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1. Ievads
Latvijas Organiskās sintēzes institūts dibināts 1957. gadā ar mērķi veikt fundamentālos un praktiskos
pētījumus organiskajā ķīmijā, molekulārajā bioloģijā un bioorganiskajā ķīmijā.
Šobrīd Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI) ir Baltijas vadošais medicīniskās ķīmijas un farmācijas
pētniecības centrs. OSI veic fundamentālos un praktiskos pētījumus organiskajā, fizikālajā un medicīniskajā
ķīmijā, molekulārajā farmakoloģijā un bioorganiskajā ķīmijā, kā arī darbojas jaunu zāļu vielu meklējumu jomā.
OSI ir eksportspējīgākais un konkurētspējīgākais Latvijas valsts pētnieciskais institūts, kas nodrošina
Latvijas zinātnes reprezentāciju visā pasaulē. Eiropas Ziemeļvalstu Ministru Padomes ekspertu grupa
2014. gadā pabeidza Latvijas zinātnes starptautisko izvērtējumu, novērtējot OSI kā zinātnisko institūciju, kas
ierindojama līderu kategorijā pasaules mērogā (5 balles no 5 iespējamām. Organiskās ķīmijas zinātņu nozares
integrācija ar bioloģijas un farmakoloģijas zinātni, kā arī jaunajām tehnoloģijām, institūtam ir ļāvusi iegūt
starptautisku atpazīstamību un apliecināt sevi kā uzticamu sadarbības partneri.
OSI izcilību nodrošina attīstīta zināšanu bāze un zinātnes infrastruktūra, kā arī cilvēkkapitāls, kam piemīt
augsta līmeņa kompetence ar jaunu zāļu atklāšanu un izpēti saistītās zinātņu nozarēs. Būtiska nozīme ir izcilajai
sadarbībai ar farmācijas industriju – tautsaimniecības joma, kuru ir izvirzīta kā viena no viedās specializācijas
jomām1, tādējādi paredzot, ka farmācijas nozarei ir potenciāls nodrošināt tautsaimniecības transformāciju no
ražošanas modeļa kas balstīts uz lēto darbaspēku un dabas resursiem uz inovācijās balstītu attīstības modeli ar
augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu un preču ražošanu.
Latvijas Organiskās sintēzes institūts veic no publiskiem līdzekļiem finansētus pētījumus, tajā pašā laikā
sadarbojoties arī ar komercsektoru līgumpētījumu jomā (skat. 1. att.)
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1. Att. OSI pētniecībai pieejamais finansējums pēdējo 5 gadu laikā.
Latvijas organiskās sintēzes institūta publiskais pētniecības finansējums sastāv no ES pētniecības projektu
līdzekļiem (Ietvarprogrammas, EEZ finanšu instrumenti utt.), ES Struktūrfondu finansējuma pētniecībai un
nacionālā zinātnes finansējuma.
OSI priekšrocība privātā pētniecības finansējuma piesaistē ir augstā konkurētspēja un produktivitāte, ko
nodrošina gan zinātnieku izcilā kvalifikācija, kompetence un radošums, gan pozitīvā starptautiskā reputācija kā
1 Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam, TA-3738
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uzticamiem sadarbības partneriem, kas spēj kvalitatīvi atrisināt problēmas salīdzinoši īsos laika termiņos. Laika
gaitā OSI ir izveidojies sazarots starptautiskās sadarbības tīkls, veidojot priekšnoteikumus OSI spējai elastīgi
pielāgoties tautsaimniecības pieprasījumam un projektu finansētāju noteiktajām prioritārajām darbības
jomām. Sadarbība notiek gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu farmaceitiskajiem komersantiem (skat. 2. att.)
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2. Att. Latvijas Organiskās sintēzes institūta līgumpētniecības finansējuma sadalījums pēc partneru
atrašanās vietas 2015. gadā.
OSI darbībai ir augsta pievienotā vērtība un inovācijas kapacitāte, kas sniedz nozīmīgu ieguldījumu
tautsaimniecības attīstībā ne vien Latvijā, bet arī Eiropas Savienības (ES) līmenī. OSI savā darbības jomā
nodrošina zināšanu izcilību, nepieciešamo zināšanu daudzpusību un atbilstošu zināšanu pārvaldības modeli,
radot piemērotu augsni inovācijām. Institūcijas organizatoriskā uzbūve un administratīvais aparāts atbalsta
vadošo pētnieku iniciatīvu un ļauj ātri adaptēties ārējam pieprasījumam, veidojot nepieciešamās zinātniskās
grupas atbilstoši aktuāliem pētniecības virzieniem. Tādējādi tiek nodrošināts resursu mērķtiecīgs ieguldījums
augstākas prioritātes darbībās.
Paralēli esošajiem pētniecības virzieniem OSI plāno attīstīt kompetenci bioloģiski aktīvu savienojumu
transporta formu un jaunu materiālu izstrādē, t.sk. izveidojot infrastruktūru un zinātnisko kompetenci
biomateriālu preklīniskajā izpētē. Plānots arī izveidot infrastruktūru pētījumiem fitoķīmiskajā nozarē (augu
valsts ķīmisko savienojumu pētniecība farmācijas, kosmētikas un pārtikas ražotāju vajadzībām), kas nodrošinās
arī tehnoloģiju pārneses funkciju un būs loģisks turpinājums radīto produktu un tehnoloģiju komercializēšanai
un līdzšinējai OSI attīstībai.
Efektīvākai jaunu zāļu vielu meklējumu veikšanai paredzēts izveidot OSI jaunu zāļu atklāšanas platformu,
uzlabojot esošo struktūrvienību sadarbību un izveidojot jaunu vienību - biotehnoloģijas laboratoriju, kas
organiski iekļautos OSI pētniecības programmā.
Latvijas Organiskās sintēzes institūta juridiskā darbības forma ir atvasināta publiska persona. OSI ir Valsts
Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts valsts zinātniskais institūts, kas atrodas LR izglītības un zinātnes
ministra pārraudzībā. Ministrs institūta pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.
OSI autonomo kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un citi LR normatīvie akti. OSI darbību
nosaka „Latvijas Organiskās sintēzes institūta nolikums” (turpmāk - Nolikums), kas apstiprināts OSI
Zinātniskās padomes 2007. gada 12. februāra sēdē.

1.1. Dokumenta nolūks un darbības sfēra
Latvijas Organiskās sintēzes institūta attīstības stratēģija 2016. līdz 2020. gadam (turpmāk – OSI
Stratēģija 2020) ir zinātniskās institūcijas pētniecības infrastruktūras, pārvaldības un resursu vadības attīstības
projekts, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Komisijas stratēģijā "Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un
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iekļaujošai izaugsmei" noteiktajām pamatiniciatīvām un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas
pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, kas ietver Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un viedās
specializācijas jomas un izaugsmes prioritātes. Tās nolūks ir:
1.

sekmēt OSI ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī plānot zinātniskās darbības kapacitātes un
starptautiskās konkurētspējas tālāku attīstību.

2. nodrošināt atklātumu, lai sabiedrība, tai skaitā finanšu piešķiršanas institūcijas un starptautiskie
sadarbības partneri, tiek informēti par OSI attīstības stratēģiju, plānotajiem attīstības virzieniem un
sagaidāmajiem rezultātiem.
OSI stratēģija 2020 ietver šādas sadaļas:
1.

pētniecības programmu;

2. institucionālās attīstības plānu institūcijas veiktspējas un pārvaldības efektivitātes uzlabošanai, kas
ietver:
a. zinātniskās institūcijas un tās dibinātā zinātniskā institūta institucionālās attīstības plānu;
b. resursu un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveides plānu un rezultātu vadības sistēmu;
3. cilvēkresursu attīstības plānu.

1.2.Definīcijas un saīsinājumi
Dokumentā izmantoto jēdzienu skaidrojums dots 1. tabulā1. Tabula „Dokumentā izmantoto jēdzienu
skaidrojums”.
1. Tabula „Dokumentā izmantoto jēdzienu skaidrojums”
Saīsinājums
BIOR
BIRTI
BMC
BPUC
ERAF
ES
GLP
GMP
H2020
LU
MK
OECD
OSI
P&A
PLE
PZI
RSU
RTU
TRL
VNPC
ZI

Skaidrojums
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
Baltijas Inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju institūts
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centrs
Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Eiropas Savienība
Laba laboratorijas prakse (angļu val. – Good Laboratory Practice)
Laba ražošanas prakse (angļu val. – Good Manufacturing Practice)
Eiropas inovāciju un zinātnes programma “Apvārsnis 2020” (angļu val. – Horizon 2020)
Latvijas Universitāte
Ministru kabinets
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Pētniecība un attīstība
Pilna darba laika ekvivalents
Publiskā zinātniskā institūcija
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte
Tehnoloģiju gatavības līmenis (angļu val. – Technology readiness level)
Valsts nozīmes pētniecības centrs
Zinātniskā institūcija

1.3. Saistītie dokumenti
OSI stratēģija 2020 izstrādāta, ņemot vērā šādus dokumentus:

Lapa 5 no 45

Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģija 2016.–2020. gadam












Eiropas Komisijas stratēģija "Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei"2;
Latvijas nacionālo reformu programma „ES 2020” stratēģijas īstenošanai;
Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”3;
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” papildinājums4;
Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam5 (apstiprinātās
Ministru kabinetā (turpmāk MK) 2013. gada 28. decembrī);
Informatīvais ziņojums "Par Viedās specializācijas stratēģijas izstrādi"6 (izskatīts MK 2013. gada
17. decembrī);
MK 2014.gada 25.novembra noteikumi Nr.729 “Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība
un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.apakšaktivitāti "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes
attīstība"”7;
MK 2013.gada2013.gada 12.novembra noteikumi Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes
finansējumu zinātniskajām institūcijām";
MK 2012.gada 19.jūlija noteikumi Nr.414 "Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās
sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās.

2 Pieejams: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_LV_ACT_part1_v1.pdf
3

Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/FMProg_270115_DP_2.pdf
Pieejams: http://www.esfondi.lv/upload/Planosana/DPP_25022015.pdf
5 Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=4608
6 Pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40291636&mode=mk&date=2013-12-17
7 Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=270790
4
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2. Latvijas Organiskās sintēzes
institūta statuss, institucionālā
pārvaldes forma un funkcijas
Latvijas Organiskās sintēzes institūts ir Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša atvasināta publiska
persona, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likuma 21.2 pantam ir reģistrēts Zinātnisko institūciju reģistrā.
Institūts savā darbībā ievēro Zinātniskās darbības likumu un citus atvasinātām publiskām personām saistošus
normatīvos aktus.

2.1.Institūta pārvalde un struktūra
Institūta lēmējorgāns ir institūta zinātniskā padome, kuru uz četriem gadiem ievēl zinātnieku pilnsapulce.
Pilnsapulce sastāv no zinātņu doktoriem un habilitētiem zinātņu doktoriem. Institūtu pārvalda direktors, kuru
amatā uz četriem gadiem ievēlē zinātniskā padome.

2.2. Darbības mērķis
Saskaņā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes 12.02.2007. sēdē apstiprināto
nolikumu OSI mērķis ir nodrošināt zinātnisko darbību ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas, bioloģijas un citās
dabaszinātņu nozarēs atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikai.

2.3. Funkcijas
OSI funkcijas ir:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus organiskajā ķīmijā, farmācijā, farmakoloģijā, bioloģijā un
citās dabaszinātņu nozarēs;
Meklēt un izpētīt jaunas farmaceitiski aktīvās vielas, preparātus un reaģentus, lai izstrādātu un ieviestu
medicīnai, lauksaimniecībai un citām tautsaimniecības nozarēm nepieciešamos materiālus un
produktus;
Atbalstīt augstāko izglītību, iesaistot institūta pētnieciskajā darbībā bakalaura vai maģistra programmu
studentus un doktorantus, kā arī īstenot zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanas pasākumus attiecīgajā
nozarē;
Atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā, tajā skaitā veikt ķīmiskās, bioķīmiskās,
bioloģiskās un citas analīzes;
Attīstīt ārējo ekonomisko sadarbību un starptautiskos sakarus zinātnē;
Iekasēt maksu par institūta sniegtajiem pakalpojumiem;
Veikt saimniecisko darbību atbilstoši zinātniskās darbības virzieniem.

Stratēģijas darbības laikā OSI funkcijas nav plānots mainīt.

2.4. Uzdevumi
OSI uzdevumi ir:
1. veikt fundamentālo un lietišķo pētniecību, veicināt tās rezultātu praktisku izmantošanu;
2. vadīt un īstenot valsts un starptautiskos projektus un programmas;
3. izstrādāt un īstenot programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas pilnveidošanai;
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4. organizēt zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas;
5. veidot un uzturēt specializētās literatūras bibliotēku.

2.5. Zinātniskās institūcijas pētniecības specializācijas
apraksts
OSI zinātniskās darbības specializācija atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas
(turpmāk – OECD) publicētajā dokumentā „Revised field of science and technology (FOS) classification in the
Frascati manual” sniegtajām definīcijām atbilst šādām zinātņu nozarēm:
•
•
•

dabaszinātņu grupas (1. grupa) ķīmijas zinātnes apakšgrupas (1.4.grupa) organiskās ķīmijas
apakšnozare;
dabaszinātņu grupas (1. grupa) bioloģijas zinātnes apakšgrupas (1.6.grupa) bioķīmijas un molekulārās
bioloģijas, kā arī bioķīmisko pētniecības metožu apakšnozare;
medicīnas un veselības zinātņu grupas (3. grupa) bāzes medicīnas apakšgrupas (3.1.grupa)
farmakoloģijas un farmācijas, kā arī medicīnas ķīmijas apakšnozare.

Minētās zinātņu nozares pilnībā atbilst Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas 3. virzienam ”Nozares ar
nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā”, 6. prioritātei “Zināšanu bāze
(Bioekonomika; Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas; Viedie materiāli,
tehnoloģijas un inženiersistēmas;Viedā enerģētika, IKT)” un 2. specializācijas jomai “Biomedicīna, medicīnas
tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.
Atbilstoši ES Saimnieciskās darbības statistiskajai klasifikācijas sistēmai NACE (2. red.) OSI pamatdarbība
atbilst nozarei 72.19 “Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs”.
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3. Pētniecības programma
3.1. Zinātniskās institūcijas īstermiņa, vidēja termiņa
un ilgtermiņa pētniecības mērķi, rezultatīvie
rādītāji, to skaitliskās vērtības
2015. gadā Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes
"Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projekta “Latvijas Organiskās sintēzes institūta
institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros tika izstrādāta un apstiprināta OSI pētnieciskā programma. Šajā
stratēģijas sadaļā sniegts OSI pētnieciskās programmas kopsavilkums, kā arī ieskicēti no tās izrietošie
stratēģiskie virzieni un uzstādījumi.
3.1.1. OSI virsuzdevums
OSI virsuzdevums ir inovatīva organiskās ķīmijas un farmakoloģijas fundamentālās pētniecības sasniegumu
pielietošana medicīnas ķīmijas praktiskos pētījumos, dodot ieguldījumu ilgtspējīgā zinātnes attīstībā un
sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā atbilstoši Latvijas Viedās specializācijas stratēģijai.
3.1.2. OSI ilgtermiņa mērķi
OSI ilgtermiņa mērķi ir:
1.
2.
3.
4.
5.

Kļūt par Eiropas līmeņa zinātniskās ekselences centru organiskajā un medicīnas ķīmijā.
Nodrošināt pilnu pētījumu ciklu zāļu atklāšanas un attīstības vajadzībām;
Nodrošināt augstas kvalitātes pētniecisko un inovatīvo darbību;
Veicināt personāla attīstību;
Piesaistīt nepieciešamo finansējumu pētnieciskās darbības veikšanai.
3.1.3. Galvenie darbības virzieni

Lai īstenotu savu misiju OSI ir nepieciešama iespēja rast risinājumus būtiskākajiem sabiedrības veselības
izaicinājumiem. Vienlaicīgi OSI uzdevums ir nodrošināt pilnu pētījumu ciklu zāļu atklāšanas un attīstības
vajadzībām, fokusējoties uz jaunu zāļu vielu kandidātu radīšanu.
Institūta rīcībā ir lieliski izglītotu un pieredzējušu organiskās ķīmijas speciālistu, bioķīmiķu, farmakologu
grupas, fizikālās un analītiskās ķīmijas eksperti, kā arī in-silico metožu speciālisti.
Tieši šīs zinātņu nozares veido zinātniskās kompetences pamatus:


organiskā ķīmija;



molekulārā farmakoloģija;



fizikāli organiskā un analītiskā ķīmija.

