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Inovāciju definīcija 

    Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, 
tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, 
izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū 
pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai 
pakalpojumā. 

 

 

 
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija 



Inovāciju definīcija 

• Produkta inovācija.   
 Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē 

būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, 
lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības. Izglītības sektorā produkta inovācija var būt jaunas vai 
ievērojami uzlabotas mācību programmas, jaunas izglītības programmatūras utt. 

• Procesa inovācija.  
 Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē 

būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtas un/vai programmatūrā. Izglītībā procesa inovācija var būt, piemēram, 
jauna vai būtiski uzlabota pedagoģija. 

• Mārketinga inovācija.  
 Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā 

vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā. Izglītībā mārketinga 
inovācija, piemēram, var būt jauna pieeja izglītības pakalpojumu izcenojumu noteikšanā vai jauna izglītojamo 
uzņemšanas stratēģija. 

• Organizatoriskā inovācija.  
 Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu 

organizāciju vai ārējās attiecības. Izglītībā tā, piemēram, var būt jauna pieeja darba organizācijai skolotāju vidū, vai 
organizatoriskas izmaiņas administrācijas jomā. 

 
Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam / izglītības iestādei, jaunas tirgum / nozarei vai jaunas visai pasaulei. 

Avots: OECD, Oslo Manual, 1992 



Biznesa inovāciju definīcija  
 
Jaunas vērtības radīšana un iegūšana jaunā veidā, lai radītu pelnošu un ilgtspējīgu 

izaugsmi 

•jauni tirgi/klienti 
•jauni ienākumi 
•jauni ietaupījumi 

•jauni procesi 
•jauni biznesa modeļi 
•jauni partneri 

• jauni produkti 
• jauni pakalpojumi 
• jaunas tehnoloģijas 

Pelnoša un 
igtspējīga 
izaugsme 

Jaunas vērtības 
radīšana 

Jaunas vērtības 
iegūšana 

Ar jaunu pieeju 



Ideja 

 

NAV 

 

inovācija 



Jauns produkts vai pakalpojums  

 

NAV  

 

inovācija 



Biznesa inovāciju definīcija  
 
Jaunas vērtības radīšana un iegūšana jaunā veidā, lai radītu pelnošu un ilgtspējīgu 

izaugsmi 

•jauni tirgi/klienti 
•jauni ienākumi 
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•jauni procesi 
•jauni biznesa modeļi 
•jauni partneri 

• jauni produkti 
• jauni pakalpojumi 
• jaunas tehnoloģijas 
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Inovāciju veidi 

• Uzlabojošas un radikālas 

 

• Vietējas un globālas 



Tehnoloģijas 
Procesi 

Produkti 
Pakalojumi 

Loģistika 

Kanāli 

Vieta 
Notikums 

Zīmols 

Finanšu modelis 

Partneri un organizācijas Biznesa modelis 

Ražošana Piedāvājums Piegāde Klientu pieredze 

Kādu finanšu modeli 
mēs izmantosim?  

Kā piedāvājums 
tiks saražots?  

Kādam ir jābūt 
piedāvājumam?  

Kā piedāvājums tiks 
piegādāts?  

Kādu īpašu pieredzi 
klients iegūs?  

Kurus partnerus mums 
izvēlēties?  

Kas sekos? 

Inovēt var visā vērtību ķēdē un ne tikai tehnoloģijās vai produktu attīstībā 
 



UNESCO 



24x7 CULTURAL 



GRÄCHEN 



Lieli sasniegumi pārsteidz klientus un rada barjeras 
konkurentiem, jo spējas ir sakombinētas unikālos veidos 

Sadarbības partneri un paziņas 
Inovāciju stratēģiskā izvēle 

Spējas Kombinācija = Liels sasniegums 

Ražošana Piedāvājums 

Nodošana Klienta pieredze 

Finanšu 
modelis 

Avots:  101 Innovation Breakthroughs, H. Patel and Steffen Gackstatter 

Kā var kombinēt aktivitātes, lai radītu barjeras citiem?  



Lielākā daļa uzņēmumu pārāk daudz koncentrējas uz 
esošo stratēģiju, tā rezultātā paliekot savā Smilšu kastē 

• Stratēģija pieprasa definēt smilšu kasti 

• Stratēģijas īstenošana nosaka, ka ir 
jāspēlējas savā smilšu kastē 

• Ārpus smilšu kastes ir citas “foršas” 
spēles, ko spēlēt 

Uzņēmumu padomes 

Valdes locekļi 
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Konkurenti Aizstājējpreces 

Konkurentu gājieni un atbildes 

Piegādātāji Kompetences 
Partneri un 

paziņas 

Mainīgās spējas/prasmes 

Mainīgās biznesa vides atklāsmes var radīt, ņemot vērā tendences un 
notikumus, kas attīstās pasaulē 

Avots:  Thinking and Acting Differently to Make Innovation Real  by Hitendra Patel and Ron Jonash 



 

 

Kā radīt inovācijas? 



Urbanizācija Vecums Vidusklasse 

Tehnoloģijas Planēta 



 

 

Ko mēs savā organizācijā darām? 
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Avots:  Thinking and Acting Differently to Make Innovation Real  by Hitendra Patel and Ron Jonash 



Tūrisma nozares tendences 

1.VIENKĀRŠĪBA 



Tūrisma nozares tendences 

2. ATTĪSTĪBAS VALSTIS 



Tūrisma nozares tendences 
 
 

3. MOBILAIS TELEFONS 



Tūrisma nozares tendences 

4. JAUNAS KATEGORIJAS 







 

 

Ko mēs savā organizācijā darām? 



Neaptvertas 
vajadzības 

Zināmas 
vajadzības 

Sāpju punkti 

? 

? 

? 

Inovācijām ir raksturīgs risks, tādēļ ir nepieciešams 
konceptu kopums dažādās attīstības stadijās, lai gūtu 
rezultātus 

Avots:  Thinking and Acting Differently to Make Innovation Real  by Hitendra Patel and Ron Jonash 




