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Rīga ir Latvijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta Baltijas valstīs. 
Tieši šeit ir koncentrēts mūsu valsts zinātniskais potenciāls un 
uzņēmējdarbības potenciāls. Šie potenciāli ir jāapvieno, izvei-
dojot klasterus zinātnei, pētniecībai, attīstībai un inovācijām, 
lai nodrošinātu inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu uzņēmumu 
izaugsmi. Tā būs iespējams straujāk panākt, ka Rīga attīstās kā 
Ziemeļeiropas darījumu, zinātnes, kultūras un tūrisma centrs. 
Galvaspilsētas attīstība šādā virzienā ir nozīmīga visas Latvijas 
izaugsmei. Tas palīdzēs nodrošināt Rīgas reģionā radītā izcilības 
potenciāla un resursu pārnesi uz pārējiem reģioniem, kā arī stip-

rinās Latvijas konkurētspēju starptautiskajā ekonomiskajā vidē. 
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam projektā 
paredzēta komersantu, pētniecības, izglītības un citu institūciju 
sadarbības (klasteru) veidošana Rīgas pilsētā un tās apkārtnē. Tas 
vajadzīgs, lai veicinātu pilsētas ekonomikas nozaru un komersan-
tu konkurētspējas celšanu, eksporta apjoma palielināšanu, jaunu 
produktu veidošanu un inovācijas. Līdz ar to ir paredzama pāreja 
no „resursiem balstītas ekonomikas” uz „inovatīvu ekonomiku”.
Šobrīd Torņakalna apkaimē tiek plānota Zinātnes un inovāciju 
centra izveidošana. Šī centra misija būs Rīgas un visas Latvijas 

Veids, kā panākt attīstību, konkurētspēju un vienkārši 
radīt jaunas darba vietas, ir atbalstīt jaunu uzņēmumu 
rašanos. Viens no tādiem atbalstiem ir tā saucamais 
biznesa inkubators, kur jaunie uzņēmēji var saņemt 
telpas, apmācību un biznesa guru padomus. No 
tā iegūst visi – kā paši uzņēmēji, tā arī vietējās 
pašvaldības un mācību iestādes. Šai ziņā ir vērts 
papētīt Somijas pieredzi. 

biznesa

Raksts tapis ar Rigas Domes atbalstu
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intelektuālā potenciāla stiprināšana. Teritorijas attīstības balsti ir 
kā esošie, tā arī jaunbūvējamie objekti un institūcijas ar pilsētas 
un nacionālo nozīmi – Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Uni-
versitāte, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa adminis-
trācijas augstskola, Nacionālā bibliotēka, finanšu institūcijas, kā 
arī iecerētā Rīgas akustiskā koncertzāle. Akadēmisko institūciju 
un uzņēmēju sadarbība ar Rīgas pašvaldību kopā ar kompleksu 
teritorijas attīstību radīs sinerģisku efektu Latvijas izglītības un 
zinātnes kvalitātes uzlabošanā, radošā potenciāla stiprināšanā, 
ekonomiskās un sociālās vides uzlabošanā un pilsēttelpas huma-
nizācijā. 
Cilvēkkapitāls ir viens no stūrakmeņiem uzņēmējdarbības un 
inovācijas ekosistēmās. Tāpēc Rīgas domes Pilsētas attīstības 
departamenta INTERREG IVC programmas projekta „Reģionā-
lās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu ta-
lantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4Talent)” ietvaros tiek 
pētītas jaunu darba vietu radīšanas iespējas inovāciju nozarēs, lai 
veicinātu cilvēkkapitāla potenciāla attīstību. 
Minētā projekta ietvaros apkopoti labās prakses piemēri darba 
devēju gatavošanai un darba vietu radīšanai. Kā vienu no šādiem 
piemēriem var minēt Aalto universitātes Biznesa skolas Mazā biz-
nesa centru (MBC) un Aalto start-up centru Somijā. Šie centri 
piedāvā radošus risinājumus ikvienā posmā, kas saistīts ar uzņē-
mējdarbības dzīves ciklu, lai sekmīgi radītu jaunus mazos un vi-
dējos uzņēmumus un attīstītu jau esošos. 
Aalto universitātes MBC galvenokārt atbalsta akadēmiskās iz-
glītības iegūšanu un attīstību, inovācijas aktivitātes un biznesa 
inkubatoru ar pirmsinkubācijai paredzētajām aktivitātēm. Sa-
vukārt Aalto start-up centrs ir akselerators un inkubators veik-
smīgam un ātri augošam biznesam. Tas sniedz atbalstu start-up 
izaugsmes veicināšanai, lieliski kombinējot zināšanas no biznesa, 
inženierzinātņu un dizaina sektoriem. Šie centri Aalto Biznesa 
skolas struktūrā darbojas kopš 1997. gada un ir vieni no Ziemeļ-
eiropas veiksmīgākajiem biznesa inkubatoriem, ar kuru palīdzī-
bu Helsinkos ir radīts tūkstotis jaunu darba vietu. 
Par Aalto start-up centra biznesa inkubatoru lūdzām pastāstīt 
Somijas inovāciju ekspertei un biznesa inkubatora Aalto start-
up centra projektu direktorei Marikai Pākalai (Marika Paakka-
la), kura pārzina uzņēmējdarbības un izglītības vidi Latvijā un ir 
sniegusi ieteikumus par šejienes inovāciju vides attīstību. Ar viņu 
sarunājās inovāciju sociologs Sandris Mūriņš. 