OSI līdzšinējās darbības laikā šo nozaru speciālistu sadarbība ir nodrošinājusi ievērojamas sekmes jaunu
preparātu atklāšanā un attīstībā vairākos virzienos:
 kardiovaskulārās saslimšanas kā arī ar tām cieši saistītais diabēts un aptaukošanās (populārākais un
komerciāli visveiksmīgākais pagātnes sasniegums bija meldonija atklāšana, šobrīd kopā ar A/S
„Grindeks” turpinās darbi pie jauna oriģināla zāļu kandidāta GX-EG attīstības);
 preparāti ļaundabīgo audzēju ārstēšanai (vislabāk zināmais preparāts ir pagājušā gadsimta 60. gadu vidū
radītais ftorafurs (tegafurs), bet 2014. gada jūlijā tika ASV tika reģistrēts belinostats)
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 CNS saslimšanu ārstēšanai paredzētie preparāti (viens no pēdējiem izgudrojumiem sadarbībā ar Vācijas
partneriem ir nerameksāns, kas patlaban atrodas 3. klīnisko pētījumu fāzē, bet šobrīd OSI meklē
partnerus oriģināla zāļu kandidāta E1R turpmākai attīstībai);
 medikamenti infekciju apkarošanai (pagātnē radīti vairāki nitrofurānu rindas savienojumi, patlaban OSI
ir ENABLE projekta konsorcija (http://nd4bb-enable.eu/) dalībnieks).
Veicot pētījumus nosauktajos virzienos, OSI ir uzkrāta milzīga pieredze un izveidots metožu komplekss, kas
ļauj sekmīgi iesaistīties praktiski jebkuru ar jaunu zāļu radīšanu saistītu projektu realizācijā (skat. 3. att.):
 zāļu mērķu identifikācijas metodoloģija un medicīnas ķīmijas pieredze aktīvo savienojumu struktūru
mērķtiecīgai optimizācijai;
 pieredze un aprīkojums sintēzes metožu izstrādei, mērogošanai un optimizācijai;
 in-silico simulācijas un struktūrbioloģijas metodes;
 bioķīmiskās un biofizikālās skrīninga metodes, bioanalītiskās ķīmijas pētījumi;
 in vitro, ex vivo un in vivo testu sistēmu un modeļu izstrāde un pielietošana;
 toksikoloģijas, farmakokinētikas un ADME pētījumi.
Izstrādātais metožu komplekss ļauj gan sekmīgi iesaistīties starptautiskos konsorcijos, tādējādi adaptējot
OSI darbību mūsdienu dinamiskajam pētniecības finansējuma modelim, gan veikt fokusētus pilna cikla
pētniecības projektus.
Kardiovaskulārās
saslimšanas

Diabēts un
aptaukošanās

Ļaundabīgie
audzēji

CNS
saslimšanas

Infekcijas
slimības

Zāļu mērķu identifikācija, medicīnas ķīmija
metožu izstrāde,
mērogošana,
optimizācijaNitrofuranes
Neramexane
MeldoniumSintēzes
GX-EG
Ftorafur
GX-EG

Belinostat
In silico modelēšana,
struktūrbioloģija
E1R

Plasmepsin
inhibitors

Bioķīmiskās un biofizikālās skrīninga metodes, bioanalītiskā ķīmija
In vitro, ex vivo, in vivo testu sistēmas un modeļi
Toksikoloģijas, farmakokinētikas un ADME pētījumi

Organiskā ķīmija / Molekulārā farmakoloģija / Fizikāli organiskā un analītiskā ķīmija
3. Att. OSI pētniecības pamatvirzieni
Šāds elastīgs pētniecības virzienu modelis ir pierādījis savu praktisko noderību gan iesaistoties IMI
iniciatīcas ENABLE projekta konsorcijā un tādējādi īsā laikā atjaunojot pētniecību jaunu antibakteriālu aģentu
jomā, gan realizējot neatkarīgas pētniecības projektu CNS aktīvu vielu jomā, kas noveda pie jauna zāļu vielas
kandidāta E1R atklāšanas.
OSI pieejamo un nākotnē attīstāmo pētniecības metožu un virzienu savietojamība ar atratēģisko mērķi –
jaunu zāļu kandidātvielu radīšanu – parādīta 4. attēlā.
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Metabolomics
Drug target search

Biophysical screening

Target

Biochemical screening

Bioanalytical methods

In vivo

Cell culture

Drug delivery

Medicinal chemistry

ADME - TOX

Drug
candidate

In silico screening

Ex vivo

Synthesis

4. Att. OSI pieejamo un nākotnē attīstāmo pētniecības metožu un virzienu ieguldījums stratēģiskajā virzībā
no jaunu zāļu mērķu identificēšanas līdz zāļu vielu kandidātu radīšanai.
Latvijas Organiskās sintēzes institūts seko zinātnes attīstības tendencēm pasaulā, atbilstoši veicot korekcijas
savā darbības satratēģijā. Izstrādājot OSI nākamo četru gadu ieguldījumu plānu infrastruktūrā un
cilvēkresursos, tika analizētas zinātnes nozares, kurās OSI ir aktīvs. Saskaņā ar OECD klasifikāciju8 tās ir:
1.4. Ķīmija (organiskā ķīmija, fizikālā ķīmija, analītiskā ķīmija);
1.6. Bioloģija (bioķīmija un molekulārā bioloģija, bioķīmiskās pētīšanas metodes);
3.1. Medicīna (farmakoloģija un farmācija, medicīnas ķīmijas).
Medicīnas ķīmijas, farmācijas un farmakoloģijas attīstības tendences labi ilustrē jaunreģistrēto ārstniecības
līdzekļu pielietojuma jomas. Saskaņā ar 2016. gada datiem9 54% no ASV Pārtikas un zāļu administrācijas (FDA)
jaunreģistrētajām zālēm attiecas uz infekcijas slimību, onkoloģisko saslimšanu un neiroloģisko traucējumu
ārstēšanu. SCOPUS publikāciju analīze par pēdējo 10 gadu periodu parāda stabilu publikāciju skaita pieaugumu
saistībā ar šīm tēmām kā arī etnofarmakoloģijas pētījumiem (skat. 4.1. attēlu)

8

REVISED FIELD OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (FOS) CLASSIFICATION IN THE FRASCATI MANUAL,
DSTI/EAS/STP/NESTI(2006)19/FINAL, 26-Feb-2007
9

Mullard, A., Nat.Rev. Drug Discovery, 2017, 16, 73-77
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4.1. Att. Publikāciju skaita kumulatīvās izmaiņas par etnofarmakoloģijas pielietojumiem infekcijas slimību,
onkoloģisko saslimšanu, neiroloģisko traucējumu un metabolo saslimšanu ārstēšanu (SCOPUS, 03.03.17.)
Vēl viena perspektīva tēma, kam paredzama attīstība arī turpmāk, ir metabolo saslimšanu ārstniecība. Kaut
gan 2016. gadā FDA šajā indikācijā reģistrēja tikai 5% no visiem jaunajiem preparātiem9, publikāciju skaits šajā
jomā pēdējo 5 gadu laikā stabili pārsniedz 5 tūkstošus gadā10, norādot uz perspektīvām nākotnē.
Ņemot vērā, ka OSI ir gan uzkrāta pieredze minētajās tēmās, gan pietiekams infastruktūras nodrošinājums
šādiem pētījumiem, var secināt, ka plānotās aktivitātes fitoķīmijas centra izveidošanā sekmēs jaunu zinātnisku
un praktisku sasniegumu rašanos aktuālu sabiedrības veselības izaicinājumu risināšanā.
Liela daļa OSI pētniecības saistās ar organisko, fizikālo un analītisko ķīmiju. Tajā skaitā plānoti ieguldījumi
jaunas fizikālās pētīšanas metodes – metālu kompleksu matricās ieslēgtu savienojumu rentgenstruktūranalīzes
– attīstībā. Analizējot literatūras tendences (skat. 4.2. att.), redzams straujš publikāciju skaita pieaugums pēdējo
gadu laikā.

4.2. Att. Publikāciju skaita izmaiņas
rentgenstruktūranalīzi (Scopus, 03.03.17.).

10https://www.scopus.com/

par

metālu

kompleksu

matricās

ieslēgtu

savienojumu

(skatīts 03.03.17.)
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Saskaņā ar OSI pētniecisko programmu, OSI plāno attīstīt arī kompetenci bioloģiski aktīvu savienojumu
transporta formu un jaunu materiālu izstrādē. Lai to panāktu, ir nepieciešams izveidot infrastruktūru
pētījumiem fitoķīmiskajā nozarē (augu valsts ķīmisko savienojumu pētniecība farmācijas, kosmētikas un
pārtikas ražotāju vajadzībām), kas nodrošinās arī tehnoloģiju pārneses funkciju un būs loģisks turpinājums
radīto produktu un tehnoloģiju komercializēšanai un līdzšinējai OSI attīstībai. Attiecīgi plānots izveidot
Fitoķīmijas laboratoriju centru, kas papildus tradicionālajiem pētījumiem, veiktu arī tehnoloģiju pārneses
funkciju radīto produktu un tehnoloģiju komercializēšanai.
Fitoķīmijas centra galvenais uzdevums būs pētīt ārstniecības augu sastāvu, identificēt un izdalīt aktīvās
vielas, tādējādi nodrošinot iespēju OSI un sadarbības partneru farmakologiem izpētīt to iedarbības
mehānismus.
Šāds darbības veids ar nosaukumu etnofarmakoloģija ir pazīstams jau ļoti sen, bet īpašu popularitāti guvis
pēdējā laikā (skat. 4.3. att.), iespējams, saistībā ar analītiskās ķīmijas un ssavienojumu struktūras noteikšanas
metožu straujo attīstību.

4.3. Att. Zinātnisko publikāciju skaita izmaiņas etnofarmakoloģijas jomā pēdējo 50 gadu laikā (SCOPUS dati,
02.03.17.)
Ievērojami plašāks pētniecības virziens ir fitoķīmija, kas iekļauj arī vielu metabolisko pārvērtību procesu
pētījumus augos, tādējādi sniedzot ieskatu par bioloģiski aktīvo savienojumu nozīmi augu attīstībā un sniedzot
idejas par šo savienojumu izmantošanas iespējām ne tikai farmācijā, bet arī lauksaimniecībā, piem., augu
nioloģiskās aizsardzības līdzekļu radīšanā. Attiecīgi zinātnisko publikāciju skaits ir ievērojami lielāks, bet to
dinamika ir līdzīga, kā etnofarmakoloģijas gadījumā (skat. 4.4. att.)
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4.4. Att. Zinātnisko publikāciju skaita izmaiņas fitoķīmijas jomā kopš 1930. gada (SCOPUS dati, 02.03.17.)
Ārstniecības augu aktīvo sastāvdaļu pētniecība ir īpaši pievilcīga tādēļ, ka lielā daļā gadījumu dabas vielu
darbības efektivitāte jau ir pierādīta, tādējādi samazinot sliktas biopieejamības vai metaboliskās nestabilitātes
riskus, kas raksturīgi pilnīgi no jauna sintezētu zāļu vielu pētniecībai.
Ir pazīstami daudzi ārstniecības preparāti, kuru attīstība tā vai citādi sakņojas dabas vielu pētniecībā, bet
viens no skaļākajiem veiksmes stāstiem ir malārijas ārstēšanas līdzekļa artemizinīna atklāšana, par ko 2015.
gadā profesore Tu Youyou saņēma Nobela prēmiju.

Detalizēts pētniecības programmas izklāsts pieejams 2015. gadā Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un
inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība"
projekta “Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros tika izstrādātajā
un apstiprinātajā OSI stratēģiskajā pētniecības programmā.
3.1.4. Vidēja termiņa un īstermiņa mērķi
OSI vidēja termiņa un īstermiņa mērķi ir:
1. Nodrošināt izcilu pētniecības kvalitāti un institūta atpazīstamību;
2. Attīstīt zinātniskā personāla kvalifikāciju un tā atjaunošanos;
3. Piesaistīt pētniecības programmas īstenošanai nepieciešamo finansējumu;
4. Veicināt inovāciju kvalitātes izaugsmi.
3.1.5. Sasniedzamie rezultāti un to rezultatīvie rādītāji
OSI jau vairāku gadu garumā ir iedibinājis institūta darbības efektivitātes novērtēšanas kritērijus, kas ir
atbilstīgi institūta darbības mērķiem un tiem izaicinājumiem, kādi ir raksturīgi Latvijas politiskajai situācijai un
ekonomiskajam stāvoklim. Šādu kritēriju esamība ir devusi iespēju OSI mērķtiecīgi attīstīties un panākt zināmu
ekonomisko patstāvību.
Jāatzīmē, ka darbības efektivitātes kritēriju izvēli būtiski ietekmē dinamiskā vide: izmaiņas publiskā
pētniecības finansējuma pieejamībā un tā iegūšanas nosacījumu attīstība, biznesa vides diktētās ražojošā
sektora vajadzību maiņas, kvalificēta personāla pieejamības izmaiņas, reaģējot uz sociāi politisko situāciju gan
Latvijā, gan citur Eiropā.
Neraugoties uz jau pieminēto mainīgo apstākļu kopumu, iespējams identificēt arī vairākus pastāvīgus
faktorus, kam ir būtiska ietekme uz zinātniskās institūcijas darbību un tās efektivitātes rādītājiem:



nemitīgs pētījumu kvalitātes un tempa pieaugums pasaulē;
multidisciplinaritātes noteiktā sadarbības tīklu, it īpaši starptautisko, dominante jaunu pētniecības
konsorciju izveidošanā;
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nepieciešamība nepārtraukti piesaistīt un attīstīt augsti kvalificētu pētniecības personālu un atjaunot
pētniecības infrastruktūru;
dinamiska sadarbības vide ar industriju, t.sk. globāls kontraktpētījumu apjoma pieaugums.

Ņemot vērā nosaukto faktoru ietekmi, OSI ir izstrādājis 4 galvenās rezultatīvo rādītāju grupas – zinātniskās
darbības kvalitātes rādītāji, inovāciju kvalitātes rādītāji, zinātniskā personāla kvalifikācijas rādītāji un pieejamā
finansējuma apjoma rādītāji. Katra no šīm grupām sastāv no vairākiem izmērāmiem lielumiem, kuru izmaiņu
plāns laika posmam līdz 2020. gadam parādīts 2. tabulā.
Tabula 2 OSI stratēģijas rezultatīvie rādītāji
Rezultatīvais rādītājs

2014

2017

2020

Pētniecības kvalitāte
1.

Zinātniskais personāls (PLE)

2.

Zinātniskās publikācijas datubāzēs „ISI Web of Science” un “Scopus” vidēji
uz 1 zinātniskā personāla PLE
Inovāciju kvalitāte*

3.

Patentu pieteikumi 1 zinātniskā personāla PLE vienību

181

190

200

0,4

0,45

0,5

0,23

0,2

0,18

Zinātniskā personāla kvalifikācija
4.

Jauno zinātnieku skaits institūcijā, kuri īsteno pēcdoktorantūras
pētniecības projektus (personu skaits)

0

6

6

5.

Disertācijas vidēji gadā pēdējo 3 gadu laikā

7,7

7

8

6.

Aizstāvētie maģistra darbi vidēji gadā pēdējo 3 gadu laikā

13,7

12

14

53,83

56,0

66,0

22,87

21,5

20,0

11,26

15,0

20,0

19,7

19,5

26,0

Pētniecības un inovāciju finansējums
7.
8.
9.
10.

Ieņēmumi no pamatdarbības uz 1 zinātniskā personāla PLE vienību
(tūkst. EUR), t.sk.:
Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība (H2020 un citu starptautisku institūciju
finansējums)
Transferti11

* - pieaugot kontraktpētījumu dinamikai inovatīvo risinājumu skaits vairs nav tieši saistīts ar patentu skaitu, lielāku
nozīmi iegūst pagaidām slikti dokumentējamie „know-how” risinājumi

OSI arī turpmāk paredz palielināt zinātniskā personāla skaitu (PLE izteiksmē) un palielināt zinātnisko
publikāciju skaitu vidēji uz vienu PLE starptautiski atzītajās zinātniskajās datubāzēs “ISI Web of Science” un
“SCOPUS”. Jāatzīmē, ka publikāciju skaita pieauguma prognoze ir visai konservatīva, jo paredz vienlaicīgu
publikāciju kvalitātes pieaugumu, t.i. OSI autoru izmantoto zinātnisko žurnālu impakta faktoru pieaugumu.
Pēdējo 5 gadu laikā žurnālu, kuros OSI autori publicē savus darbus impakta faktors ir pieaudzis 1,67 reizes un ir
nepieciešams šo tendenci turpināt.
Pēdējos gados ir novērojama būtiska paradigmas maiņa ražojošā sektora partneru iesaistei agrīnās fāzes zāļu
izstrādes pētījumos Komersanti arvien mazāk paši finansē sākotnējās fāzes pētniecību, jo to iespējams finansēt,
izmantojot publisko līdzekļu pētījumu programmas. Spilgtākais šāda sadarbības modeļa piemērs ir Innovative
Medicines Initiative projektu kopums, kas paredz plašu publiskā un privātā sektora sadarbību12. OSI šobrīd ir
iesaistīts vienā šīs projektu kopas aktivitātēm – projektā ENABLE, kas ir vērsts uz jaunu antibakteriālas
darbības vielu atklāšanu 13 Līdz ar to daļa no agrīnās fāzes kontraktpētījumu apjoma pārvietojas uz
nesaimniecisku darbību publisku līdzekļu finansētu pētījumu veidā. OSI, pielāgojoties šim jaunajam modelim,
attiecīgi maina arī savu stratēģiju. Attiecīgi paredzams, ka samazināsies OSI darbība patentu radīšanas un
maksas pakalpojumu sniegšanas jomā, savukārt palielināsies – nesaimnieciskās darbības jomā, kas finansēta
no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.
11 Ieņēmumu apmērs prognozēts, ievērojot nosacījumu, ka tiek saglabāts valsts piešķirtais bāzes finansējums zinātnei plānošanas
dokumentos paredzētajā līmenī

12
13

https://www.imi.europa.eu/
http://nd4bb-enable.eu/
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Tā kā viens no OSI vidējā termiņa mērķiem ir attīstīt zinātniskā personāla kvalitāti un nodrošināt tā
atjaunošanos, būtiski ir nodrošināt zinātniskā personāla kvalifikācijas pieaugumu. Ņemot vērā, ka OSI
zinātniskā personāla disertāciju un maģistra darbu izstrāde ir mainīgs un no OSI tieši neatkarīgs rādītājs,
aizstāvēto darbu skaits tiek mērīts vidēji pēdējo trīs gadu laikā. OSI par turpmāko piecu gadu mērķi zinātniskā
personāla kvalifikācijā ir izvirzījis pārsniegt esošo 2014. gada rādītāju, kas ietver neraksturīgi augstu 2012. gada
rezultātu. Līdzšinējā OSI pieredze liecina, ka šāds rādītājs ir arī paredzams par maksimālo iespējamo pie
prognozētā zinātniskā personāla apjoma. Lai veicinātu izvirzītā mērķa sasniegšanu, OSI ir noslēdzis sadarbības
līgumus ar lielākajām Latvijas augstskolām, paredzot ciešāku sadarbību doktora un maģistra studiju
programmu īstenošanā.
OSI stratēģijā ietverto attīstības pasākumu finansējums pamatā veidojas no sekojošiem avotiem: privātais
finansējums (līgumdarbu izpildes rezultātā iegūtais kapitāls kā arī privātās investīcijas efektīvas sadarbības tipa
projektos), Apvārsnis 2020 un citu starptautisku institūciju administrēto pētniecības programmu finansējums,
kā arī valsts budžeta un Eiropas Savienības Struktūrfondu finansējums. Indikatīvais finansējuma sadalījums
ilustrēts Tabuā 21.
Tabula 31 OSI indikatīvie finansējuma avoti un finansējuma apjoms

Finansējuma avots

2017

2020

Priv ātais finansējums

4 085 000

4 600 000

H2020 un citu starptautisku institūciju
finansējums

2 850 000

3 400 000

3 7 05 000

5 200 000

V alsts budžeta un ES SF finansējums
KOPĀ

10 640 000 13 200 000

3.1.6. Sasniedzamo rezultātu atbilstība Latvijas un Eiropas Savienības inovāciju
monitoringa ietvara rādītājiem
OSI stratēģijas rezultatīvo rādītāju (sk. 2. Tabulu) sasniegšana viennozīmīgi sniegs pozitīvu
ieguldījumu sekojošu Latvijas un Eiropas Savienības inovāciju monitoringa ietvara rādītāju
uzlabošanā:
1) OSI mērķis 2020. gadā sasniegt 0,5 zinātniskās publikācijas vidēji uz 1 zinātniskā personāla
PLE pilnībā atbilst darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" rezultāta rādītājam - vidējais
zinātnisko publikāciju skaits uz vienu zinātniskā personāla PLE gadā – 0,48;
2) OSI stratēģijā plānotais privātā finansējuma apjoms EUR 4 mlj. apmērā 2020. gadā pozitīvi
ietekmēs darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" rezultāta rādītāja - valsts un
augstākās izglītības sektora piesaistītais ārējais finansējums zinātniski pētnieciskajam
darbam – 160 600 000 euro, sasniegšanu.
3) OSI stratēģijas rezultatīvo rādītāju sasniegšana pozitīvi ietekmēs sekojošus Eiropas
Savienības inovāciju monitoringa ietvara14 rādītājus Latvijai: doktora grādu ieguvušo skaita
pieaugums, starptautiski citētu zinātnisko publikāciju skaita pieaugums, P&A izdevumu
pieaugums privātajā un publiskajā sektorā.

