Laiks: 2016. gada 15. novembris no plkst. 13.00 līdz 17.30. 
Norises vieta: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba zāle Jelgavā, Lielajā 
ielā 2. 
Dalībnieki: pašvaldību vadītāji un darbinieki, uzņēmēji, mācībspēki un zinātnes 
pārstāvji.  
Foruma mērķis: analizēt Zemgales reģiona ekonomiskās izaugsmes gaitu un 
problēmas, veicināt uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību, aktivizēt Zemgales 
reģiona resursus un partnerību uzņēmēju, pašvaldību, augstskolu, t.sk. Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, un zinātnes institūciju starpā. 
Uzdevumi: 

1) informēt sabiedrību un esošos un potenciālos Zemgales reģiona uzņēmējus 
un investorus par sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un zinātniekiem Latvijas 
tautsaimniecības interesēs; 

2) uzsvērt zinātnes un inovāciju atbalsta sistēmu kā būtisku faktoru, kas 
veicina inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādi, attīstību un ieviešanu Latvijas 
uzņēmumos, ieguldījumu cilvēkresursos, jauno zinātnieku izglītošanu un palikšanu 
Latvijā; 

3) noskaidrot iesaistīto pušu intereses un viedokļus par Zemgales reģiona 
iespējām palielināt pēc uzņēmēju pieprasījuma veikto potenciāli komercializējamo 
akadēmisko un lietišķo pētījumu skaitu. 

 
Darba kārtība: 

 
13.00–13.15 Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs  

Apsveikuma uzruna 

Jelgava kā Zemgales zinātniskais un tehnoloģiskais centrs. 

13.15–15.30 Ziņojumi. Moderatori – Ojārs Spārītis, Andris Jaunsleinis 

13.15–13.35 Māris Kučinskis, LR Ministru prezidents. Zinātnes iespējas un 

uzdevumi Latvijas ekonomikas attīstīšanai. 

13.55–14.15 Irina Pilvere, LLU rektore. Latvijas Lauksaimniecības universitātes 

ieguldījums un iespējas inovatīvās zinātnes pārnesē uzņēmējdarbībā. 

14.15–14.35 Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, VPP EKOSOC-LV projekta vadītāja. 

Zemgales reģiona ceļš uz viedo ekonomiku: zinātnisko rezultātu izvērtēšana. 



14.35–14.55 Jānis Turlajs. SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” galvenais redaktors. 

Strukturālo reformu apslēptais potenciāls. Bauskas novada piemērs. 

14.55–15.15 Mārtiņš Kazāks. Ieskats Latvijas ekonomikā: tendences 2017.–

2018. gadam un dzīve pēc tam. Zivis ir, bet vai būs makšķernieki? 

15.15–15.35 Nataļja Lāce, RTU profesore. Inovācijas un uzņēmējdarbības attīstība 

Latvijā atbilstoši viedās specializācijas stratēģijai. 

15.35–16.00 Kafijas pauze 

16.00–16.15 Gunārs Kūtris, LR Saeimas sekretāra biedrs, Juridiskās komisijas 

loceklis. Neatkarīgu juristu zinātniskie pētījumi kā garants normatīvā regulējuma 

kvalitātei un saprātīgai tautsaimniecības attīstībai. 

16.15–16.30 Sarmīte Vīksna, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra 

direktore. Izglītība uzņēmējdarbības attīstībā. 

16.30–16.45 Enno Ence, SIA “MILZU” pieredze inovatīvu lauksaimniecības 

produktu komercializācijā. 

16.45–17.30 Diskusija 