Aalto start-up centra biznesa inkubatoru finansē Hel-
sinku pašvaldība. Ko pilsēta no tā iegūst?
Pašvaldība sedz mazāk par pusi no inkubatora uzturēšanai nepie-
ciešamā finansējuma. Kāpēc pašvaldība mūs atbalsta? Tāpēc, ka 
Helsinku pilsēta īpašu uzmanību pievērš pilsētas ekonomiskajai 
attīstībai, jo sevišķi vēloties attīstīt uzņēmējdarbību, kas balstīta 
uz zināšanām un jaunākajām tehnoloģijām. Helsinku pašvaldī-
ba uzņēmumiem tiešu atbalstu nesniedz, bet gan veido atbalsta 
infrastruktūru jaunas uzņēmējdarbības stiprināšanai. Tādā veidā 
pašvaldība inkubatoros saskata līdzekli, kā pilsētā attīstīt uz zinā-
šanām balstītu ekonomiku. 
Ko pašvaldība iegūst? No pašvaldības viedokļa sadarbība ar in-
kubatoriem ir ļoti veiksmīga. Inkubatora galvenais uzdevums 
ir radīt sekmīgus jaunus uzņēmumus. Atstājot inkubatoru, šie 
uzņēmumi spēj strauji izaugt, radot pilsētā jaunas darba vietas. 

Uzņēmumi, kuri atstājuši mūsu inkubatoru, šobrīd nodarbina 
apmēram tūkstoti Helsinku iedzīvotāju. Šie uzņēmumi un to 
darbinieki maksā nodokļus Helsinku pašvaldībai.

Cik ātri pilsēta atgūst savas investīcijas?
Mūsu aprēķini liecina, ka pilsēta atgūst savas investīcijas gada vai 
divu gadu laikā. No pilsētas viedokļa šīs investīcijas ir efektīvas. 
Pirmkārt, ar inkubatora palīdzību pilsēta var salīdzinoši lēti radīt 
jaunas darba vietas. Piemēram, mūsu gadījumā viena darba vieta 
tiek radīta par 2000 eiro lielu atbalstu. Otrkārt, inkubatora kom-
pānijas piedzīvo straujāku izaugsmi nekā citi jauni uzņēmumi. 
Divu gadu laikā – 2010. un 2011. gadā – inkubatoru absolvējošo 
kompāniju apgrozījums pieauga par 100 %. Pavisam inkubato-
ru absolvēja 87 kompānijas, kuru kopējais apgrozījums bija 164 
miljoni eiro. Treškārt, kompānijas rada daudz inovatīvu rīku, kas 
paredzēti pašai pilsētai. Tie, piemēram, ir dažādi interneta risinā-
jumi, kuru rezultātā ir pieaudzis tūristu skaits. 