14

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures_en
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3.2. Nozares attīstības iespēju priekšizpēte
Latvijas un pasaules ekonomika piedzīvo izaugsmi pēc 2007.—2010.gada globālās finanšu krīzes15, tai skaitā
arī OSI pārstāvētās ķīmijas, farmācijas, farmakoloģijas un bioloģijas nozares uzrāda ikgadēju izaugsmi un
paredzams, ka šāda tendence saglabāsies arī turpmāk. Tas nozīmē, ka sagaidāms pieprasījuma pieaugums pēc
fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem minētajās nozarēs.
57% no ārējām tiešajām investīcijām ar zināšanu pārnesi saistītajos pētniecības un attīstības projektos
pasaulē veido investīcijas trīs savstarpēji saistītos sektoros – farmācija, biotehnoloģijas un ķimikālijas16, kas
atbilst OSI specializācijai.
Prognozes, kas balstītas uz globālo farmācijas un biofarmācijas uzņēmumu P&A ārpakalpojumu apjomu, kas
nodoti līguma pētniecības organizācijām, liecina, ka līguma pētniecības organizāciju tirgus laika periodā no
2014. līdz 2019. gadam pieaugs par 9,8%17. Tāpat tiek prognozēts, ka globālais klīnisko laboratoriju
pakalpojumu tirgus līdz 2020.gadam sasniegs 261,5 miljardus ASV dolāru. Kopumā globālajā tirgū ir vairāk
nekā 1 100 dalībnieku (gan komersanti, gan zinātniskas institūcijas), kas lielākoties darbojas klasiskās
farmācijas līguma pētniecības pakalpojumu jomā. Pēdējos gados tiek identificēta tendence, ka jaunu aktīvo
farmaceitisko vielu atklāšanā un jaunu zāļu mērķu identificēšanā gan akadēmiskie zinātnieki, gan pētnieki no
industrijas aprindām arvien vairāk izmanto dabasvielas. Tās dod iespēju gan ātrāk nonākt pie jaunām aktīvo
vielu pamatstruktūrām, gan identificēt bioloģiski nozīmīgus proteīnus, uz kuriem jāiedarbojas ar ligandiem.
Vislabāk zināmais veiksmes stāsts šajā jomā ir artemizinīna un avermektīna atklāšana, par ko autori saņēma
Nobela balvu fizioloģijā un medicīnā 2015. gadā18. Līdzīgi arī jaunu lauksaimniecības ķimizācijas produktu
atklāšanai arvien lielāku nozīmi iegūst dabasproduktiem analoģisku vielu izpēte19 Tas ļauj secināt, ka
turpmākjos gados būs ievērojams pieprasījuma pieaugums pēc fitoķīmijas kontraktpētniecības pakalpojumiem.
OECD pētījums par valsts pētniecības iestādēm pierāda, ka zinātniskie institūti visā pasaulē
kļūst vairāk komerciāli orientēti un iesaistās publiski privātās partnerības struktūrās un
starpnozaru pētījumos20:
•

Publiskās zinātniskās institūcijas (turpmāk – PZI) ir fundamentāli svarīgas inovāciju radīšanā, jo tajās
tiek radītas, atklātas, izmantotas un izplatītas zināšanas;

•

Pēdējo gadu laikā pieaug gan publiskā, gan privātā finansējuma apjoms pētniecībai un attīstībai. Tomēr
īpaši svarīgi, ka pieaug tieši komercsektora finansējums lietišķo pētījumu veikšanai;

•

Visas valstis mērķtiecīgi orientējas uz lietišķajiem pētījumiem un uz atbalstu industriālās
produktivitātes pieaugumam, kā arī atbalstu tādai pētniecībai, kas sniedz labumu sabiedrībai un atbilst
valsts formulētai politikai;

•

Daudzās valstīs ir notikusi publiski finansēto institūtu restrukturizācija, veicinot pašu institūtu un
zinātnisko grupu palielināšanos;

•

Lai sasniegtu arvien daudzpusīgākos PZI mērķus, jāsamazina valsts kontrole un jāpiešķir lielāku
brīvību organizācijas vadībai. Būtiska loma konsultācijām ar ārvalstu kolēģiem, izveidojot
starptautiskas zinātniskās padomes;

•

Pieaug PZI savstarpējā konkurence uz finansējuma iegūšanu;

•

Vislielākais nepieciešamais PZI ieguldījums ir cilvēkresursos, tādēļ lielākā daļa valstu orientējas uz
zinātniskā personāla skaita proporcionālu pieaugumu, salīdzinot ar citām personāla grupām. Daudzviet
PZI paši iesaistās jaunās zinātnieku paaudzes izglītošanā;

•

PZI nevar sekmīgi darboties izolācijā, tādēļ saites tiek veidotas kopīgu pētniecības projektu ietvaros un
piedaloties starptautisku komiteju vai citu orgānu darbībā. Amatu apvienošana un regulāras tikšanās ir

15 Ekonomikas ministrijas “Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību”, 2015.gada jūnija izdevums (pieejams –
https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/zin/2015_jun_lv.pdf)
16 Avots: Science Report: towards 2030. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015; pieejams:
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235406e.pdf
17 Kristin Brooks “CRO Outlook & Drug Development Trends”, Contract Pharma, 2015, (pieejams –
https://www.ppdi.com/~/media/Files/PPDI%20Files/news/PPD%20In%20The%20News/Contract%20Pharma%202015%20May.ashx)

18
19
20

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2015/press.pdf
Dayan F.E., Duke O.S., Plant Physiology, 2014, 166, 1090–1105
Public Research Institutions: Mapping the Sector Trends, OECD, 2011. Pieejams: http://www.oecd.org/sti/sci-tech/48795219.pdf
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efektīvākā sadarbības stiprināšanas metode starp universitātēm, zinātniskām institūcijām un
industriju.
Atbilstoši pētījuma rekomendācijām, OSI ir jāsaglabā un jāpilnveido darbība lietišķo
pētījumu jomā – jāiesaistās publiski privātās partnerības struktūrās ar mērķi veicināt
zināšanu un tehnoloģiju pārnesi.
OSI, salīdzinājumā ar citiem PZI Latvijā, uzrāda vislabākos rādītājus sadarbībā ar privāto sektoru, tomēr
Eiropas kontekstā OSI vēl arvien ir iespējas attīstīt jaunas sadarbības formas ar uzņēmējiem un zināšanu un
tehnoloģiju pārneses speciālistiem.
Lai pastiprinātu OSI pētījumu multidisciplinaritāti un iegūtu nepieciešamo kritisko masu, jāturpina attīstīt
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra (turpmāk – VNPC) attīstība, pārveidojot to par
nacionālu pētniecības konsorciju..
OSI zinātniekiem arī turpmāk jāveicina starptautiskā sadarbība, pilnvērtīgi iekļauoties
Eiropas pētniecības telpā:
•

Jāpaplašina sadarbības partneru loks un sadarbības veidi, piemēram, jācenšas iesaistīties starptautisku
organizāciju darbībā, tai skaitā jākļūst par ekspertiem projektu konkursos, jāizveido starptautiska
konsultatīvā padome, jāiesaistās citu valstu zinātnisko padomju darbībā;

•

Jāveicina konsultēšanās mehānisma attīstība un jāiegūst vērtējums vai viedoklis par savu darbību no
citu zinātnisko institūciju, t. sk. Ārvalstu zinātniekiem un akadēmiskā personāla, kas specializējas tajā
pašā zinātnes nozarē vai apakšnozarē;

•

Jāpalielina OSI zinātnieku skaits, kas reģistrējušies Eiropas Komisijas vai citā starptautiski atzītā
zinātnisko ekspertu datubāzē.

OSI jau ir spēris nopietnus soļus minētajos virzienos, 2013. gada septembrī uzsākot 7. Ietvarprogrammas
projekta „Strengthening the research and innovative capacities of the Latvian Institute of Organic Synthesis,
the leading Baltic regional centre for drug discovery” (InnovaBalt) realizāciju. Projekta noslēgumā bija
paredzēts institūta darbības izvērtējums, ko veiks EK nozīmētu ekspertu komanda.
Pirmā ekspertu vizīte OSI notika no 2016. gada 7. novembra līdz 10. novembrim (grupas vadītājs prof.
Roland Pochet, kurš vērtēja OSI darbību arī IZM organizētajā ekspertīzē 2013. gada beigās, Dr. Maria M. M.
Santos (medicīnas ķīmijas un bibliometrijas eksperte) un Hans Köppen (finanšu speciālists). Patlaban eksperti
apkopo iegūto informāciju un pēc atk;ārtotas vizītes (11.12.2016. – 15.12.2016.) tiks izveidots audita ziņojums,
kas būs pieejams 2017. gada februāra beigās.
Nākamais būtiskais solis Organiskās sintēzes institūta pilnvērtīgai integrācijai Eiropas pētniecības telpā ir
iesaistīšanās starptautiskā strukturālās bioloģijas konsorcija EU-OPENSCREEN darbībā. Lai tas būtu
iespējams. Latvijai jāparaksta Saprašanās memorands ar EU-OPENSCREEN, kam sekos OSI atbilstības
novērtējums konsorcija prasībām. Minētie sagatavošanās darbi jāpabeidz līdz 2017. gada beigām, jo 2017. gadā
EU-OPENSCREEN plāno iegūt ERIC statusu (European Research Infrastructure Consortium) un jau 2018.
gadā notiks pirmie projektu konkursi.
Dalība EU-OPENSCREEN ļaus efektīvi attīstī ķīmiskās bioloģijas virzienā vērstus pētījumus, kam OSI ir ļoti
piemērota augstas kvalitātes pētniecības infrastruktūra un visaugstākās kvalifikācijas personāls.

3.3. Nozares politisko, ekonomisko, sociālo un
tehnoloģisk0 faktoru novērtējums un OSI stipro un
vājo pušu, iespēju un draudu analīze
Tabula 4 "OSI PEST analīze"
Politiskie faktori

Ekonomiskie faktori
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biomedicīna,
medicīnas
tehnoloģijas,
biofarmācija un biotehnoloģijas ir noteikta kā viena no
Viedās specializācijas stratēģijas (VSS) jomām,
tādējādi sagaidāms valsts atbalsts pētnieciskajai
darbībai OSI pārstāvētajās zinātnes nozarēs;
Nodokļu politikas instrumenti ar mērķi veicināt
privātā sektora ieguldījumus P&A;
Ģeopolitiskā
situācija
negatīvi
ietekmē
sadarbības iespējas un zinātnieku mobilitāti uz Latviju
Zems nacionālais finansējums zinātniskajai
darbībai par spīti zinātnes prioritārajam statusam;
Pieaugošs politiskais atbalsts bioekonomikas
nozarei
Īslaicīgi finansēti pētnieciski projekti neļauj OSI
īstenot konsekventu ilgtermiņa pētījumu programmu;
Mainīgs zinātnisko institūciju un augstskolu
novērtēšanas modelis.

Sociālie faktori
1.

2.
3.
4.

Nepieciešamība nodrošināt augstāku dzīves
kvalitāti rada arvien lielāku nepieciešamību pēc
medikamentiem
gan
cilvēku
ārstēšanai,
gan
profilaktiskai aizsardzībai;
OSI zinātniskā personāla novecošanās un vidējā
līmeņa vadītāju trūkums;
Jauno zinātnieku emigrēšana uz citām ES
valstīm (brain-drain);
Augstskolu
absolventu
nepietiekama
sagatavotība patstāvīgam pētniecības darbam.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Sagaidāma
līgumpētniecības
nozares
un
ekonomikas kopumā izaugsme;
Zinātniskās darbības nozare ar augstu pievienoto
vērtību;
Paredzami zemi valūtas, inflācijas u.c. riski;
Finansējuma nenoteiktības un pārrāvumu
draudi;
Liels (~29%) Eiropas Struktūrfondu īpatsvars
OSI pētniecības budžetā rada riskus pēc 2020. gada,
kad Struktūrfondi nebūs pieejami;
Bāzes finansējums un citi finansējuma avoti
atkarīgi no politiskajiem faktoriem.

Tehnoloģiskie faktori
1.
2.

OSI infrastruktūra atbilst izcilas pētniecības
nodrošināšanas prasībām;
Konkurence
starptautiskā
mērogā
nosaka
nepārtrauktu
nepieciešamību
pēc
tehnoloģiju
uzlabošanas un darbības efektivitātes palielināšanas.

Tabula 5 "OSI SVID analīze"
Stiprās puses
1.

Ļoti kvalificēts personāls un liela darba pieredze ar
zāļu radīšanu un attīstību saistītajās nozarēs
(organiskā ķīmija, fizikāli organiskā un analītiskā
ķīmija, molekulārā farmakoloģija);
2.
Iespēja OSI ietvaros veidot elastīgas darba grupas
fokusētai
pētniecībai,
izmantojot
iekšējo
starpdisciplinaritāti;
3.
Nostabilizēta sadarbība ar universitātēm, pastāvīga
dažādu līmeņu studentu dalība OSI pētniecības
projektos;
4.
Labi
attīstīta
starpdisciplinārai
pētniecībai
piemērota zinātniskā infrastruktūra;
5.
Liels skaits starptautisku pētniecības projektu
sadarbībā ar farmaceitiskajām kompānijām un
universitātēm;
6.
Globāli augsta konkurētspēja no izmaksu un
kompetences viedokļa;
7.
Konstanti augošs zinātnisko publikāciju skaits un
kvalitāte;
8.
Pieredze rūpnioecisko pētījumu veikšanā un
intelektuālā īpašuma aizsardzībā;
9.
Pieredze zinātnes popularizēšanā – vairāk nekā 50
gadu pieredze zinātniskajā izdevējdarbībā un
zinātnisku konferenču organizēšanā;
10.
Adekvātas un aprobētas projektu vadības sistēmas
esamība;

Vājās puses
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Liels (~29%) Eiropas Struktūrfondu īpatsvars OSI
pētniecības budžetā, kas beigsies 2020. gadā;
Nacionālā finansējuma nepieejamība fundamentālo un
lietišķo pētījumu projektiem, sākot ar 2017. gadu;
Fundamentālās
pētniecības
projektu
zemā
intensitāte un fragmentācija, nepietiekams jaunu
speciālistu skaits atsevišķās nozarēs;
Ierobežotas jauno zinātnieku apmācības iespējas
(t.sk. mobilitāte);
Nav piemērotas infrastruktūras un zināšanas
tehnoloģiju komercializēšanai;
Nepietiekams
sekmīgu
H2020
pprojektu
pieteikumu skaits.
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Iespējas
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

Draudi

OSI dalība starptautiskos pētniecības konsorcijos
(piem., IMI, H2020 projekti) un sadarbībā ar ražojošo
sektoru sniedz iespējas nostiprināt līderpozīcijas
Baltijas reģionā;
Sadarbības industriālajā sektorā diversificēšana,
attīstot zāļu transportformu, ADMET īpašību, dabas
vielu pētniecības un jaunu materiālu izstrādes jomā;
Esošā
zinātniskā
zinātniskā
kvalifikacija
un
infrastruktūra ļauj attīstī darbību uz citām viedās
specializācijas jomām (bioekonomika un viedie
materiāli);
Esošā pieredze dod iespēju izveidot efektīvu
intelektuālā īpašuma aizsardzības stratēģiju;
Eiropas Struktūrfondu saprātīga izmantošana dod
iespēju nodrošināt OSI ilgtspēju pētniecības
infrastruktūras jomā;
Baltijas jūras reģiona biznesa vide stimulē
konkurētspēju un izmaksu efektīvu darbību;
Esošā pētniecības ind=frastruktūra var nodrošināt
pilnvērtīgu integrāciju Eiropas pētniecības telpā (EUOPENSCREEN);
Atrašanās vieta un valodu barjeras neesamība sekmē
bijušās PSRS teritorijas zinātnisko kultūru labāko
izpausmju un arī cilvēkresursu izmantošanu Eiropas
zinātnes telpā.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Zema privātā pētniecības finansējuma intensitāte no
nacionālo uzņēmumu puses kā zemu tehnoloģiju
ražošanas dominantes sekas;
Stagnējošs starptautiski nozīmīgu zināšanu un
tehnoloģiju pārneses process, kas var vājināt OSI
pozīcijas ilgtermiņā;
Nepietiekams nodrošinājums jaunu pētniecības
virzienu attīstībai zāļu radīšanas jomā, t.sk. „sēklas
naudas” trūkums;
Jauno zinātnieku aizplūšana uz ārzemēm kā
nekonsekventas zinātnes politikas sekas;
Ierobežotas izcilu ārvalstu zinātnieku piesaistes
iespējas ģeopilitiskās situācijas un finansējuma
fragmetācijas dēļ;
Līgumpētījumu intensitātes pieaugums rada draudus
personāla zinātniskās kvalifikācijas attīstībai;
Jaunizveidotie pētniecibas centri Austrumeiropā rada
papildus apgrūtinājumus OSI atpazīstamībai;
Latvijas rezervētā attieksme apgrūtina iesaisti ESFRI
konsorcijos (EU-OPENSCREEN);
Mazattīstīta zinātņietilpīgu biznesu uzsākšanas kultūra
Latvijā

Turpmākajās OSI stratēģijas sadaļās plānotie attīstības pasākumi ir vērsti uz SVID analīzē identificēto stipro
pušu un iespēju izmantošanu mērķu sasniegšanai, kā arī vājo pušu uzlabošanu un draudu mazināšanu.

