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Inovācijas – 
atslēga ceļā uz 
veiksmīgu biznesu

Modris Ozoliņš
RTU Inženierekonomikas fakultātes Starptautisko programmu nodaļas direktors
Latvijas – Norvēģijas MBA programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbiba” direktors

Kad Apple pagājušā gada 29. jūnijā laida tirgū savu jauno i-
Phone, patērētāji naktī stāvēja rindā, lai kļūtu par pirmajiem 
tā lietotājiem. Līdzīga ažiotāža atkārtojās š.g. 11. jūlijā, kad 21 
pasaules valstī sāka pārdot otrās paaudzes modeli. Arī Latvi-
jas patērētāji šo telefonu šoruden gaidīja ar nepacietību. Sva-
rīgāko mobilā telefona pakalpojumu – saziņu i-Phone nodro-
šina labi, ērta ir arī interneta pieeja. Turklāt tālrunis nodrošina 
virkni interesantu funkciju, kuras ne visiem mobilajiem ir pie-
ejamas. Taču ar citām īpašībām i-Phone nepavisam neizceļas 
mobilo telefonu saimē. Tas nav vieglākais mobilais tālrunis, 
tā baterijas nestrādā visilgāk, tam nav kvalitatīvākā ekrāna 
izšķirtspēja, tomēr tas kļuvis par vienu no Apple pelnošāka-
jiem produktiem. Kāpēc patērētāji tā tiecas pēc šīs ierīces, ko 

amerikāņi dēvē par „smartphone”? Tāpēc, ka i-Phone ir ino-
vatīvs, tas ir interesants, tas ir atšķirīgs, tas piedāvā daudzpu-
sīgas funkcijas, apmierinot patērētāju vajadzības! 

Inovācijas kļūst par būtisku instrumentu saspringtajā kon-
kurences cīņā. Ne vienmēr uzvar tikai tas, kurš ir stiprākais! 
Nereti patērētāju uzmanību pievērš un uzvar tas, kurš ir ci-
tādāks. 

Vēlme būt atšķirīgiem un piedāvāt klientiem tieši viņiem in-
teresējošu izglītības programmu bija pamatā arī RTU un Bus-
kerudas Universitātes koledžas Kongsbergā mācībspēkiem, 
kad tie 2001. gadā vienojās izstrādāt kopīgu maģistra studiju 
programmu. 
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SRīgas un Kongsbergas sadarbības vēsture gan sniedzās vēl 
kādu laiku atpakaļ vēsturē – līdz 1997. gadam, kad Kongs-
bergas Rotari kluba pārstāvji pirmoreiz ieradās Rīgā, lai vei-
cinātu studentu un pasniedzēju apmaiņas uzsākšanu. Lai 
nodrošināt šo sadarbību, tika izstrādāts sadarbības līgums 
starp RTU un Buskerudas universitātes koledžu. Laika pos-
mā no 1998. līdz 2001. gadam Norvēģu mācībspēki novadīja 
16 kursus RTU Inženierekonomikas fakultātes bakalauriem, 
iepazīstinot ar savu pieeju studiju procesa īstenošanā. Viens 
no Norvēģijā populāriem profesoriem menedžmenta jomā 
K.G. Hofs kopā ar Latvijas kolēģi K. Marinsku uzrakstīja grā-
matu latviešu valodā „Biznesa ekonomika”, kas momentā 
kļuva par bestselleru.

Vēlmi turpināt sadarbību jaunā, maģistra programmu līmenī 
2002. gadā atbalstīja Norvēģijas valdība, un pateicoties tās 
finansiālajam atbalstam tika izstrādāta Baltijā vēl nebijusi 
studiju programma “Inovācijas un uzņēmējdarbība”. Pirms 
tam tika identificētas Latvijas patērētāju vēlmes un apkopo-
ta Buskerudas Universitātes koledžas sadarbības pieredze ar 
saviem Amerikas partneriem. MBA grāds, neapšaubāmi, ir 
pats populārākais augstākās izglītības grāds pasaulē bizne-
sa vadīšanas jomā. MBA ir atslēga karjerai biznesa vadīšanas 
jomā, taču tā ir tikai atslēga! MBA grāds dod iespēju atvērt 
biznesa vadīšanas karjeras durvis, bet pati biznesa vadīšanas 
karjera jau veidojas balstoties uz cilvēka zināšanām, rakstura 
un profesionālajām īpašībām. Programmas specifika ir tāda, 
ka tajā apvienotas tradicionālās biznesa vadības studijas ar 
inovāciju potenciāla un atšķirīgas, radošas domāšanas attīs-
tīšanas prasmēm. 