No Jūsu teiktā var nojaust, ka pašvaldībai liekas būtis-
ki ar inkubatora palīdzību atbalstīt uzņēmumus strauji 
augošās nozarēs. Kādu nozaru uzņēmējiem sniedz at-
balstu jūsu inkubators? 
Mūsu inkubators palīdz izaugt kompānijām, kas savā darbībā 
var apvienot mūsu īpašās kompetences biznesā, tehnoloģijās un 
mākslā. Mēs koncentrējamies uz radošo industriju uzņēmumiem, 
kas balstīti uz zināšanām. Mūsu veiksmīgākā kompānija ir Rovio, 
kas specializējas mobilo telefonu spēļu veidošanā. Rovio apvie-
no mūsu trīs spēcīgākās kompetences – biznesu, tehnoloģijas un 
mākslu. Mūsu specializācija tajās ir saistīta ar Aalto Universitātes 
izveidi, apvienojot trīs augstskolas – Helsinku Ekonomikas skolu 
(Helsinki School of Economics), Helsinku Tehnoloģiju universitāti 
(Helsinki University of Technology) un Mākslas un dizaina univer-
sitāti (The University of Art and Design Helsinki). 

Kā jūs izvēlaties uzņēmumus, kuriem sniegt atbalstu?
Katru gadu mūsu inkubatorā vēlas iestāties ap 200 jauniem uz-
ņēmumiem. No tiem mēs atlasām un uzņemam tikai 40 labākos. 
Izvērtējot pretendentus, mēs meklējam atbildi uz šādu jautājumu 
– vai biznesa ideja ir inovatīva un vai tai piemīt liels izaugsmes 
potenciāls? 
Kāpēc mums ir svarīgi palīdzēt attīstīties uzņēmumam ar lielu iz-
augsmes potenciālu? Tāpēc, ka mūsu biznesa inkubatora mērķis 
ir radīt jaunas darba vietas Helsinkos. Šobrīd Somijā lielās kom-
pānijas samazina darba vietu skaitu, tāpēc ir ļoti svarīgi ir attīstīt 
jaunus uzņēmumus, kas būtu gatavi radīt darba vietas mūsu 
iedzīvotājiem.

Kā jūs palīdzat izaugt jaunajiem uzņēmumiem?
Protams, mēs piedāvājam tiem telpas, tāpat kā citi inkubatori. 
Bet telpas nav svarīgākais uzņēmumu izaugsmes aspekts. Mēs 
esam attīstījuši pakalpojumus, kas jaunu uzņēmumu izaugsmei 
ir kritiski svarīgi. 
Mēs piedāvājam trīs pakalpojumu pakas. Pirmā paka ir biznesa 
attīstības programma. Tā ir domāta uzņēmumiem darbības sā-
kuma stadijā. Mēs piedāvājam tiem personificētus pakalpojumus 
savas biznesa idejas modelēšanā, testēšanā un uzlabošanā. Nāka-
mā paka ir pārdošanas programma. Tā ir domāta uzņēmumiem, 

kas jau ir izveidojuši savu produktu. Šiem uzņēmumiem svarīgā-
kais ir pārdot, un mēs mācām tiem pārdošanu, tirgus segmentē-
šanu un attiecību veidošanu ar klientiem. Trešā paka ir izaugsmes 
programma, kuru mēs piedāvājam pašiem perspektīvākajiem uz-
ņēmumiem. Tiem mēs mācām, kā izaugt par lielākiem uzņēmu-
miem. 

Ko no biznesa inkubatora iegūst Aalto universitāte?
Arī Aalto universitātei inkubators ir interesants, jo tas sniedz 
studentiem plašas iespējas. Universitātes lielākoties fokusējas 
uz savu pamatdarbību – izglītību un pētniecību. Toties inkuba-
tors sniedz Aalto universitātei iespējas veidot attiecības ar īstiem 
uzņēmumiem. Studentiem inkubators sniedz gan iespējas kļūt 
par uzņēmējiem, gan arī iespējas pētīt īstas kompānijas. Mācību 
procesa ietvaros studenti var veikt tirgus izpēti tām kompānijām, 
kuras darbojas Aalto start-up centrā. 

Kā izveidot veiksmīgu biznesa inkubatoru?
Domāju, ka nav tādas veiksmes formulas, kuru varētu nokopēt 
un izveidot veiksmīgu inkubatoru arī šeit Latvijā. Ļoti svarīgi ir 