3.4. Plāns mērķsadarbības pilnveidei, t.sk. zinātniskā
personāla iesaistei, darba devēju pārstāvju
iesaistei, ārvalstu zinātnisko institūciju un
zinātnieku iesaistei
Apzīmējums “mērķsadarbības pasākumi” tiek attiecināts uz pasākumiem, kas vērsti uz sadarbības pilnveidi
starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām vai darba devējiem atbilstoši reģistrā reģistrēto zinātnisko
institūciju darbības starptautiskā novērtējuma rekomendācijām, ko 2013. gadā veica Ziemeļu Ministru
padomes sekretariāts Latvijā, analizējot Latvijas zinātnes situāciju ES Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības
pētniecībā kontekstā (turpmāk – zinātnes ārējais novērtējums).
3.4.1. OSI līdzšinējā mērķsadarbība
OSI līdzšinējā mērķsadarbības pieredze apliecina, ka institūts ir attiecīgās zinātnes nozares sadarbības
centrs. Institūtam ir ļoti plaša sadarbības pieredze ar daudziem partneriem gan Latvijā, gan citās valstīs, par ko
liecina gan īstenotie projekti, gan arī OSI dalība vairākās juridisko personu apvienībās un konsorcijos.
OSI ir Farmācijas un biomedicīnas VNPC vadošā organizācija (skat. 5. att.). Farmācijas un biomedicīnas
VNPC mērķis ir pilnveidot zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu
infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Farmācijas un
biomedicīnas VNPC, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību. Projekta sadarbības
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partneri ir Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk – BMC), Rīgas Tehniskā universitāte
(turpmāk – RTU) un Latvijas Universitāte (turpmāk – LU).

5. Att. OSI vieta Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju nozares ekosistēmā
Papildus kopīgu pētniecisko darbu realizācijai, izmantojot dažādus finansējuma avotus, sadarbība ar
augstskolām notiek arī studiju procesā, OSI zinātniekiem piedaloties augstskolu promocijas darbu vadībā un
promocijas padomju darbībā, kā arī pētnieciskās bāzes nodrošināšanā. Galvenie OSI sadarbības partneri ir
Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Vienpadsmit OSI zinātniskā
personāla darbinieki piedalās LU, RSU un RTU lekciju lasīšanā un promocijas, maģistra un bakalaura darbu
vadīšanā, turklāt trīs no šiem darbiniekiem ir promocijas padomju dalībnieki. Tāpat sadarbības ietvaros tiek
īstenota cilvēkresursu atjaunošanas programma.
Attīstot ar bioekonomiku saistītus pētījumu virzienus, sagaidāma sadarbības pastiprināšanās ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti un reģionālajām augstskolām, piemēram, Daugavpils universitāti (skat. 6. att.).
OSI ir Baltijas Inovatīvo pētījumu un tehnoloģiju institūta (turpmāk – BIRTI) loceklis. BIRTI mērķis ir radīt
labvēlīgus apstākļus inovāciju procesam, zinātniekiem, inženieriem, dizaineriem un uzņēmējiem, kopīgi
strādājot pie konkurētspējīgu uz zināšanām balstītu pasaules līmeņa produktu attīstīšanas un ražošanas. BIRTI
piedalās 44 biedri, tai skaitā 9 augstskolas, vairāki zinātniskie institūti un daudzi komersanti, kas apvieno
apmēram 85% no valsts inovatīvā potenciāla akadēmijas pusē, vadošos inovatīvos uzņēmumus.
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6. Att. OSI sadarbība ar augstskolām.
Tāpat OSI ir dalībnieks vairākās juridisko personu apvienībās, piemēram, Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācijā, kura piedalās nozares uzņēmējdarbības attīstības koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu
izstrādāšanā, kā arī Latvijas farmācijas un ķīmijas kompetences centrā, kura dibinātāji ir OSI un 10 Latvijas
vadošie farmācijas, ķīmijas un kosmētikas nozares uzņēmumi.
OSI ir arī SIA “Nukleārās medicīnas centrs” dibinātājs sadarbībā ar vairākiem komersantiem un Rīgas
Stradiņa universitāti (turpmāk – RSU).

3.4.2. Turpmākā rīcība mērķsadarbības efektivizācijai
Lai mērķsadarbību padarītu efektīvāku, 2015. gada nogalē tika noslēgti līgumi ar Latvijas zinātniskajām
institūcijām paredzot zināšanu partnerību, partnerību kopīgu mērķu īstenošanai kā arī resursu partnerību.
Mērķsadarbības līgumi tika noslēgti ar trīs augstākās izglītības iestādēm – LU, RTU, RSU – un diviem
zinātniskajiem institūtiem – pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”
(turpmāk – BIOR) un BMC, kā arī ar divām slimnīcām – PSKUS un RAKUS
Sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm galvenokārt notiek, nodrošinot augstskolu studentus ar iespēju
līdzdarboties OSI pētnieciskajā darbā. Tādējādi augstskolu studenti gūst praktiskas iemaņas pētniecībā, kā arī
iespēju īstenot savus pētniecības projektus maģistra darbu un doktora grāda disertāciju sagatavošanai. Savukārt
OSI zinātniskais personāls, darbojoties augstskolās kā mācībspēks, nodod studentiem OSI uzkrātās zināšanas
teorētiskajā un lietišķajā zinātnē.
Tāpat nozīmīga ir vadošo pētnieku dalība augstskolu promocijas darbu vadībā, promocijas padomju darbībā
un studiju programmu vai studiju virzienu padomju darbībā, jo tas augstskolām sniedz iespēju izmantot OSI
sadarbībā ar komercsektoru un pētniecības institūcijām ārvalstīs iegūto kompetenci, tādējādi nodrošinot
studiju programmu un virzienu, kā arī promocijas darbu atbilstību aktualitātēm atbilstošajās jomās, un iegūt
stabilu pētniecībā balstītu izglītības sistēmu.
Lai arī turpmāk OSI pildītu funkciju atbalstīt augstāko izglītību, iesaistīt institūta pētnieciskajā darbībā
bakalaura vai maģistra programmu studentus un doktorantus, kā arī īstenot zinātniskās kvalifikācijas
pilnveidošanas pasākumus attiecīgajā nozarē, jāturpina esošā sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm.
Sadarbība ar zinātniskajiem institūtiem, galvenokārt, realizējama kā pieejamās zinātniskās infrastruktūras
nodošana savstarpējai lietošanai, koordinēta infrastruktūras attīstības plānošana, saskaņota pētniecības
programmu veidošana, savstarpēja pētniecības pakalpojumu nodrošināšana un kopīga liela apjoma pētniecības
projektu konkursu pieteikumu gatavošana Eiropas mēroga projektiem, tādējādi veicinot OSI un citu Latvijas
zinātnisko institūciju konkurētspēju projektu konkursos. Tāpat ar BMC, LU un RTU jāturpina sadarbība
Farmācijas un biomedicīnas VNPC attīstības ietvaros, virzoties uz pētniecības konsorcija izveidi.
Ar privātā sektora pārstāvjiem farmācijas nozarē Latvijā OSI jau ir izveidota cieša sadarbība, tāpat arī ar
farmācijas nozares uzņēmumiem Eiropā un ASV notiek kooperācija kontraktpētniecības formā. Rezultātā OSI
ir augsti sasniegumi sadarbībā ar privāto sektoru, tomēr Eiropas kontekstā OSI vēl arvien ir iespējas attīstīt
jaunas sadarbības formas ar uzņēmējiem un, it īpaši, zināšanu un tehnoloģiju pārneses speciālistiem. OSI
nepieciešams saglabāt esošo darbību lietišķo pētījumu jomā un vienlaikus veicināt ciešu ilgtermiņa sadarbību ar
uzņēmumiem, kuri izmanto līguma pētniecības organizācijas P&A aktivitātēm. Tādējādi tiktu veicināta
ienākumu paredzamība, samazinātos finansējuma piesaistīšanai veltāmo resursu apjoms un OSI gūtu iespēju
veidot arvien padziļinātāku sadarbību ar uzņēmumu, piedāvājot tam arvien plašāku pakalpojumu klāstu ar
lielāku pievienoto vērtību. Lai to panāktu, jāizmanto identificētās OSI stiprās puses, tai skaitā līdzšinējos
sasniegumus pētniecībā, augsta līmeņa zinātnisko infrastruktūru un esošo sadarbības partneru atsauksmes.
Lai sasniegtu Eiropas Savienības inovāciju un pētniecības jomā uzstādītos mērķus arvien aktuālāka kļūst
atvērtas pieejas nodrošināšana pētniecības organizācijās izveidotajai zinātniskajai infrastruktūrai21. Lai
nodrošinātu atbilstību Eiropas hartā par atvērto piekļuvi pētniecības infrastruktūrai (Turpmāk ES Harta)
ietvertajām vadlīnijām, ir veikti sekojoši pasākumi:
1)

OSI mājas lapā un UseScience sistēmā ir ietverta informācija par OSI pieejamo lielo pētniecības
infrastruktūru (major scientific equipment);

European Charter for Access to Research Infrastructures,
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/2015_charterforaccessto-ris.pdf

21
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2) Noslēgtajos mērķsadarbības līgumos ir ietverta pētnieciskās aparatūras piekļuves kārtība;
3) OSI finanšu vadības un grāmatvedības politikas aprakstā ir ietverti cenas noteikšanas principi un
metodikas.
Lai nodrošinātu arī turpmāku atbilstību ES Hartā noteiktajam vadlīnijām, nepieciešama regulā
izveidotās pētnieciskās infrastruktūras analīze, informācijas atjaunošana OSI mājas lapā, UseScience
un/vai ekvivalentā sistēmā, līgumos noteikto lietošanas nosacījumu aktualizēšana kā arī cenas
noteikšanas principu un metodiku atjaunošana.
Tabula 6 “Plāns mērķsadarbības pilnveidei”
Identificētā
Attīstības pasākumi
problēma
un sasniedzamais
rezultāts
Nepietiekama
Citu valstu zinātniskā
sadarbība ar ārvalstu personāla iesaiste OSI
zinātniekiem
pētniecības projektos (par
20% palielināts piesaistīto
ārvalstu pētnieku skaits)
Nepietiekama
sadarbība ar ārvalsts
zinātniskajām
institūcijām

Turpmākas
atbilstības
nodrošināšana
vadlīnijām,
kas
ietvertas ES hartā
par
atvērtas
piekļuves
nodrošināšanu
pētnieciskajai
infrastruktūrai

Izveidota sadarbība ar
ārvalstu
zinātniskajām
institūcijām
kopīgu
projektu īstenošanā un
nodrošinātas savstarpējas
konsultācijas pētniecības
programmas izstrādē
Pētnieciskās
infrastruktūras
analīze,
informācijas atjaunošana
OSI mājas lapā
un
UseScience, piekļuves un
cenas
noteikšanas
kārtības aktualizēšana

Izpildes
termiņš

Nepieciešamie
resursi

Atbildīgais

Kontrolē

2020.gada IV
ceturksnis

Ārvalstu
pētnieka
nodarbināšana
(aptuveni
50 000
eiro
gadā)
–

OSI
zinātnisko
grupu
vadītāji

OSI
direktors

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

–

OSI
direktora
vietnieks

OSI
direktors

2020.gada IV
ceturksnis

reizi gadā

3.5. Plāns dalībai Eiropas Savienības pētniecības un
inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020"
konkursos un citās pētniecības un inovācijas
atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs
3.5.1. OSI līdzšinējā pieredze Eiropas mēroga projektos
OSI darbībai nozīmīga ir dalība ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”
konkursos un citās starptautiskās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs, jo
tas sniedz iespēju piesaistīt finansējumu pētniecībai un rezultējas ar publikācijām vai reģistrētiem patentiem.
Izmantojot pieredzi organiskajā ķīmijā, medicīnas ķīmijā, farmakoloģijā un fizikāli organiskā ķīmijā, OSI ir
izdevies iesaistīties vairākos Eiropas mēroga projektos – gan 7. Ietvarprogrammas, gan “Apvārsnis 2020”
ietvaros, kas ļāvis uzsākt dalību starptautisku pētniecības konsorciju tīklos un piesaistīt ievērojamus finanšu
līdzekļus. Lai gan OSI ir viena no spēcīgākajām nozares zinātniskajām institūcijām Latvijā un tam ir pieejama
infrastruktūra, lai veiktu kvalitatīvus pētījumus pārstāvētajos zinātniskajos virzienos, institūtam trūkst Eiropas
mēroga atpazīstamības un zinātniskās sadarbības partneru, ar ko būtu kopīgi sagatavotas augsta līmeņa
zinātniskas publikācijas, lai varētu konkurēt konkursos.
Apvārsnis 2020 konkurence paaugstinājusies salīdzinājumā ar 7. Ietvara programmu. Tā rezultātā prasības
konsorcija dalībniekiem un vadošajiem partneriem ir augušas. Analīze liecina, ka finansējumu saņem apmēram
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12-14% no pieteiktajiem projektiem22, tāpēc ir nepieciešams paaugstināt OSI konkurētspēju kvalitatīvu
“Apvārsnis 2020” projektu pieteikumu sagatavošanā līdz ES vidējam līmenim.
Projektu pieteikumu sagatavošana var būt apjomīga un aizņemt daudz laika. Lai kvalitatīvi sagatavotu
pieteikumus, nepieciešama kā iepriekšēja pieredze, tā arī pietiekama kapacitāte, lai spētu aprakstīt pietiekami
detalizēti un precīzi plānoto projektu, jo projektu konkursos ir nozīmīgs ne tikai zinātniskais potenciāls, bet arī
tās prezentācija, lai sadarbības partneriem ideja būtu skaidri saprotama.
Lai veicinātu turpmāku OSI dalību “Apvārsnis 2020” un citās pētniecības atbalsta programmās,
nepieciešams īstenot vairākus uzdevumus, kas novērstu identificētās problēmas (skat. Tabulu nr. 6). Plānots, ka
realizējot 6. Tabulā paredzētos pasākumus dalības veicināšanai ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas
"Apvārsnis 2020" konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs,
OSI izdosies sasniegt vismaz 43 virs kvalitātes sliekšņa novērtētus programmas “Apvārsnis 2020” un ES
9. Ietvara programmas ietvaros iesniegtus projektu iesniegumus.
Tabula 7 "Plāns dalības veicināšanai ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas "Apvārsnis 2020"
konkursos un citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs"
Identificētā
problēma
OSI trūkst
starptautiskās
atpazīstamības

Nepietiekami
resursi un
kompetences
kvalitatīvu
projektu
pieteikumu
sagatavošanai
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Izpildes
termiņš

Nepieciešamie
resursi

OSI proaktīvi veicināt sadarbību
ar zinātniskajām institūcijām
ārvalstīs, iesaistoties sadarbības
pasākumos,
informācijas
apmaiņā un komunikācijā ar
pārstāvjiem no institūcijām,
kuras
ir
identificētas
kā
potenciālie partneri.

2020. gada
IV ceturksnis

Izstrādāt
reprezentatīvus
materiālus par savu zinātnisko
darbību,
pētniecības
specializāciju,
līdzšinējo
pieredzi,
pieejamo
infrastruktūru un galvenajiem
sasniegumiem pēdējo 5 gadu
laikā.
Nodrošināt
reprezentatīvas
informācijas
brīvu
pieejamību
gan
elektroniskā
formā
OSI
mājaslapā, gan drukātā veidā
OSI pārstāvjiem.

2017. gada
I ceturksnis

Dalība konferencēs un
citos
pasākumos
Eiropā – 6 reizes gadā
–
5500
eiro
(komandējuma
izmaksas ap 920 eiro,
tai
skaitā:
ceļa
izdevumi 600 eiro,
uzturēšanās 200 eiro,
komandējuma
kompensācija 120 eiro)
Mājaslapas izstrāde –
1000-3000 eiro;

Nepieciešams
paaugstināt
projektu
daļas
kapacitāti,
nodrošinot
darbinieku
apmācību, lai attīstītu viņu
prasmes un iemaņas projektu
pieteikumu sagatavošanā.

2020. gada
IV ceturksnis

Attīstības pasākumi

Zinātniskās tulkošanas
ārpakalpojums.

Viens darbinieks 2000
eiro/mēnesī
(24 000 EUR
gadā),
sākot ar 2017.gadu ,
Dalība
programmā23.

COST

Atbildīgais

Kontrolē

Vadošie
pētnieki

OSI
direktors

OSI
direktors,

Zinātniskā
padome

vadošie
pētnieki

OSI
direktors,

Zinātniskā
padome

Projektu
daļa
OSI
direktors

Pieejams http://www.sciencebusiness.net/news/77103/Exclusive-Horizon-2020-success-rates-slide-towards-12-percent-

23

Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā:
http://www.viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/es_starpt_progr_petnieciba/cost_progr/
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Identificētā
problēma

Nepietiekami
sasniegumi, lai
sadarbotos ar
pētniecības
konsorcijiem

Attīstības pasākumi

Izpildes
termiņš

Nepieciešamie
resursi

Vadošajiem OSI zinātniekiem
reģistrēties
kā
ekspertiem
Eiropas
līmeņa
projektu24
vērtēšanai, tādējādi iegūstot
pieredzi
faktiskā
projektu
vērtēšanā.

