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VIEDĀS PILSĒTAS KONCEPTS 



VIEDĀS PILSĒTAS KONCEPTS VĪNĒ 



VIEDĀS PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DZINĒJSPĒKI 

• Pilsētu iedzīvotāju skaits pasaulē līdz 2050. gadam dubultosies. 

 

• Attīstītajās valstīs notiek būtiska iedzīvotāju novecošana – rodas 

t.s. “sudraba ekonomika”. 

 

• Jau šobrīd 85% no Eiropas Savienības (ES) valstu iekšzemes 

kopprodukta (IKP) ir radīts tieši pilsētās. 

 

• Globālajai ekonomikai ir jāpanāk būtisks CO2 izmešu 

samazinājums – daudzas pilsētas jau tuvākā nākotnē ir 

apņēmušās pilnībā novērst CO2 emisijas. 

 

• Internet of Things izaugsme – 2017. gadā pasaulē ir vismaz 8,5 

miljardi dažādiem tīkliem pieslēgtu iekārtu. 

 

• Vairāki simti municipāla, reģionāla un nacionāla līmeņa viedās 

pilsētas iniciatīvu visā pasaulē. 

 

• Tiek lēsts, ka jau līdz 2025. gadam smart city tehnoloģiju un 

pakalpojumu tirgus sasniegs 3,5 triljonus USD. 

 

 



LATVIJAS VIEDĀS PILSĒTAS KLASTERIS 

• Viedās pilsētas (ViP) klasteris ir radīts, lai apvienotu Latvijas 

komersantus un pētnieciskas organizācijas kopīgam darbam, 

kas ļautu komersantiem attīstīt konkurētspējīgus produktus un 

pakalpojumus, kas ir saistāmi ar viedās pilsētas jeb smart city 

konceptu. 

 

• Klastera idejas autori ir biedrības “Auto asociācija” un 

“Passive House Latvija”. 

 

• Apstiprināts Viedās pilsētas klastera projekts EM Klasteru 

programmā – ES fondu līdzfinansējums 400 000 EUR apjomā. 

 

• Klastera projektā šobrīd piedalās 27 mazie un vidējie 

komersanti un 3 pētnieciskie partneri. 

 

• Klastera projekts norisinās no 2017. gada februāra līdz 2019. 

gada decembrim. 

 

• Tuvākā nākotnē iespējama biedrības “Latvijas viedās pilsētas 

klasteris” dibināšana. 
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VIEDĀS PILSĒTAS KLASTERA BIEDRI 

Dibinātājs: 

http://www.vatp.lv/sites/default/files/imagecache/story_full/vri_logo_lat.jpg
http://www.vatp.lv/sites/default/files/imagecache/story_full/tehnologiju_attistibas_forums_logo.jpg


KLASTERA MAZKLASTERI 

Lai veicinātu informācijas apmaiņu un  sadarbību starp klastera 

dalībniekiem, jau ir izveidojušies sekojoši mazklasteri: 

• Viedo ēku apakšnozares dalībnieku grupa  

(notikušas 3 sanāksmes) 

• Viedo ielu apakšnozares dalībnieku grupa (2 notikušas 

sanāksmes) 

 

Veidošanās stadijā šobrīd ir Viedās pilsētplānošanas grupa. 

 

Ir potenciāls izveidot vēl sekojošus mazklasterus šādās jomās: 

 

• Viedā mobilitāte; 

• Viedā enerģētika; 

• Viedie vides risinājumi; 

• Viedie IKT risinājumi; 

• Viedās pilsētas apzaļumošanas risinājumi. 

 

 

 



JAUNU BIEDRU PIESAISTE 

ViP klasteris ir atvērts sadarbībai ar dažādu nozaru uzņēmumiem, 

nosacījumi to uzņemšanai klastera projektā ir sekojoši: 

• Atbilstība mazo un vidēju uzņēmumu grupai; 

• To darbības atbilstība klastera atbalsta programmas 

kritērijiem. 

 

No klastera dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva darbība klasterī, 

kopējas sadarbības projekti un savstarpēja dalīšanās ar pieredzi. 

 

Fokuss jaunu dalībnieku uzņemšanā ir uz papildinošām 

kompetencēm – pozicionējam nevis kā produkta vai pakalpojuma 

pārdošanas veicināšanu, bet risinājuma, tādejādi: 

• Stiprinām spēju, kopīgi sadarbojoties, izstrādāt jaunus 

risinājumus 

• Stiprinām konkurētspēju – spējam nodrošināt papildinošu 

produktu/pakalpojumu ķēdi. 

 

 

 



ViP KLASTERA PAKALPOJUMI BIEDRIEM 

• Plaša spektra pakalpojumi komersanta eksportspējas veicināšanai - 

jaunu eksporta tirgu identificēšana / partneru piesaiste / digitālā 

mārketinga aktivitātes / dalība tirdzniecības misijās / dalība 

tematiskajos forumos un konferencēs utt. 