saprast, ka veiksmīgu biznesa inkubatoru izveidošana prasa laiku 
un pacietību. Mūsu MBC un Aalto start-up centrs tika izveidoti 
1997. gadā. Pirmajā darbības gadā inkubatorā darbojās tikai seši 
uzņēmumi, bet šobrīd jau astoņdesmit. 
No savas pieredzes varu secināt, ka īpaša uzmanība ir jāpievērš 
četrām darbības jomām. Pirmkārt – ir ļoti svarīgi atrast spēcīgu 
un ilgstošu finansējuma avotu, jo nav iespējams izveidot biznesa 
inkubatoru, kas pats būtu spējīgs pelnīt. Otrkārt – vajadzīga spē-
cīga komanda, kura spēj labi pārvaldīt inkubatoru un ir orien-
tēta uz ilgtermiņa sasniegumiem, jo ātri panākumi šeit ir maz 
iespējami. Treškārt – nepieciešams plašs un kvalitatīvs partneru 
tīkls, jo īpaši biznesa mentori. Partneri ir būtiska inkubatora sa-
stāvdaļa, jo jaunajiem uzņēmējiem labi padomi un biznesa sakari 
ir nepieciešami vairāk par visu. Tos var sniegt tikai panākumiem 
bagāti uzņēmēji. Ceturtkārt – mērķtiecīgi jaunie uzņēmēji. Ir ļoti 
svarīgi jau no pašiem pirmsākumiem uzņemt inkubatorā tikai 
tos, kuriem ir gan laba biznesa ideja, gan arī liela vēlme to īste-
not. Bez šādiem jaunajiem uzņēmējiem inkubators ir nolemts 
neveiksmei jau pirmsākumos. 

Somijas Biznesa skolas Mazā biznesa (MBC) un Aalto start 
– up centri piedāvā uzņēmumiem radošus risinājumus ik-
vienā attīstības posmā

RESURSI
MBC un Aalto start-up centrs piedalās vairākos Eiropas Savienības finansētos projektos, kas sastāda nozīmīgu daļu no kopējā 
centru finansējuma. Eiropas Savienības projekti ir ne tikai ienākumu avots, bet arī platforma, ar kuras palīdzību var izplatīt 
kvantitatīvos datus un saņemt kompetences, kas saistītas ar uzņēmējdarbības prasmēm un zināšanām. Darbošanās Eiropas 
Savienības projektos nodrošina pastāvīgu pieprasījumu un augsti attīstītu prasmju izmantošanu uzņēmējdarbībā un izglītībā, 
kas dinamiski apvienota šajos centros. Daļu MBC budžeta sastāda ienākumi no mazo un vidējo uzņēmēju dalības kursos, 
dažādiem pasākumiem un apmācību kursiem, kas pielāgoti  uzņēmumu specifikai.

REZULTĀTI
MBC strādā 80 profesionāļi, kuru pārraudzībā ir vidēji 200 treniņprogrammas gadā ar vairāk nekā 3500 dalībniekiem. Aalto 
start-up centra inkubatorā darbojas 80 uzņēmumi, un vismaz 30 no tiem pārstāv radošās industrijas. Aalto start-up centra 
pastāvēšanas laikā ir izveidotas 170 kompānijas, kas nodrošina vairāk nekā 700 darba vietu.

IETEKME
MBC ir atpazīstams uzņēmējdarbības pakalpojumu sniedzējs ikvienā uzņēmējdarbības dzīves cikla posmā – sākot ar uz-
ņēmējdarbības domāšanas veicināšanu līdz pat biznesa inkubācijai, apmācībai, izaugsmes stratēģijām un mazo un vidējo 
uzņēmumu internacionalizācijai. Īpaša uzmanība tiek veltīta MBC uzņēmējdarbības izglītībai 2. un 3. līmeņa studentiem un 
akadēmiskajiem speciālistiem, kā arī Krievijas tirgum un efektīvai ātri augošu start-up uzņēmumu biznesa inkubācijai. Patei-
coties savai darbībai un plašajam ekspertu tīklam, Aalto start-up centrs ir aktīvs somu start-up uzņēmumu kultūras veicinātājs 
un atbalstītājs.

VEIKSMES FAKTORI
MBC un Aalto start-up centra unikalitāte skaidrojama ar to, ka tajos darbojas pieredzējis personāls un tiem ir cieša sadarbība 
ar Aalto Biznesa skolas izglītības un pētniecības sektoru. Tāpat šiem centriem ir pieeja plašam ekspertu sadarbības tīklam. Pa-
teicoties studentu, universitāšu absolventu un akadēmisko speciālistu atbalstam, Aalto universitāte nodrošina MBC un Aalto 
start-up centru ar pretendentu resursiem, uzņēmējiem un dažādiem kontaktiem industrijā.