2020. gada
IV ceturksnis

Nav
ietekmes
budžetu

Uzlabot
OSI
zinātnisko
publikāciju citējamības līmenis
(skatīt
sadaļu
3.6
“Plāns
starptautisko publikāciju plaši
citējamos izdevumos skaita
pieaugumam”)

2020. gada
IV ceturksnis

–

uz

Atbildīgais

Kontrolē

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

3.6. Plāns starptautisko publikāciju plaši citējamos
izdevumos skaita pieaugumam
Pieejamie dati par zinātniskās darbības bāzes finansējuma saņēmējiem 2015.gadā25 liecina, ka OSI
zinātniskā personāla kopējais 2012. – 2013. gadā “Web of Science” vai “SCOPUS” datubāzēs iekļautajos
izdevumos publicētu un citētu oriģinālu zinātnisko rakstu skaits un ārvalstīs spēkā uzturētu vai reģistrētu
intelektuālā īpašuma vienību skaits 2,6 reizes pārsniedz vidējo apmēru, kuru rada kopējais zinātnisko
institūciju, tai skaitā augstskolu, kas ir 2015.gada zinātniskās darbības bāzes finansējuma saņēmēji, sniegums.
Ja salīdzina tikai ar zinātniskajiem institūtiem, kas saņēmuši zinātniskās darbības bāzes finansējumu
2015. gadā, OSI rezultāti vairāk kā 4 reizes pārsniedz vidējo valsts bāzes finansējumu saņemošo institūtu
rādītāju, OSI un LU Cietvielu fizikas institūtam uzrādot augstāko rādītāju (skat 7. att), kur vidējais bāzes
finansējumu saņemošo institūciju rādītājs attēlots kā 100%).
Laikā no 2012. gada līdz šim brīdim “Web of Science” vai “SCOPUS” datubāzēs publicēti 370 zinātniskie
raksti, kuru izstrādē piedalījies OSI zinātniskais personāls, reģistrēti 70 intelektuālā īpašuma vienumi un veikti
245 patentu pieteikumi. Tas liecina par augstu OSI zinātniskās pētniecības līmeni salīdzinājumā ar citām
zinātniskajām institūcijām Latvijā, tomēr publikāciju citējamības līmeni ir nepieciešams paaugstināt, lai
padarītu OSI vēl konkurētspējīgāku ES pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" konkursos un
citās pētniecības un inovācijas atbalsta programmās un tehnoloģiju ierosmēs, kā arī lai veicinātu OSI kļūšanu
par Eiropas mēroga ekselences centru pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā.

24

25

Vairāk informācijas ES zinātnieku ekspertu vortālā http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html
Pieejams http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne/zinatniskas-darbibas-bazes-finansejums/2015-gada-zinatnes-bazes-finansejums
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7 Att. OSI publikācijas, promocijas un maģistra darbi 2011.-2013. gadā salīdzinājumā ar citiem 2015. gada
zinātniskās darbības bāzes finansējuma saņēmējiem
Tāpat dati par bāzes finansējumu zinātniskās darbības finansēšanai norāda uz ļoti labu OSI sniegumu
aizstāvēto promocijas darbu ziņā – zinātniskā personāla aizstāvēto promocijas darbu skaits uz vienu zinātniskā
personāla vienību PLE izteiksmē pārsniedz kopējo vidējo rādītāju par 54%, savukārt institūtu vidējo – 3,5
reizes. Aizstāvēto maģistra darbu ziņā situācija ir līdzīga – OSI kopējo vidējo rādītāju pārsniedz 2 reizes,
savukārt institūtu vidējo – 5,7 reizes.
OSI ir vairāk nekā 50 gadu ilga pieredze zinātniskajā izdevējdarbībā un zinātnisku konferenču organizēšanā,
kā arī pieredze zinātnes popularizēšanā, tādēļ ir plašas iespējas attīstīt nepieciešamo pieeju publikāciju skaita
palielināšanā. OSI izdod starptautiski citētu heterociklu ķīmijas žurnālu „Химия гетероциклических
соединений”, kuru apgāds “Springer” tulko angliski un pārizdod ASV ar nosaukumu „Chemistry of
Heterocyclic Compounds”. Žurnāls ir indeksēts SCOPUS datubāzē un tā impakta faktors 2015. gadā sasniedza
0.812, salīdzinot ar 0.698 2014. gadā.
OSI noteiktā iekšējā kārtība atlīdzības noteikšanai un personāla motivācijai jau paredz zinātniskā personāla
prēmēšanas sasaisti ar publikāciju skaitu un atbilstošā žurnāla impakta faktoru, tādējādi uzskatāms, ka OSI jau
ir ieviesta publikāciju kvalitātes veicināšanas sistēma.
Savukārt, lai veicinātu OSI konkurētspēju programmas "Apvārsnis 2020" konkursos un citās pētniecības un
inovācijas atbalsta programmās, kā arī lai tuvinātu OSI mērķim kļūt par Eiropas mēroga ekselences centru
pētījumiem organiskajā un medicīnas ķīmijā, nepieciešams paaugstināt visu OSI publikāciju citējamības līmeni
un veicināt pētniecības rezultātu publicēšanu žurnālos ar pēc iespējas augstāku ietekmes faktoru.
Tabula 8 "Plāns starptautisko publikāciju plaši citējamos izdevumos skaita pieaugumam"
Identificētā
Attīstības pasākumi
Izpildes
Nepiecieša
Atbildīgais
problēma
termiņš
mie rsursi

Kontrolē

OSI
ir
maz
publikāciju
žurnālos
ar
augstu ietekmes
faktoru

Fokusēšanās
uz
zinātnisko
publikāciju
skaita
pieaugumu
žurnālos, kuru citējamība ir vismaz
50% no nozarē vidējā rādītāja

2020. gada
IV ceturksnis

–

Visi zinātniskā
personāla
locekļi

OSI
direktors

Žurnāls
«Химия
гетероцикличе
ских
соединений» ir
šauras
nišas
žurnāls ar zemu
ietekmes
faktoru

Žurnāla
«Химия
гетероциклических соединений»
konkurētspējas savā specializācijas
jomā
paaugstināšana,
veicinot
zinātnes attīstībai arvien nozīmīgāku
zinātnisko rakstu publicēšanu, kā
rezultātā tiek panākta žurnāla
ietekmes faktora paaugstināšanās no
0,68 2014. gadā uz 0,8 2020. gadā

2020. gada
IV ceturksnis

10 000 eiro
gadā, sākot
ar
2017. gadu

Žurnāla
redkolēģija,
galvenais
redaktors

OSI
direktors

26 no 45

Latvijas Organiskās sintēzes institūta stratēģija 2016.–2020. gadam

3.7. Plāns intelektuālā īpašuma, zināšanu un
tehnoloģiju pārvaldības pilnveidei
Šobrīd OSI rada lielu daudzumu dažādu jaunu zināšanu un tehnoloģiju ar augstu zinātnisko nozīmi, tomēr
šīs zināšanas un tehnoloģijas: a) nav pietiekami nobriedušas tūlītējai pielietošanai praksē tautsaimniecībā; b)
bieži vien tiek radītas kontraktpētījumu projektu ietvaros un pieder pētījuma pasūtītājam. OSI galvenokārt
strādā pirmajos četros Tehnoloģiju gatavības līmeņos (TRL), kas nozīmē, ka produkti tiek apstiprināti tikai
laboratorijas vidē. Zināšanu un tehnoloģiju komercializācijas veicināšanai nepieciešams uzlabot radīto zināšanu
un tehnoloģiju brieduma līmeni, lai samazinātu komersantu riskus un veicinātu to pieprasījumu pēc OSI
radītajiem produktiem.

8. Att. Tehnoloģiju un zināšanu pārneses līmeņi farmācijā
Zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības uzdevums ir nodrošināt saikni starp pētniecību un tās sniegtās
pievienotās vērtības praktiskiem pielietotājiem. Zināšanu un tehnoloģiju radīšana (pētniecība) ir būtiski
atšķirīgs process no radīto zināšanu un tehnoloģiju ieviešanas praktiskā lietojumā (komercializācija, pārnese),
tādēļ OSI, lai nodrošinātu efektīvu radīto vērtību ieviešanu praksē, nepieciešams izveidot zināšanu un
tehnoloģiju pārneses struktūrvienību, izstrādāt sistēmu zināšanu un tehnoloģiju pārvaldībai un nodrošināt
struktūrvienībai nepieciešamos resursus.
Zināšanu un tehnoloģiju pārneses struktūrvienības uzdevums būtu, pastāvīgi kontaktējoties ar uzņēmējiem,
definēt, kādām tehnoloģiska un zinātniska rakstura problēmām attiecīgajā nozarē ir nepieciešami risinājumi un
kāda varētu būt šo risinājumu potenciālā tirgus vērtība. Tādējādi tiktu nodrošināta augstāka pētniecības
sasaiste ar reālo sektoru. OSI jāņem vērā, ka pētnieciskā kapacitāte un sniegums pārsniedz farmācijas
industrijas pieprasījumu Latvijā, tādēļ nozīmīga būs sadarbības veidošana ar ārvalstu komersantiem un ir
jāsaglabā sava globālā orientācija uz starptautisku sadarbības partneru, kas atrodas aiz ES robežām, piesaisti.
OSI jāizveido zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības sistēma, kas sastāv no šādiem organizatoriskajiem
procesiem26:


Zināšanu un tehnoloģiju ar augstu pielietojamības potenciālu identificēšana vai radīšana;

26 Sharon E. Straus, Jacqueline Tetroe, Ian D. Graham Knowledge Translation in Health Care: Moving from Evidence to Practice, 2009,
Blackwell Publishing Ltd.
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Zināšanu un tehnoloģiju pielietojamības pierādīšana ārpus laboratorijas apstākļos;
Komunikācija par radīto vērtību;
Zināšanu un tehnoloģiju praktiska ieviešana.
3.7.1. Zināšanu un tehnoloģiju ar augstu pielietojamības potenciālu identificēšana vai
radīšana

Sākotnēji nepieciešams identificēt iespējas apvienot esošās vispārējās zināšanas ar jaunām zinātniskajām
zināšanām, kas ļautu uzlabot produktus, pakalpojumus vai pielietojumu. Identificējot iespējas, jāsabalansē
zinātniskais potenciāls un praktiskā pielietojamība, kā arī jāņem vērā nepieciešamais resursu apjoms, lai
praktiski ieviestu praksē radītās zināšanas un tehnoloģijas. Lai to panāktu, nepieciešama cieša sadarbība ar
potenciālajiem zināšanu vai tehnoloģiju izmantotājiem, tādējādi izzinot to nepieciešamības.
3.7.2. Zināšanu un tehnoloģiju pielietojamības pierādīšana ārpus laboratorijas
apstākļos
Lai radītās zināšanas un tehnoloģijas gūtu potenciālo lietotāju atbalstu un interesi ieguldīt resursus to
pārņemšanā, nepieciešams pārliecināties par to atbilstību vairākiem aspektiem:








Tehnoloģiskais aspekts – tiek parādīts, ka koncepts ir tehnoloģiski iespējams gan teorētiski, gan
praktiski;
Īpašumtiesību aspekts – tiek skaidri parādīts kā OSI piederošs intelektuālais īpašums attiecībā uz
zināšanām vai tehnoloģiju var tikt nodots lietotājam;
Drošības aspekts – tiek parādīts zināšanu vai tehnoloģiju drošums un veids kā tās samazina lietotāja
saistības;
Vērtības aspekts – tiek identificēta pietiekama pieprasījuma esamība, kā arī tiek demonstrēts, ka
zināšanas vai tehnoloģija spēj radīt ekonomisku vai sociālu labumu;
Ekonomiskais aspekts – tiek parādīts, ka gatava produkta radītā vērtība var būt lielāka par produkta
ražošanas izmaksām;
Pievilcības aspekts – demonstrācija, ka zināšanas vai tehnoloģijas atbilst pielietotajai praksei
organizācijās, kurām tās var tikt nodotas;
Ētiskais aspekts – pārliecināšanās, ka zināšanas vai tehnoloģijas var tikt ieviestas praksē atbilstoši
ētiskiem kritērijiem.
3.7.3. Komunikācija par radīto vērtību

Kad ir gūta pietiekama pārliecība par zināšanu vai tehnoloģiju atbilstību lietotāju vajadzībām, tiek uzsākta
komunikācija par zināšanu vai tehnoloģiju pārņemšanu ar potenciālajiem lietotājiem. Lai aptvertu plašāku
interesentu loku, visefektīvāk sasniegtu mērķauditoriju un iegūtu atsauksmes, par jaunradītajām zināšanām un
tehnoloģijām nepieciešams komunicēt, piedaloties specializētajās izstādēs un konferencēs27.
Lai izvērtētu kurā izstādē piedalīties, tiek izvērtēti šādi izstādes aspekti un to atbilstība jaunradītajai vērtībai:




Izstādes nozares tvērums – tā ir šauras specializācijas, vairāknozaru vai universāla izstāde;
Izstādes reģionālais tvērums – tā ir nacionāla, reģionāla vai starptautiska līmeņa izstāde;
Izstādes dalībnieki – kas ir mērķauditorija, citi dalībnieki, apmeklētāji.

Ja izstāde vai konference nenotiek pirmo reizi, jāapskata arī iepriekšējo reižu apmeklētāju atsauksmes. Pirms
lēmuma pieņemšanas par to, kurā izstādē piedalīties, jānoskaidro izstādes iepriekšējo gadu dalībnieku un
apmeklētāju skaits, sadalījums pa valstīm, nozarēm un pēc to statusa. Šādu informāciju iespējams iegūt no
izstāžu organizatoriem vai izmantojot interneta resursus un citu dalībnieku atsauksmes.
Kad ir identificēta atbilstoša izstāde, jāuzsāk gatavošanās dalībai tajā. Tiek identificēti nepieciešamie budžeta
līdzekļi un to avoti, kā arī sagatavoti mārketinga un komunikācijas materiāli.

27 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eksporta rokasgrāmata (pieejams – http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/attachments/ds100282liaa-eksportarokasgramata.pdf)
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Identificēt zināšanu vai tehnoloģiju potenciālās iespējas ir salīdzinoši vieglāk, nekā pārliecināt lietotāju par to
ieviešanu praksē, tādēļ būtiski ir sagatavot atbilstošu komunikācijas plānu. Tas var būt vispārīgs vai detalizēts,
tomēr nepieciešams tādu izveidot, lai nodrošinātu komunikācijas pasākumu efektivitāti.
Izstrādājot komunikācijas plānu, tiek ņemti vērā sekojoši aspekti:





Sadarbības veidošana – tiek ņemts vērā veids kā tika veidota komunikācija ar potenciālajiem
lietotājiem, lai pārliecinātos par zināšanu vai tehnoloģiju atbilstību pielietojamību ārpus-laboratorijas
apstākļiem;
Zināšanu vai tehnoloģiju adaptācija – tiek ņemts vērā cik lielā mērā zināšanas vai tehnoloģijas tika
pielāgotas gala lietotājam;
Zināšanu vai tehnoloģiju izplatīšana – tiek ņemts vērā, kā notika informācijas par zināšanām vai
tehnoloģiju izplatīšana – kā tika identificēti potenciālie lietotāji, cik lielā mērā tie tika informēti par
zināšanām vai tehnoloģijām, kādi informācijas kanāli tika izmantoti.
3.7.4. Zināšanu un tehnoloģiju praktiska ieviešana

Radīto zināšanu un tehnoloģiju ieviešana praksē un pievienotās vērtības radīšana var notikt divos veidos – tiešā
ieviešanā un netiešā ieviešanā.
Tiešās ieviešanas gadījumā zināšanas vai tehnoloģijas tiek tieši pielietotas jaunā vai uzlabotā produkta radīšanā.
Šajā gadījumā nepieciešams veikt zināšanu un tehnoloģiju izmēģinājumus un, pēc to ieviešanas praktiskā
pielietojumā, jāveic pielietojuma ekspansija, ja to atļauj līguma nosacījumi.
Netiešās ieviešanas gadījumā zināšanas un tehnoloģijas netiek tieši pielietotas ražošanas procesā un pievienotā
vērtība tiek radīta no pieejas zināšanām un tehnoloģijām. Tādējādi tiek radītas jaunas idejas un gūta
informācija lēmumu pieņemšanai, kas attiecīgi rezultējas ar produktu vai pakalpojumu uzlabošanu.
Tiešās ieviešanas gadījumā ir spēcīgāki īpašumtiesību aizsardzības mehānismi (patenti, konfidencialitātes
nolīgumi), kas ļauj saglabāt iespēju gūt labumu no zināšanu un tehnoloģiju ieviešanas ilgākā laikā. Netiešās
ieviešanas gadījumā šādu mehānismu piemērošana ir apgrūtināta, tādēļ novērojama zemāka labuma gūšana,
turklāt – īsā laika periodā. Tomēr šāda zināšanu un tehnoloģiju “noplūde” var radīt sociālo vērtību, ja tas skar
publiskās preces un pakalpojumus.
3.7.1. Intelektuālā īpašuma pārvaldība
2014. gadā atbilstoši Eiropas Komisijas rekomendācijām28, tika izstrādāta un apstiprināta OSI stratēģija
intelektuālā īpašuma pārvaldībai, kas paredz
1) sniegt ieguldījumu OSI inovāciju potenciāla celšanā jaunu zāļu vielu izstrādes jomā;
2) uzlabot OSI pētnieku un vadošo pētnieku zināšanas intelektuālā īpašuma aizsardzības un tehnoloģiju
pārneses jomā;
3) stiprināt ilgtermiņa sadarbību starp OSI un farmaceitiskās industrijas pārstāvjiem, lai nodrošinātu
tehnoloģiju pārnesi jaunu zaļu vielu izstrādes jomā, kas vērsta un sabiedrības veselības problēmu risināšanu.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu OSI zināšanu, tehnoloģiju un intelektuāla īpašuma pārvaldības sistēmas
atbilstību ārējiem faktoriem, OSI mērķiem kā arī politiskajiem uzstādījumiem un vadlīnijām, nepieciešams
nodrošināt regulāru sistēmas analīzi un aktualizēšanu.
Tabula 9 "Plāns intelektuālā īpašuma, zināšanu un tehnoloģiju pārvaldības pilnveidei"
Identificētā problēma
Attīstības pasākumi
Izpildes
Nepieciešam Atbildīgais
termiņš
ie rsursi
Trūkst
OSI
struktūrvienības,
kuras uzdevums būtu
radīto zināšanu un

Izveidot OSI tehnoloģiju
pārneses
(TP)
struktūrvienību,
nodrosinot
tai

2020. gada
IV ceturksnis

80 000 eiro
gadā struktūrvienības
personāla

OSI
direktors

Kontrolē
Zinātniskā
padome

28

COMMISSION RECOMMENDATION on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and
Code of practice for universities and other public research organisations (COM C(2008)1329)
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tehnoloģiju
komercializēšana