Programmas ietvaros studenti apgūst klasiskos vadībzinību 
kursus, bet, lai stimulētu inovatīvo domāšanu, jāapgūst tādi 
specializācijas kursi kā inovāciju tehnoloģijas, produktu di-
zains un attīstība un tml. Produktu dizaina un attīstības kursā 
studenti identificē patērētāju vajadzības, un pēc tam „pār-
dod” savu biznesa ideju pārējiem kursa biedriem. Tās idejas, 
kuras gūst vislielāko atsaucību, vēlāk tiek arī realizētas – stu-
denti veic klientu aptauju, izstrādā produkta koncepciju un 
dizainu, kā arī veido produkta prototipu. Kā stāsta M. Ozoliņš: 
„Līdz šim mūsu studenti jau ir izveidojuši daudz interesantu 
prototipu: piemēram, koksriesktu atvērēju, zeķotāju (ierīci, ar 
ko saspraust zeķes pirms likšanas veļas mašīnā), servēšanas 
paplāti biroja administratorei, „inteliģento iepakojumu”, nazi 
auksta sviesta smērēšanai un daudz citu. Programmas ietva-
ros radītās idejas gūst tālāku risinājumu arī ārpus auditorijas 
sienām. Mūsu absolventu ideja par Coco-cut kokosriesktu 
atvērēju 376 biznesa ideju konkurencē šogad ieguva otro 
vietu Latvijas inovatīvo biznesa ideju konkursā „Ideju Kauss 
2008”. Idejas pirmsākumi meklējami studiju kursā Produktu 
dizains un attīstība. Savukārt, „Ideju Kausa” trešās vietas ie-
guvēju ideja par atrakciju bumbu „Trakais rotors” dzima stu-
diju kursā „Inovāciju tehnoloģijas”.  

Programmas studenti ir dažādi, tie ir gan uzņēmumu īpaš-
nieki un augstākā līmeņa vadītāji, gan funkcionālo struktūru  
vadītāji, tie ir arī tipiski uzņēmēji, kuri veidojuši un attīstījši 
savu biznesu no nulles, mūsu studentu vidū ir arī jauni un 
ambiciozi jauni cilvēki, kuri alkst strauji attīstīt savu karjeru. 
Neviens nenāk pie mums, lai formāli „nosistu laiku” un tikai 
iegūtu augstākās izglītības diplomu. Mūsu studentus vieno 
arī tas, ka visiem ir menedžmenta darba vai uzņēmēja pie-
redze. Minimālā pieredze ir vismaz divi gadi, ir arī studenti, 

kuru biznesa pieredze pārsniedz 15...20 gadus. Liela vērība 
studiju procesā tiek veltīta grupu darba aktivitātēm, kas dod 
iespēju pieredzes apmaiņai studentu starpā. Līdz ar to, mūsu 
studenti daudz mācās arī viens no otra. Nereti gadās, ka stu-
denti savu biznesa problēmu atnes uz auditoriju un piedāvā 
tās risināšanu studiju biedriem, kas sniedz iespēju dalīties 
viedokļos un meklēt labākos variantus.

Arī citas Latvijas augstskolas apzinās, ka viena no iespējām 
piesaistīt studējošos ir nodrošināt atšķirīgu piedāvājumu, 
tādēļ arvien vairāk tiek piedāvātas dažādas specializācijas, 
vai pat dubultspecializācija. Tomēr tieša konkurenta mūsu 
programmas piedāvājumam Latvijā nav. 

Savu attīstību redzam veidojot ciešākas saites ar rūpniecī-
bas un pakalpojumu sektoru, lai nodrošinātu ideju komer-
cializēšanu. Dažām no mūsu studentu izstrādātajām idejām 
tiek izstrādāti patentu pieteikumi, sadarbojamies ar biedrību 
CONNECT Latvija, kas savieno uzņēmējus ar izgudrotājiem 
un investoriem, lai izveidotu un attīstītu jaunus/inovatīvus 
un uz zināšanām balstītus uzņēmumus. Esam plānojuši akti-
vizēt sadarbību ar RTU tehnoloģiju pārneses centru. Regulāri 
sekojam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras piedāvā-
tajām aktivitātēm inovāciju atbalstam, piedalāmies tajās ak-
tivitātēs, kuras mums šķiet interesantas. 

No Latvijas valsts varētu vēlēties finansiālu atbalstu studiju 
programmas īstenošanai un attīstīšanai, jo šobrīd sasnieg-
tā finansiālais atbalsts programmas izveidei un uzsākšanai 
ir nācis no Norvēģijas valdības, savukārt, ikdienas izmaksas 
sedzam no studiju maksas. Labprāt arī uzklausītu uzņēmē-
ju vēlmes un vajadzības inovāciju attīstības jomā. Mums ir 
intelektuālais potenciāls: gudri un radoši domājoši studenti, 
starptautiska profesionāla pasniedzēju komanda, starptau-
tiski kontakti, lai izstrādātu nestandarta risinājumus uzņē-
mumu attīstībai. 

MBA grāds dod iespēju atvērt 
biznesa vadīšanas karjeras durvis, 
bet pati biznesa vadīšanas 
karjera jau veidojas balstoties 
uz cilvēka zināšanām, rakstura 
un profesionālajām īpašībām. 
Programmas specifika ir tāda, 
ka tajā apvienotas tradicionālās 
biznesa vadības studijas 
ar inovāciju potenciāla un 
atšķirīgas, radošas domāšanas 
attīstīšanas prasmēm.