Zināšanu
un
tehnoloģiju
pārvaldības sistēmas
izveide
un
aktualizēšana

nepieciešamos resursus

atalgojumam,
kā arī 20 000
eiro citiem
tiešajiem
izdevumiem

Stiprināt
OSI
TP
struktūrvienības kapacitāti
,iesaistoties
LIAA
administrātejā programmā
“Atbalsts
tehnologiju
pārneses
sistēmas
pilnveidošanai”

2017. gada II
ceturksnis

-

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

OSI
un
nozares
vajadzībām
atbilstošas
zināšanu un tehnoloģiju
pārvaldības
sistēmas
aktualizēšana

2020. gada
IV ceturksnis

12 000 eiro

OSI TP
struktūrvienī
ba, OSI
direktors

Zinātniskā
padome

3.8. Pētniecības infrastruktūras attīstības plāns
Pašreiz OSI pētniecībai nepieciešamā infrastruktūra – gan ēkas, gan pētniecībai nepieciešamās laboratorijas –
ir modernizētas un atbilst izcilas pētniecības nodrošināšanas vajadzībām atbilst izcilas pētniecības
nodrošināšanas prasībām, līdz ar to OSI spēj īstenot gan aktuālus un kvalitatīvus, gan ekonomiski izdevīgus
pētījumus. OSI darbības nodrošināšanai pieejamā infrastruktūra ir redzama Tabula 10 "OSI pieejamā
infrastruktūra".
2015. gadā veikta OSI Biofarmācijas centra būvniecība, kā arī zinātniskās aparatūras iegāde. Tā izveidē investēti
5,3 miljoni eiro, no kuriem 4,5 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) ieguldījums, 644 000
eiro investē OSI, bet 167 000 eiro nodrošina valsts budžets.
Tabula 10 "OSI pieejamā infrastruktūra"
Nr.
Pakalpojumu
Pieejamā tehnoloģiskā infrastruktūra
grupa
1
Analītiskās ķīmijas
Iekārtas mazmolekulāru organisko vielu un bioloģiski nozīmīgu proteīnu struktŗas
nodrošinājums
noskaidrošanai:
 kodolmagnētiskās rezonanses aparatūra (800MHz, 600 MHz, 400 MHz un 200
MHz KMR iekārtas ar dažāda veida zndēm, t.sk. CP MAS);
 augstas izšķiršanas masspektrometrijas aparatūra;
 infrasarkanā starojuma spektrofotometrijas iekārtas;
 monokristālu rentgendifraktometrs;
 elementanalizators.
Aprīkojums vielu maisījumu kvantitatīvā un kvalitatīvā sastāva analīzei:
 gāzu hromatogrāfijas (FID, TCD, MSD) iekārtas;
 augstas efektīvitātes šķidrumu hromatogrāfijas (UV, fluorescence, MS/MS)
iekārtas;
 augstas efektivitātes kvantitatīvas plānslāņa hromatogrāfijas iekārtas;
 elektronu paramagnētiskās rezonanses iekārta;
Aparatūra supramolekulāru sistēmu analīzei un raksturošanai:
 zeta saizeris nanoagregātu izmēru un formas analīzei
 pulveru rentgendifraktometrs
 viskozimetrijas iekārta
Aprīkojums klasisko organisko vielu analīzes metožu (titrimetrija, gravimetrija u.c.)
pielietosanai
2
Jaunu medikamentu
Pilnībā aprīkotas 2 424 m2 organiskās sintēzes laboratoriju platības, t.sk., automātiskais
aktīvo vielu
mikroviļņu sintezators;
konstruēšana
Datorklasteris ar prgrammaprīkjumu in silico eksperimentu veikšanai;
Aprīkojums bioloģiski nozīmīgu proteīnu producēšanai un attīrīšanai
Iekārtas ligandu –proteīnu saistības ātrai un kvantitatīvai nvērtēšanai (ICT un SPR
sistēmas).
3
Farmakoloģiskie,
12 kanālu filtrēšanas iekārta un šķidruma scintilācijas un luminiscences skaitītājs;
klīniskie un
Gelu elektroforēzes aparatūra un fotolaboratorija;
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bioloģiskie pētījumi

Šūnu kultūru laboratorijas standart aprīkojums kā arī fluorescentais mikroskops;
Bioķīmisko reakciju izpētes aparatūra, tajā skaitā 96 lauciņu platīšu spektrofotometrs;
Dzīvnieku fizioloģijas, patofizioloģijas un izolēto orgānu pētījumiem nepieciešamā
aparatūra;
Pilns aparatūras spektrs dzīvnieku uzvedības reakciju farmakoloģiskai izpētei.

Lai saglabātu konkurētspēju farmācijas P&A jomā, līguma pētniecības organizācijām nepieciešams padarīt savu
darbību efektīvāku – gan samazinot izmaksas, gan saīsinot darbu izpildes laiku, ko var panākt ar uzlabotas
infrastruktūras palīdzību. Arvien lielāka nozīme pētniecībā ir datormodelēšanai, kas ļauj iegūt rezultātus ātrāk
un izdevīgāk.
Tāpat OSI jāpielāgojas līguma pētniecības organizāciju tendencei paplašināt savu piedāvāto pakalpojumu
dzīves ciklu. Ņemot vērā, ka rast jaunus aktīvos savienojumus kļūst arvien grūtāk, būtiski pieaug pieprasījums
arī pēc esošo medikamentu sintēzes metožu uzlabošanas.
Šobrīd OSI trūkst infrastruktūras zināšanu un tehnoloģiju komercializācijai un pārnesei tautsaimniecībā, lai
pētniecības rezultātus pārvērstu ekonomiskā un sociālā pievienotā vērtībā, tādējādi sniedzot zinātnes
ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā. Lai risinātu zināšanu un tehnoloģiju pārneses problēmu, kā arī
paplašinātu piedāvāto pakalpojumu dzīves ciklu, nepieciešams nodrošināt iespēju realizēt preklīniskās cikla
daļas pētnieciskos darbus pilnā apjomā. Tādējādi ražotājiem būtu iespējams piedāvāt labi izpētītus produktus
un ražošanas tehnoloģijas organiskās ķīmijas un farmācijas jomā.
Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra projekta ietvaros OSI ir izveidojis jaunu
Biofarmācijas centru, kurā būs iespējams veikt toksikoloģiskos pētījumus arī GLP apstākļos, tādejādi sperot soli
efektīvākas pētījumu rezultātu komercializācijas virzienā.
Saskaņā ar OSI pētniecisko programmu, OSI plāno attīstīt kompetenci bioloģiski aktīvu savienojumu transporta
formu, jaunu materiālu (t.sk. biomateriālu) izstrādē kā arī biotehnoloģijās, kas ļautu izveidot pilnībā integrētu
jaunu zāļvielu atklāšanas platformu. Lai to panāktu, ir nepieciešams izveidot infrastruktūru pētījumiem
fitoķīmiskajā (augu valsts ķīmisko savienojumu pētniecība farmācijas, kosmētikas un pārtikas ražotāju
vajadzībām), jaunu materiālu (t.sk. biomateriālu) kā arī biotenoloģiju nozarēs, kas nodrošinās arī tehnoloģiju
pārneses funkciju un būs loģisks turpinājums radīto produktu un tehnoloģiju komercializēšanai un līdzšinējai
OSI attīstībai. Attiecīgi plānots izveidot BPUC, kas papildus tradicionālajiem pētījumiem, veiktu arī tehnoloģiju
pārneses funkciju radīto produktu un tehnoloģiju komercializēšanai. Jāatzīmē, ka Biomateriālu apakšvirziena
attīstībai OSI ir nodrošināts finansējums Horizon 2020 projekta “Baltic Biomaterials Centre of Excellence”
(BBCE) projekta ietvaros (EUR 2,56 milj.) un Biotehnoloģiju apakšvirziena attīstībai OSI ir iesniedzis projekta
“Biotehnoloģijas virziena izveide Latvijas Organiskās Sintēzes institūtā, lai sasniegtu izcilību zāļvielu atklāšanas
jomā” (BioDrug) pieteikumu refinansēšanai no ES Struktūrfondiem SAM 1.1.1.5. ietvaros (EUR 2,5 milj.). Abu
projektu Horizon 2020 izvērtēšanas ietvaros saņemtais pozitīvais starptautiskās ekspertīzes novērtējums
pamato plānoto pasākumu lietderību un ieguldījumu OSI zinātniskās ekselences celšanā.
Šāda centra izveidei atbilstošas platības (vairāk kā 600m2) un specifikācijas telpu nav ne OSI rīcībā, ne
nekustamā īpašuma tirgū, tādēļ paredzama jaunas ēkas būvniecība OSI teritorijā (Aizkraukles ielā 21, Rīgā) uz
esošu ēku bāzes, kuras izmaksas (bez iespējamās zemes iegādes izmaksām) atkarībā no tehnoloģiju novietojuma
varētu sasniegt aptuveni 2
milj. eiro 2019. gada cenās.
2015. gada beigās Darbības programmas
"Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes
"Zinātnisko institūciju
institucionālās kapacitātes attīstība" projekta “Latvijas Organiskās sintēzes institūta institucionālās kapacitātes
attīstība” ietvaros tika veikta BPUC alternatīvo atrašanās vietu analīze, tādējādi pamatojot jaunas ēkas
būvniecību kā vienīgo potenciāli iespējamo alternatīvu BPUC iekārtu izvietošanai, vienlaicīgi par OSI
infrastruktūras koncentrēšanas teritoriju izvēloties Teikas rajonu Rīgā.

Lai nodrošinātu augstāk minēto OSI pētnieciskās infrastruktūras trūkumu novēršanu kā arī sniegtu
nepieciešamo atbalstu OSI stratēģisko mērķu un virzienu sasniegšanā OSI plāno izveidot un papildināt
sekojošus pētnieciskās infrastruktūras blokus Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju
piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras
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attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana"
(turpmāk SAM 1.1.1.4. aktivitāte) ietvaros:
Tabula 11 "OSI infrastruktūras attīstības bloki"

Infrastruktūras bloki
Farmakoloģijas pētījumu aparatūras papildinājumi
Rentgenstaru un hromatogrāfijas aparatūra
Organiskās sintēzes laboratoriju modernizācija
KMR iekārtu modernizācija un funkcionāla papildināšana
Aparatūras komplekts BPUC (fitoķīmijas un biotehnoloģijas virzienu
attīstīšanai BioDrug projekta ietvaros)
Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centra (BPUC)
būvniecība
Aparatūras komplekts biomateriālu virziena attīstīšanai BBCE projekta
ietvaros
KOPĀ

Aptuvenās izmaksas, bez PVN
82 4 000
9 87 000
2 03 3 3 00
2 000 000
2 1 4 0 000
2 000 000
1 7 7 3 4 00
1 1 7 57 7 00

SAM 1.1.1.4. aktivitātes ietvaros plānots iesniegt kombinēta atbalsta tipa projektu, piesaistot ERAF kā arī OSI
līdzfinansējuma līdzekļus.
Atbilstoši Eiropas komisijas vadlīnijām par izmaksu – ieguvumu analīzes izstrādi investīciju projektiem29,
apjomīgākajiem infrastruktūras ieguldījumiem stratēģijas apstiprināšanas
brīdī ir jau veikta sociāli
ekonomiskā pamatojuma izstrāde, tādējādi iegūstot pārliecību par augstāk minēto pētnieciskās infrastruktūras
objektu izveides ekonomisko un finansiālo pamatotību. Tiek turpināts darbs pie infrastruktūras ieguldījumu
pilnas izmaksu-ieguvumu analīzes izstrādes projektam kopumā.
Sastādot augstāk minēto OSI infrastruktūras attīstības plānu, tika veikta rūpīga alternatīvu analīze no
analoģisku, jau esošu infrastruktūras objektu izmantošanas iespējas skatupunkta partnerības ietvaros, lai
novērstu jebkāda veida zinātniski pētnieciskās aparatūras dublēšanos, funkcionālu pārklāšanos kā arī
fragmentāciju.

OSI turpinās stratēģisko sadarbību ar citiem Farmācijas un biomedicīnas valsts nozīmes pētniecības centra
(FBVNPC) partneriem.
SAM 1.1.1.4. aktivitātes ietvaros OSI plāno iegādāties rentgenstaru difrakcijas iekārtas, kas būs piemērotas
metālu kompleksu matricās (MOF) ieslēgtu savienojumu struktūras pētījumiem. Šis ieguldījums būs
komplementārs ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (BMC) esošo proteīnu kristalogrāfijas
iekārtu, jo pavērs jaunas iespējas mazo molekulu struktūras pētījumos, atstājot proteīnu kristalogrāfiju BMC
kompetencē.
No otras puses OSI plāno nostiprināt kodolmagnētiskās rezonanses spektrometrijas kompetenci proteīnu
struktūras analīzes jomā. Šī aktivitāte papildina BMC stratēģisko attīstības līniju proteīnu kristalogrāfijas
virzienā, jo OSI veiktie proteīnu pētījumi šķīdumos un membrānās papildinās BMC kristalogrāfijas datus,
sniedzot pilnīgāku informāciju par biloģiski nozīmīgu proteīnu mijiedarbību ar zināmajiem un potenciālajiem
ligandiem.
Tajā pašā laikā Rīgas Tehniskā universitāte SAM 1.1.1.4. aktivitātes ietvaros plāno iegādāties kodolmagnētiskās
rezonanses spektrometrijas iekārtu, kas būs specializēta neorganisko materiālu pētīšanai. Apvienojot šīs
iekārtas iespējas ar OSI plānoto MOF metodes ieviešanu tiks izveidots izcils materiālu struktūras pētniecības
komplekss, kāds līdz šim Baltijas reģionā nav pieejams.
OSI ieplānotās aktivitātes organiskās sintēzes laboratoriju modernizācijā būs labs ieguldījums sadarbībā ar
Latvijas Universitāti, jo dos iespēju nodrošināt iespēju LU Ķīmijas fakultātes studentiem veikt pētniecisko
darbu OSI. Latvijas Universitāte ir ieinteresēta arī OSI fitoķīmijas laboratorijas attīstībā, jo saskata iespēju veikt
Guide to Cost-Benefit analysis of investment project,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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savstarpēji papildinošus pētījumus ar LU Bioloģijas un Medicīnas fakultātēm. OSI, savukārt, ir ieinteresēts LU
biotehnoloģijas attīstības plānos.
Ārpus FBVNPC loka viens no OSI stratēģiskajiem sadarbības partneriem ir Rīgas Stradiņa universitāte (RSU).
Farmakoloģijas laboratoriju modernizācija pavērs lielākas iespējas kopējiem pētījumiem un RSU studentu
pētnieciskajam darbam OSI. No otras puses, RSU plāni attīstīt gatavo zāļu formu laboratoriju ir saskaņā ar OSI
fitoķīmijas laboratorijas nākotnes pētījumu virzieniem. Patlaban notiek sarunas starp RSU un OSI par kopīgu
institūta analītiskās ķīmijas iekārtu izmantošanu jaunās RSU gatavo zāļu formu laboratorijas pētījumos.
Fitoķīmijas laboratorijas aprīkojuma funkcionalitāte tiek saskaņota ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtā
(KĶI) jau pieejamo aparatūru. Tā piemēram tiek plānota kopīga diferenciālās skanējošās kalorimetrijas (DSC)
un termogravimetriskās analīzes (TGA) aparatūras izmantošana.
Ņemot vērā, ka KĶI SAM 1.1.1.4. aktivitātes ietvaros plāno veidot pilot ražotni koksnes pārstrādes procesu
pētniecībai, notikušas pārrunas ar institūta vadību ar mērķi nodrošināt OSI fitoķīmijas laboratorijas
ekstrakcijas iekārtu savstarpējo papildināmību ar KĶI iekārtām. Plānots, ka KĶI fokusēsies uz augstākas
cietības materiālu (koksnes, šķeldas, bērza tāss) smalcināšanas un esktrakcijas iekārtu iegādi, kamēr OSI
laboratorija būs vairāk piemērota stublāju, lapu un ziedu apstrādei. Tādā veidā, apvienojot abu institūtu
centienus, tiks panākta plašāka dabisko izejvielu segmenta pārstrādes iespēja.
Tabula 12) "Pētniecības infrastruktūras attīstības plāns"
Identificētā problēma
Attīstības pasākumi
Izpildes
termiņš
Nepieciešamība
papildināt
OSI
pētniecisko
infrastruktūru kā arī
infrastruktūras
neesamība
radīto
zināšanu
un
tehnoloģiju
komercializēšanai

Biofarmācijas pētniecības
un
uzņēmējdarbības
centra izveide

2020. gada
IV ceturksnis

Nepieciešam
ie rsursi

Atbildīgais

Kontrolē

10,78 milj.
eiro

OSI
direktors

Zinātniskā
padome
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4. Institucionālās attīstības
plāns
2013. gada decembrī tika pabeigts Latvijas zinātnes starptautiskais izvērtējums, ko veica IZM sadarbībā ar
Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu Latvijā. Izvērtējuma mērķis bija veikt objektīvu Latvijas zinātnes
situācijas analīzi ES Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā atbilstoši Baltijas jūras
reģiona valstu un Ziemeļvalstu sadarbības interesēm, tai skaitā sniegt detalizētus ieteikumus un pamatojumu
zinātnisko institūciju konsolidācijai, lai nodrošinātu Latvijas zinātnes (pētniecības) kvalitāti un starptautisku
konkurētspēju.
Ekspertu vērtējumā OSI savu darbību veic augstā līmenī, novērtējot to ar 5 punktiem kā spēcīgu starptautisku
spēlētāju un līderi savā jomā. Tiek norādīts uz OSI ievērojamu ekonomisko nozīmību, kas rezultējas ar
daudziem kopā ar privātā sektora sadarbības partneriem reģistrētiem patentiem, tomēr darbības uzlabošanai
rekomendē veikt šādus pasākumuss:
 uzlabot OSI starptautisko atpazīstamību;
 uzlabot zinātniskā personāla vecuma struktūru, piesaistot vairāk jaunos zinātniekus;
 palielināt valsts atbalstu OSI.
Lai ieviestu OSI starptautiskajā izvērtējumā sniegtās rekomendācijas, OSI jau 2014. gadā uzsāka īstenot
vairākas aktivitātes:






Lai veicinātu institūta atpazīstamību, tika izvirzīts mērķis palielināt zinātnisko rakstu skaitu žurnālos,
kuru citēšanas indekss sasniedz vismaz 50 procentus no nozares vidējā citēšanas indeksa, orientējoties
uz žurnāliem ar augstāku ietekmes (impakta) faktoru. OSI zinātnieki un vadība par ievērības cienīgiem
uzskata žurnālus ar ietekmes faktoru sākot no 2,5 un vairāk. Praksē jau pierādīts, ka augstāku par valsts
noteikto minimālo standartu izvirzīšana, ļauj OSI nodrošināt konkurētspēju pasaules līmenī;
OSI intensīvi paplašina sadarbību ar zinātniskajām institūcijām ārpus Latvijas;
Piesaistīts finansējums un paplašinātas OSI laboratoriju telpas;
Turpināta sadarbības attīstība ar uzņēmumiem.

2015. gadā izveidota Starptautiskā konsultatīvā padome, kuras mērķis ir sniegt konsultatīvu atbalstu OSI
pētniecības programmas un tās ieviešanas plāna izstrādē un īstenošanā, kā arī veikt zinātniskās darbības ārējo
novērtējumu. Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvā ir darba devēju un ārvalstu zinātnisko institūciju
pārstāvji.

4.1. OSI iespējamo konsolidācijas pasākumu analīze
2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas
perioda specifiskā atbalsta mērķa pasākuma 1.1.1.4.
“Pētniecības un attīstības infrastruktūras
attīstīšana viedās specializācijas jomās un
zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes
stiprināšana” ietvaros
Farmācijas un biomedicīnas VNPC kā OSI sadarbības partneri iesaistīti arī BMC, LU un RTU. BMC
novērtējumā arī ir saņēmis labu novērtējumu kā spēcīgs starptautisks spēlētājs ar 4 punktiem, tomēr, lai
turpinātu attīstību, tam nepieciešams restrukturizēt laboratorijas un uzlabot pārvaldību.
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No 33 LU institūcijām augstāko vērtējumu 5 nav saņēmusi neviena, savukārt 6 institūcijas saņēmušas
vērtējumu 4 punkti, tomēr šīs LU institūcijas nav OSI nozares partneri. No 42 RTU institūcijām augstākos
vērtējumus 4 vai 5 nav saņēmusi neviena institūcija.
OSI tieša konsolidācija ar LU vai RTU nav iespējama, ņemot vērā atšķirīgos darbības veidus, jo OSI darbojas
kā zinātniskais institūts galvenokārt farmācijas un biomedicīnas jomā, savukārt LU un RTU ir plaša profila
augstākās izglītības iestādes. Tomēr ir identificēta nepieciešamība turpināt un formalizēt Farmācijas un
biomedicīnas VNPC darbības laikā uzsākto sadarbību ar attiecīgajām LU un RTU struktūrvienībām, lai
turpinātu uzsākto kopīgo pētījumu veikšanu.
Ciešāka sadarbība ar BMC, ņemot vērā abu institūtu darbību, ir iespējama un vēlama, lai aktīvāk attīstītu
starpnozaru pētniecību un kopīgas zinātniskās darbības potenciāla sinerģiju.
OSI un BMC jau līdz šim ir bijuši sadarbības partneri vairākos projektos, jo institūtiem ir savstarpēji
papildinoša darbība aktīvo farmaceitisko vielu atklāšanā (skat 9. att.)

Identification of drug
targets (IOS, BMC)
Screening

Structural biology
in-silico design (IOS BMC)
Medicinal chemistry

Compounds

Selection of
candidates

Pharmacology
to clinical trials

GLP studies

PK & metabolism

1

9. Att. OSI un BMC savstarpējās sadarbības iespējas aktīvo farmaceitisko kandidātvielu atlases procesā.
Institūtiem iesaistoties ciešākā konsorcijā, konsolidētās zinātniskās institūcijas piedāvāto pētniecības jomu
skaits pieaugtu un pētījumu pasūtītājiem nebūtu nepieciešams formalizēt attiecības ar vairākiem atsevišķiem
sadarbības partneriem.
Ņemot vērā starptautisko ekspertu ieteikumus un plašās starpnozaru pētniecības attīstības iespējas, ko
pavērtu OSI un BMC spēku ciešāka sadarbība, kā arī ieguvumus, ko sniegtu kopīga stratēģiskās attīstības
plānošana un zinātnes infrastruktūra, līdzvērtīga rezultātu pārvaldības sistēmas izveide un orientācija uz
pētījumu rezultātu komercializāciju, tad valsts interesēs būtu abu institūtu iesaiste ciešākā konsorcijā.
Tomēr, ņemot vērā BMC ciešo sadarbību ar Latvijas Universitāti kā arī BMC stratēģisko mērķi tuvināties
akadēmiskas institūcijas profilam, OSI juridiska apvienošana ar BMC nebūtu saturiski, teritoriāli un
ekonomiski pamatota.

4.2. Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības
centra izveides biznesa plāns un tā ietekme uz OSI
īstenotajām funkcijām
OSI ir veikta OSI infrastruktūras attīstības projektu izmaksu – ieguvumu analīze, kā rezultātā ir izstrādāts
biznesa plāns, lai izveidotu Biofarmācijas pētniecības un uzņēmējdarbības centru (turpmāk – BPUC). BPUC
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nodarbosies ar augu valsts izcelsmes bioloģiski aktīvu preparātu un pārtikas piedevu iegūšanas un izdalīšanas
tehnoloģiju izstrādi, farmakoloģiskajām pārbaudēm un analītiskās ķīmijas pētījumiem. BPUC ietvaros veiktie
rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes tiks vērstas uz jaunu, inovatīvu produktu un tehnoloģiju ar
augstu pievienoto vērtību radīšanu biofarmācijas un organiskās ķīmijas jomās.
Pētījumu rezultāti tiks nodoti uzņēmumiem ražošanai šādos veidos:
1.

Tehnoloģiju pārnese. Centrs veiks neatkarīgu pētniecību (rūpnieciskos pētījumus un/vai
eksperimentālās izstrādnes) un pētniecības rezultātus tehnoloģiju pārneses veidā nodod farmaceitisko,
kosmētikas vai pārtikas ražotājiem;
2. Līgumpētījumi. Centrs veiks kontraktpētniecību konkrētu uzņēmumu pasūtījumu veidā, izstrādājot
individuāla uzņēmuma ražošanas apstākļiem nepieciešamo produktu vai tehnoloģiju;
3. Brīvpieejas infrastruktūras izmantošana. Centra infrastruktūra tiks nodota komersantu vai FBVNPC
partneru rīcībā ar mērķi izstrādāt jaunus produktus un tehnoloģijas. Lai netieši nepārnestu
nesankcionētu valsts atbalstu uz uzņēmumiem, infrastruktūra uzņēmējiem produktu un tehnoloģiju
izstrādei tiek nodota par tirgus cenu;
4. Efektīvas sadarbības projekti. Projekti, kuru ietvaros Centrs un uzņēmējs veic kopīgas pētnieciskās
darbības, attiecīgi kopīgi definē uzdevumus, dala izmaksas, riskus un ieguvumus.
Salīdzinot ar līdz šim veiktajām funkcijām, kas ir uzskaitītas OSI nolikumā, ar BPUC izveidi nav plānots īstenot
pilnīgi jaunas funkcijas, tomēr juridiskās noteiktības nolūkā ir nepieciešams precizēt OSI nolikumā noteiktās
funkcijas “Veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus organiskajā ķīmijā, farmācijā, farmakoloģijā, bioloģijā un
citās dabaszinātņu nozarēs” formulējumu ar atzīmi par eksperimentālās izstrādes īstenošanu. Citas izmaiņas
veicamas, aktualizējot OSI iekšējos normatīvos aktus.
4.2.1. Ar saimniecisko darbību nesaistītās un saimnieciskā pamatdarbības nošķiršana
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ko attēlo Tabula 13 “Pārskats par finanšu vadības un grāmatvedības
sistēmas pārbaudes elementiem zinātniskajās institūcijās”, OSI jau pašlaik resursu vadības sistēmās ir jānošķir
divi darbības veidi:
1.

Ar saimniecisko darbību nesaistītā pamatdarbība – OSI pamatdarbības daļa, kuras mērķis nav
komercdarbība. Tā ietver fundamentālo pētījumu, rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes,
t.sk., sadarbības projektu ietvaros, veikšanau un to rezultātu izplatīšanu mācību, publikāciju vai
tehnoloģiju nodošanas veidā;
2. Saimnieciskā pamatdarbība – OSI saimnieciskā pamatdarbība ir darbība, kurā OSI piedāvā pētniecības
pakalpojumus attiecīgajā tirgū rūpniecisko pētījumu projektu vai eksperimentālās izstrādes ietvaros.
Šajā grupā ietilpst visi komersantu, kā arī citu juridisko un fizisko personu uzdevumā veiktie
pētniecības pakalpojumu projekti, kas atbilst Eiropas Komisijas paziņojumā “Nostādnes par valsts
atbalstu pētniecībai, izstrādei un inovācijai” (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 27.
jūnijs, Nr. C 198/1) ietvertajai rūpniecisko pētījumu un eksperimentālās izstrādes definīcijai. OSI kā
pārstāvis sniedz pakalpojumu komersantam kā pasūtītājam situācijās, kad:
a. OSI par savu pakalpojumu saņem adekvātu atlīdzības maksu;
b. pasūtītājs nosaka šā pakalpojuma noteikumus un nosacījumus.
Tabula 13 “Pārskats par finanšu vadības un grāmatvedības sistēmas pārbaudes elementiem zinātniskajās
institūcijās”
Elementi
Institūcijas finanšu vadības un grāmatvedības sistēmas pārbaude:
ar saimniecisku darbību nesaistīta
ar saimniecisku darbību saistīta
projekta/apakšprojekta ietvaros
projekta/apakšprojekta ietvaros
Rezultātu
Atbilstība pamatdarbībai. Projekta rezultāti tiek
Projekta rezultāti tiek izmantoti nozarē, kam
izmantošana un
izmantoti nozarē, kam sniegts atbalsts.
sniegts atbalsts.
ieņēmumu
reinvestēšana
Zināšanu un
Cenas veidošanas un tirgus nosacījumu
Cenas veidošanas un tirgus nosacījumu
tehnoloģiju
ievērošana projekta ietvaros izveidoto vai iegādāto ievērošana projekta ietvaros izveidoto vai iegādāto
pārnese
pētniecības infrastruktūras un rezultātu
pētniecības infrastruktūras un rezultātu
izmantošanā un intelektuālā īpašuma vērtības
izmantošanā un intelektuālā īpašuma vērtības
noteikšanā; zināšanu un tehnoloģiju pārneses
noteikšanā.
darbībām nepiemīt saimniecisks raksturs.
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Darbību un
finanšu plūsmas
nodalīšana un
pētniecības
izmaksu
kapitalizācija

Finansiālā
kapacitāte

Ar saimniecisku darbību nesaistītas
pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu
plūsmas) tiek nodalītas no saimnieciskajām
pamatdarbībām; kā arī tiek nodalītas
pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu
plūsmas) no pārējām pētniecības organizācijas
darbībām (un ar tām saistītajām finanšu
plūsmām) tā, lai efektīvi novērstu saimnieciskās
darbības šķērssubsidēšanu.
Tiek kapitalizētas pētniecības izmaksas un veidoti
nemateriālie aktīvi visos gadījumos, kad to pieļauj
38.Starptautiskais grāmatvedības standarts
"Nemateriālie ieguldījumi", kurš apstiprināts ar
Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK) Nr.
1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos
grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr.1606/2002.

Pamatdarbības (un ar tām saistītās finanšu
plūsmas) tiek nodalītas no citām saimnieciskām
darbībām (un ar tām saistītajām finanšu
plūsmām), lai novērstu citu saimniecisko darbību
šķērssubsidēšanu.

Tiek kapitalizētas pētniecības izmaksas un veidoti
nemateriālie aktīvi visos gadījumos, kad to pieļauj
38.Starptautiskais grāmatvedības standarts
"Nemateriālie ieguldījumi", kurš apstiprināts ar
Komisijas 2008.gada 3.novembra Regulu (EK)
Nr.1126/2008, ar ko pieņem vairākus
starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)
Nr.1606/2002.

Ņemot vērā, ka saimnieciskās darbības nošķiršana no ar saimniecisko darbību nesaistītās darbības OSI jau ir
ieviesta, izveidojot BPUC, jaunas procedūras nav jāievieš.

4.2.2. Nepieciešamās izmaiņas OSI organizatoriskajā struktūrā, izveidojot BPUC
Atkarībā no tā, kā attīstīsies BPUC darbība, OSI zinātniskajai padomei ir tiesības lemt par to, vai ir
nepieciešams izveidot, reorganizēt un likvidēt iestādes un dibināt, reorganizēt un likvidēt kapitālsabiedrības,
lemt par dalību biedrībās, nodibinājumos un kapitālsabiedrībās. Lai arī BPUC izveides biznesa plāns pašlaik
neparedz jaunas juridiskas personas veidošanu, tomēr OSI ir iespējas, projektam attīstoties izveidot arī jaunu
vienību. Vidēja termiņa stratēģijas ietvaros ir paredzēta jaunu struktūrvienību izveide OSI pašreizējā
organizatoriskajā struktūrā, kā to attēlo Ilustrācija 1 “Plānotā OSI organizatoriskā struktūra pēc BPUC
izveides”.
2015.gadā OSI struktūru veido 29 struktūrvienības, kā to attēlo Tabula 14 “Pārskats par OSI struktūrvienībām
un tajās nodarbināto personu skaitu uz 2015. gada 1. septembri”, no kurām lielākā daļa – 15, ir pastāvīgas
zinātniskās pētniecības grupas un laboratorijas. Katrai no struktūrvienībām ir savs atsevišķs vadītājs, tomēr
personāla skaits var atšķirties atkarībā no piesaistīto projektu skaita. Kopumā OSI darbu vada OSI direktors,
viņa padotībā esoša finanšu direktore, kas vada trīs administratīvo struktūrvienību – grāmatvedības,
iepirkumu, personāla, projektu vadības un saimnieciskā nodaļas, darbu.
Tabula 14 “Pārskats par OSI struktūrvienībām un tajās nodarbināto personu
skaitu uz 2015. gada 1. septembri”
Struktūrvienības nosaukums (alfabētiskā secībā)
Darbinieku skaits
1.
BASAL-Bioloģiski aktīvo sav. lab.
16
2.
BASS-Bioloģiski aktīvu savienojumu sintēzes laboratorija
10
3.
Birojs
10
4.
BĶG-Bioķīmijas grupa
9
5.
CNS-aktīvo sav.lab.
18
6.
EĶTP-Eksper.ķīm.terapijas grupa
8
7.
Farmakomodulatoru sintēzes grupa
4
8.
FFL-Farmaceitiskās farmokoloģijas lab.
17
9.
Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorija
34
10.
Grāmatvedība
4
11.
Hromotogrāfijas laboratorija
6
12.
IDR grupa
10
13.
Iepirkumu nodaļa
4
14.
Izdevniecība
2
15.
KFSL-Karbofunkcionālo sav.ķīm.lab.
14
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lietderīgās ķīmijas grupa
Medicīniskās ķīmijas nodaļa
Membrānaktīvo savienojumu laboratorija
Metālorganiskās ķīmijas laboratorija
Moderno katalīzes metožu grupa
OĶL-Organiskās ķīm.lab.
Organiskās sintēzes metodoloģijas grupa
OSPT-Organiskās sintēzes Persp.tehnol.lab.
Personāla daļa
Projektu attīstības nodaļa
Saimniecības daļa
Sintēzes metožu izstrādes grupa
Tehnoloģiju attīstības un pārneses nodaļa
Žurnāla “HETEROCIKLISKO SAVIENOJUMU
ĶĪMIJAS” redakcija

7
1
34
13
4
15
15
23
2
3
7
6
3
3

Zinātniskajām grupām ir piešķirta plaša rīcības brīvība un tiesības patstāvīgi organizēt darbu, balstoties uz
grupas piesaistīto finansējumu. Tā kā projektu ieviešanā ļoti bieži ir nepieciešams piesaistīt dažāda profila
speciālistus, kā arī svarīga ir atsevišķu zinātnisko darbinieku noslogotība konkrētajā brīdī, tad projekta vadītāji
elastīgi veido projektu komandas. Projektu administratīvo vadību nodrošina Projektu attīstības nodaļa.
Paredzēts, ka nākotnē plānotā organizatoriskā struktūra sastāvēs no 29 nodaļām, likvidējot atsevišķas pavisam
nelielas struktūrvienības un attiecīgi papildinot organizāciju ar direktora vietnieka zinātniskajā darbā amatu un
vienu jaunu Biznesa attīstības un inovāciju jomas nodaļu, ko sākotnēji vadīs Komerciālo klientu pārdošanas
speciālists, kā arī konsultatīvu orgānu, kura funkcijas varētu deleģēt Zinātniskajai padomei.
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Ilustrācija 1 “Plānotā OSI organizatoriskā struktūra pēc BPUC izveides”
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5. Cilvēkresursu attīstības plāns
5.1. Stratēģiskais konteksts, kas ietekmē OSI
cilvēkresursu attīstību
OSI zinātniskais personāls ir augsti kvalificēts un savā zinātniskās darbības jomā ir konkurētspējīgs ES un
pasaules līmenī, kā arī spēj nodrošināt dažādas specializācijas pieredzējušus pētniekus, zinātnes palīgpersonālu
un datormodelēšanas speciālistus. OSI organizatoriskā struktūra nodrošina elastīgas darba grupas ar fokusu uz
mērķorientētu pētniecību.
Vadošie pētnieki ir pierādījuši ne vien augstu zinātnisko kvalifikāciju, bet arī starptautisko konkurētspēju un
spēju piesaistīt projektus un komerciālus pakalpojumus. Tomēr tie ir spiesti proporcionāli lielu darba laika daļu
veltīt ar pētniecību konkurējošu pienākumu pildīšanai: OSI atpazīstamības veicināšanai, jauno zinātnieku
apmācībai, bet it īpaši – finansējuma piesaistei un projektu pieteikumu sagatavošanai.
OSI ir ieviesta zinātniskā personāla novērtēšanas un motivācijas sistēma. Zinātnieku materiālās motivācijas
sistēma ir balstīta uz:
 atbilstību darbinieka ieguldījumam;
 zinātnieku ikgadējā publikāciju skaita novērtēšanu, ņemot vērā publikāciju kvalitatīvos rādītājus;
 publikācijas vietu – žurnāla ietekmes faktora novērtējumu.
Finansējuma trūkums ilgtermiņā ir lielākais šķērslis, lai saglabātu zinātnes personāla zemu rotācijas līmeni.
Esošais finansējums zinātniskā personāla atlīdzībai ir nestabils un lielā mērā ir atkarīgs no projektu
konkursiem. Tāpat kā šķērslis minama neelastīgā finansējuma sistēma Eiropas Komisijas projektos (noslodzes
un atlīdzības ierobežojumi) un nepietiekamas attīstības iespējas jaunajiem zinātniekiem atbilstošu projektu
uzsaukumu trūkuma dēļ.
Cilvēkresursu vecuma struktūra ir būtiska problēma Latvijas zinātnes sistēmā kopumā30. Lai gan OSI pastāv
iespējas piesaistīt jaunus maģistratūras un doktorantūras studentus, kas vēlēsies saistīt savu pētnieciskā darba
pieredzi ar OSI, tas rada nepieciešamību veltīt būtiskus papildus resursus zinātniskā personāla sagatavošanai,
turklāt jauno zinātnieku atlīdzība ir nekonkurētspējīga ar atalgojumu privātajā sektorā.
Palielinoties nozares apgrozījumam, pieaugs arī nepieciešamība pēc papildus darbaspēka un darbaspēka
efektivitātes palielināšanas. Par spīti lielajām pūlēm, apmācot jaunos zinātniekus, OSI personālā lielu daļu
sastāda darbinieki, kuru vecums pārsniedz 60 gadu vecumu, bet jaunos zinātniekus grūti piesaistīt ilgtermiņā.
Ņemot vērā OSI specifiskās nepieciešamības darbinieku zināšanu jomas un kvalitātes ziņā, OSI nevar paļauties
uz ārēju darbinieku sagatavošanu Latvijā. Jaunos darbiniekus OSI jāsagatavo iekšējās apmācības ceļā vai arī
jāpiesaista speciālisti no ārvalstīm. Brīvas darbaspēka kustības ES ietvaros dēļ OSI kā darba devējam monetārā
un nemonetārā atalgojuma ziņā jākonkurē ar citām ES zinātniskajām institūcijām, kurām augstāka pieejamā
finansējuma dēļ ir iespēja nodrošināt pētniekus ar labāku atalgojumu.

5.2. Sociālie faktori, kas ietekmēs OSI zinātniskā
personāla nodrošinājumu
Šobrīd 22% OSI zinātniskā personāla PLE izteiksmē ir vecuma grupā virs 60 gadiem un vēl 12% ir vecuma
grupā no 50 līdz 60 gadiem, bet vecuma grupā līdz 30 gadiem nodarbināti 17% PLE. Savukārt 50% darbinieku
ir vidējā vecuma grupā – no 30 līdz 50 gadu vecumam, kas nozīmē, ka OSI darbinieku vecuma struktūra ir
atbilstoša ilgtermiņa attīstībai.

30 MK 2014. gada 21. janvāra sēdē izskatītais informatīvais ziņojums "Par zinātnes starptautisko izvērtējumu", pieejams –
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40311924&mode=mk&date=2014-01-21
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Ņemot vērā vēsturiskos Latvijas iedzīvotāju dzimstības rādītājus, vidējā un augstākajā izglītībā ir sagaidāms
nozīmīgs skolēnu un studējošo skaita samazinājums. Tomēr OSI kā vienam no vadošajiem zinātniskajiem
institūtiem valstī ir priekšrocības jauno pētnieku piesaistē. Lai gan kvantitatīvi OSI darbaspēks prognozējams
kā pietiekams, institūta augstā zinātniskā līmeņa dēļ problēmas var sagādāt jauno pētnieku kvalitāte. Kaut arī
pieprasījums pēc eksakto zinātņu studijām ir salīdzinoši zems, Izglītības un zinātnes ministrijas un darba
devēju eksakto studiju virzienu popularizēšanas aktivitāšu dēļ ir sagaidāms pieprasījuma pieaugums, kas ļaus
uzlabot studijas beigušā darbaspēka kvalitāti.
Tā kā Latvijas darba tirgus ir integrēts kopējā ES darba tirgū, novērojama kvalitatīvu pētnieku emigrācija
darbam citās ES dalībvalstīs ar augstāku atalgojuma līmeni. Zemais zinātnieku atalgojums ir arī kavēklis brīvās
darbaspēka kustības izmantošanai citu valstu pētnieku piesaistei darbam OSI.

5.3. OSI darbinieku motivācijas sistēmas pilnveide,
karjeras attīstības un mobilitātes plāni
2015. gada beigās Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.3.
apakšaktivitātes "Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība" projekta “Latvijas Organiskās
sintēzes institūta institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros tika izstrādāta OSI darbinieku motivācijas
sistēma, kas balstīta uz rezultāta rādītājiem individuālā līmenī kā arī ietvēra OSI mērķu un sagaidāmo rezultāta rādītāju
kaskadēšana līdz zinātniskās grupas līmenim un zinātniskā darbinieka līmenim. Vienlaicīgi tika pilnveidota arī darba
izpildes vadības sistēma.

OSI darbinieku motivācijas sistēma paredz, ka darbinieku individuālajiem mērķiem ir jāizriet no OSI
stratēģiskajiem mērķiem. Zinātnisko darbinieku mērķiem būtu jābūt vērstiem uz finansējuma piesaistes
veicināšanu, kā arī uz patentu un publikāciju izstrādi atbilstoši stratēģijas 2. tabula norādītajiem OSI stratēģijas
rezultatīvajiem rādītājiem. Administratīvo darbinieku un galvenajiem OSI vadības mērķiem būtu jābūt
saistītiem ar visa veida atbalsta sniegšanu zinātnisko darbinieku mērķu realizēšanā. Atalgojuma sistēmai ir
jābūt cieši sasaistītai ar OSI stratēģiskajiem mērķiem, un visvairāk ir jāatalgo darbinieki, kas nodrošina šo
mērķu sasniegšanu. Tāpat arī motivācijas sistēmai ir jābūt cieši sasaistītai ar OSI stratēģiskajiem mērķiem, un
darbiniekus ir jāmotivē veikt aktivitātes, kas veicina šo mērķu sasniegšanu.
Centrālo OSI motivācijas sistēmas elementu veido OSI vienotās darba samaksas sistēma, kas ietverta OSI Darba
samaksas noteikšanas kārtībā. OSI darbinieku atalgojumu veido:


atalgojums, kas darbiniekam tiek piešķirts un kura apmērs tiek aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts
augstskolu zinātniskajiem institūtiem;



atalgojums, kas saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu tiek maksāts no institūta noslēgto līgumu
īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši institūta iekšējai darba
samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz institūta noslēgtajiem līgumiem.

OSI Darva samaksas noteikšanas kārtībā iekļautie principi ir viena no sastāvdaļām, institūta izvirzītajiem vidējā
termiņa mērķiem 2016.-2020. gadam, kas paredz nodrošināt motivējošu darba samaksas sistēmu un darba vidi.
Vienotā darba samaksas sistēma ir balstīta uz 6 principiem, kas attēloti zemāk.
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10. Att. Vienotā darba samaksas sistēma

Atalgojuma sistēmas sasaiste ar rezultatīvajiem rādītājiem nodrošina motivācijas līmeņa pieaugumu
darbiniekiem, kā arī virzību uz OSI stratēģisko mērķu sasniegšanu. Stratēģisko mērķu sasaiste ar atalgojuma
sistēmu nodrošina veiksmīgu atgriezenisko saiti un nodrošina nepārtrauktu zinātnes procesa attīstību.
Šobrīd OSI zinātniskais personāls jau tiek atalgots par publikācijām. Pētnieki par katru publikāciju gada beigās
saņem prēmiju, kur - jo augstāka impakta faktora žurnāls, kurā publicēts pētnieka darbs, jo lielāka prēmija tiek
piešķirta. Prēmiju par publikācijām prakse OSI tika ieviesta pirms aptuveni 3-4 gadiem, un līdz šim tā ir bijusi
ļoti veiksmīga, publikāciju skaitam pēdējos gados strauji augam.
Lai veicinātu pārējo stratēģisko mērķu sasniegšanu, ir nepieciešams sasaistīt atalgojumu arī ar finansējuma
piesaisti, patentiem, kā arī doktora disertāciju un maģistra darbu izstrādi.
Kā pētnieku papildus motivācijas rīki minami sekojoši būtiski aspekti:
1)

Zinātniskos darbiniekus ir nepieciešams motivēt, nodrošinot tiem pieeju jaunākajām tehnoloģijām.
Jaunas tehnoloģijas nodrošina labākus un ērtākus darba apstākļus, kā arī sniedz plašākas iespējas
darba izpildei. Tātad tas var novest arī pie kvalitatīvākiem pētījuma rezultātiem.

2) Zinātniskos darbiniekus ir nepieciešams motivēt, piedāvājot tiem apmeklēt nozīmīgas zinātniskās
konferences kā arī pieredzes apmaiņas vizītes, tādējādi stimulējot zināšanu un pieredzes pārnesi.
Jau šobrīd OSI ir sekmīgi iesaistījies programmās un projektos, kas ļauj nodrošināt OSI darbinieku
mobilitāti, piemēram, 7. Ietvarprogrammas projekts InnovaBalt, 2.1.1.2.aktivitātes "Atbalsts
starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" projekts “Latvijas Organiskās
sintēzes institūta starptautiskās izcilības nostiprināšana un atpazīstamības veicināšana” kā arī
2014. – 2020. gada ES SF plānošanas perioda 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības
atbalsts" programma. Lai nodrošinātu arī turpmāko 5 gadu periodā sekmīgu OSI darbinieku
mobilitātes plāna izpildi, nepieciešams turpināt darbu pie atbilstoša finansējuma piesaistes
starptautiskās mobilitātes pasākumu īstenošanai.

Efektīvai atalgojuma sistēmai ir jāietver gan atalgojums (alga, piemaksas, prēmijas), gan kompetenču attīstības
iespējas (apmācības, mobilitātes pasākumi), gan karjeras attīstības iespējas (amats, funkcijas, atbildība,
pilnvaras).
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Katrs amats pastāv, lai sasniegtu konkrētus uzņēmuma stratēģiskos mērķus. Izstrādājot efektīvu atalgojuma
sistēmu, ir nepieciešams visus amatus klasificēt, saprotot katra amata nozīmīgumu un to savstarpējo sasaisti,
sagrupējot un sakārtojot tos secīgi, katrai grupai piešķirot adekvātu atalgojumu, kas balstīts uz:


amata svarīgumu;



atbildību daudzumu;



pienākumu daudzumu;



pienākumu sarežģītību;



iespējamo risku līmeni;



pakļauto darbinieku skaitu;



citiem faktoriem.

Atalgojuma apmēram ir jābūt konkurētspējīgam darba tirgū. Visiem amatiem, kas ietilpst vienā grupā ir jābūt
vienādi atalgotiem, lai nodrošinātu taisnīguma principu.
OSI zinātnisko darbinieku karjeras attīstības modelis parādīts 11. attēlā

5

Zinātniskās laboratorijas vai grupas vadītājs

4

Vadošais pētnieks

3

Pētnieks

2

Asistents

1

Zinātniskais laborants

11. Att. OSI zinātnisko darbinieku karjeras attīstības modelis
Karjeras attīstības modelis vienlaicīgi paredz zinātnisko amatu klasifikācijas sistēmu, kas ir nepieciešama, lai
noteiktu institūcija pieļaujamos hierarhijas līmeņus. Katram līmenim ir noteikts atalgojuma līmenis un
konsekventi arī pienākumi un atbildības, kas no šiem amatiem tiek sagaidītas. Šāda līmeņu sistēma
uzņēmumiem ir nepieciešama, lai veicinātu darbinieku attīstību. Tā kā augstāk ilustrētais modelis paredz
robustu iespējamās karjeras detalizācijas līmeni, būtu nepieciešams izanalizēt iespējas zinātniskajiem
darbiniekiem noteikt papildu hierarhijas līmeņus, kas nodrošinātu lielākas karjeras attīstības iespējas.

5.4. Akadēmiskās integritātes un ētiskas pētniecības
nodrošināšana
OSI akadēmiskās integritātes nu ētiskas pētniecības centrālo elementu veido OSI ētikas kodekss. OSI ētikas
kodekss nosaka zinātnieka ētikas principus, definē zinātnieka kā radošas personības tiesības un pienākumus kā
arī ieskicē zinātnieka kā skolotāja, recenzenta un eksperta lomu sabiedrībā. OSI ētikas kodekss ir saistošs
visiem OSI zinātniskajiem darbiniekiem. Ētikas kodeksa pārkāpumu izskatīšana ir deleģēta LZA/LZP
Zinātnieka ētikas komisijai. Tomēr, lai nodrošinātu nepārtrauktu un laikmetam atbilstošas akadēmiskās
integritātes un ētiskas pētniecības principu ievērošanu, ir nepieciešama regulāra un konsekventa OSI ētikas
kodeksa atjaunošana un aktualizēšana.
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Tabula 15 "Cilvēkresursu attīstībai nepieciešamie pasākumi"
OSI prioritāte
Uzdevumi
Cilvēkresursu
piesaiste
zinātniskā
potenciāla
nodrošināšanai

Cilvēkresursu
pārvaldības un
motivācijas
sistēmas
pilnveide
OSI darbinieku
mobilitātes
pasākumu
nodrošināšana
OSI darbinieku
karjeras
attīstības
nodrošināšana
OSI
akadēmiskas
integritātes
nodrošināšana
OSI
Personāldaļas
un
citu
ieinteresēto
pušu
lomas
paaugstināšana
Cilvēkresursu
attīstības plāna
īstenošanā

Piesaistīt stratēģijas īstenošanai nepieciešamos
cilvēkresursus atbilstoši pieejamajam finansējumam
un atbalstītajām stratēģiskajām prioritātēm;
Īstenot
zinātniskā
potenciāla
līdzsvarotu
atjaunināšanos, veicot šādus pasākumus:
1. aktualizēt jauno zinātnieku motivācijas sistēmu;
2. Stiprināt sadarbību ar augstskolām, piedāvājot
sadarbību ar studentiem pētniecības projektu
ietvaros un iesaistoties studiju programmu
satura veidošanā, kā arī promocijas padomju
sastāvā;
3. Izskatīt
iespējas
pensijas
vecumu
sasniegušajiem zinātniekiem piedāvāt emeritus
statusu un iesaistīt konsultatīvajā darbībā.
4.
Pilnveidot OSI darbinieku motivācijas sistēmu
sasaistot atalgojumu ar finansējuma piesaisti,

Izpildes
termiņš
2020.gada
IV ceturksnis
2020.gada
IV ceturksnis

Atbildīgais
Katras
zinātniskās
grupas
vadītājs
Katras
zinātniskās
grupas
vadītājs

Kontrolē
OSI
Direktors
OSI
Direktors

2020.gada
IV ceturksnis

OSI
Personāldaļa

OSI
Direktors

Turpināt darbu pie finansējuma piesaistes OSI
darbinieku mobilitātes pasākumu nodrošināšanai

nepārtraukti

OSI projektu
attīstības
nodaļa

OSI
direktors

Izanalizēt iespējas zinātniskajiem darbiniekiem
noteikt papildu hierarhijas līmeņus

2020.gada
IV ceturksnis

OSI
Personāldaļa

OSI
Direktors

OSI ētikas kodeksa regulāra atjaunošana

Reizi gadā

OSI
direktors

OSI
zinātniskā
padome

Ieviest stratēģiskas cilvēkresursu vadības elementus:
1. Izvirzīt mērķus un standartus, kas saistīti ar
personāla mainību, un veikt personāla mainības
monitoringu, analizējot dažādus personāla
vadības rādītājus, tādējādi vērtējot, vai
organizācijā ir vērojamas pozitīvas vai negatīvas
personāla mainības tendences;
2. Analizēt personāla vadības rādītājus, darba
produktivitātes rādītājus, personāla vadības
procesu
izmaksas,
personāla
izmaksas,
izmantojot kvantitatīvās mikro un makro
metodes;
3. Analizēt investīciju atdevi personāla vadībā;
4. Izmantot personāla vadības (funkciju) ārēju
auditu personāla vadības procesu analīzei un
pilnveidei, kā arī, lai pamatotu nepieciešamas
radikālus risinājumus;
5. Personāla vadības informatīvās sistēmas;
6. Veicināt organizācijas izpratni, ka personāla
vadības novērtēšana un analīze palīdz sasniegt
organizācijas stratēģiskos mērķus un personāla
speciālistu pietiekamas un atbilstošas zināšanas
personāla vadības novērtēšanā.

2020. gada
IV ceturksnis

OSI
Personāldaļa

Direktors

patentiem, kā arī doktora
maģistra darbu izstrādi.

disertāciju

un
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6. Stratēģijas aktualizēšana un
rezultātu sasniegšanas
uzraudzība
Lai nodrošinātu OSI stratēģijā plānoto attīstības pasākumu sekmīgu izpildi kā arī stratēģijas aktualizēšanu, ir
nepieciešams veikt regulāru pētniecības mērķu un rezultātu sasniegšanas uzraudzību, analizējot faktiskā
snieguma atšķirības no plānotā un iemeslus. Nepieciešams veikt regulāru pētniecisko un attīstības virzienu
pārvērtēšanu, kā arī atjaunot SVID un PEST analīzes ieverot aktuālo informāciju.
Tabula 16 "Stratēģijas aktualizēšanas un rezultātu uzraudzības plāns"
Identificētā problēma
Attīstības pasākumi
Izpildes
Nepieciešam
termiņš
ie rsursi
Stratēģijas
aktualizēšanas
un
rezultātu
uzraudzības sistēmas
izveides
nepieciešamība

Atbildīgais

Kontrolē

Veikt stratēģijā ietverto
rezultatīvo
rādītāju
uzraudzību

3 mēnešu laikā
pēc fiskālā
pārskata perioda
(gads) beigām

n/a

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

Veikt stratēģijā plānoto
attīstības
pasākumu
uzraudzību

3 mēnešu laikā
pēc fiskālā
pārskata perioda
(gads) beigām

n/a

OSI
direktors

Zinātniskā
padome

Veikt
pētniecisko
un
attīstības virzienu, kā arī
potenciālo nišu un ārējo
faktoru
skrīningu
un
atbilstoši aktualizēt OSI
stratēģiju

3 mēnešu laikā
pēc fiskālā
pārskata perioda
(gads) beigām

n/a

OSI
direktors

Zinātniskā
padome
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