 

• Pakalpojumi uzņēmuma darbības produktivitātes celšanai - 

apmācību vajadzību diagnostika, individuāla apmācību plāna izstrāde / 

labāko Latvijas un ārvalstu biznesa treneru semināri un konsultācijas 

 

• Atbalsts uzņēmuma apgrozījuma celšanai - digitālā mārketinga 

stratēģiju izstrāde utt. 

 

• Atbalsts kopīgu ES fondu projektu izstrādei - jauni ES fondu projekti, 

kā arī finansējuma piesaiste komersantam no esošajām programmām; 

 

• Dažādu ar viedās pilsētas tēmu saistītu pasākumu organizēšana 

 

• Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai un izstrādei - 

inovācijas virzienu noteikšana un inovācijas prasmju attīstība 

 

• Aktuāla informācija klastera biedriem par jaunāko viedās pilsētas 

tehnoloģiju un risinājumu jomā pasaulē 



KLASTERA PROJEKTA MĒRĶI UN REZULTĀTI 

• Klastera projekta mērķis ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par jaunu viedās pilsētas 

risinājumu, tehnoloģiju un produktu radīšanas virzītājspēku Latvijā. 

 

• Izvirzītais mērķis ir sasniedzams: 

• Pārstāvot ievērojamu dažādu viedās specializācijas jomu komersantu skaitu; 

• Uzkrājot lielu apjomu specifisku zināšanu par viedās pilsētas risinājumiem 

pasaulē;  

• Nododot šīs zināšanas klastera komersantiem jaunu produktu un pakalpojumu 

izstrādei, produktivitātes celšanai  un eksportam. 

 

• Klastera projekta ietvaros ir jāsasniedz šādi rezultāti: 

• Jāveicina vismaz 15% eksporta pieaugums klastera uzņēmumu kopējos eksporta 

rādītājos 3 gadu laikā; 

• Jāpalīdz klastera biedriem sasniegt vismaz 18% pieaugums klastera uzņēmumu 

kopējos apgrozījuma rādītājos 3 gadu laikā; 

• Jāpalīdz klastera biedriem sasniegt vismaz 15% pieaugums rādītājā – “vidējais 

apgrozījums uz 1 klastera uzņēmuma darbinieku” 3 gadu laikā; 

• Jāveicina klastera biedru darbinieku skaita kopējais pieaugums par vismaz 9% 

nākamo 3 gadu laikā. 

 

 

 



KLASTERA PAKALPOJUMI UN ES ATBALSTS 

• Klastera projekta ietvaros ir ietvertas aktivitātes, kurās individuāli 

klasteri dalībnieki ir gala labuma saņēmēji, gan arī kopīgās aktivitātes, 

no kurām gūst labumu visi klastera dalībnieki . 

 

• Klastera pakalpojumiem ir jābūt saistītiem ar projekta mērķu un 

rezultātu sasniegšanu. 

 

• Ir iespējama dažu jaunu klastera pakalpojumu ieviešana – tiem jābūt 

tematiski saistītiem ar jau esošām aktivitātēm. 

 

• Klasterim ir jānodrošina līdzfinansējums kopīgo aktivitāšu 

finansēšanai. Tas iespējams divējādi: 

• Nosakot fiksētu gada / 3 gadu dalības maksu katram 

dalībniekam (1500 – 3000 EUR); 

• Ieviešot fiksētu administratīvo pakalpojumu maksu pie katra 

pakalpojuma => samazinot granta intensitāti līdz 60%. 

 

• Pēc klastera pakalpojuma izmaksu avansēšanas, komersants saņem 

ES granta atmaksu 3-6 mēnešu laikā. 



KLASTERA KOMANDA UN PROJEKTA IEVIEŠANA  

Klastera projekta ieviešanas komanda : 

• Nodrošina visus ar klastera dalībnieku komandējumu un darba 

braucienu organizēšanu saistīto darbību koordināciju 

(programmas sagatavošana un saskaņošana ar dalībniekiem 

u.c); 

• Veic iepirkumus ārpakalpojumu veicēju noteikšanai; 

• Slēdz trīspusējus līgumus par ārpakalpojumu izpildi, visos 

posmos iesaistot uzņēmējus, kas saņems attiecīgo pakalpojumus 

u.c; 

• Sagatavo un iesniedz atskaites CFLA; 

• Veic papildus ES fondu finansējuma piesaisti klasterim un tā 

dalībniekiem; 

• Veido starptautiskās sadarbības tīklus. 

 

Klastera dalībniekiem nav jātērē laiks tiešai komunikācijai ar 

CFLA! 



KLASTERA ILGTSPĒJA 

• Sagatavošanās darbi pie biedrības “Latvijas Viedās pilsētas 

klasteris” dibināšanas / dalībnieku piesaistes. 

 

• Vairāku jaunu ES fondu projektu izstrāde. 

 

•  Uzsākts darbs pie Viedās pilsētas stratēģiskās alianses/ 

sadarbības platformas izveides viedās pilsētas risinājumu 

ieviešanai Latvijā: 

• Plānots fokusēties uz Jelgavas pilsētu un Zemgales plānošanas 

reģionu, kā viedās pilsētas risinājumu izstrādes un ieviešanas 

pilotreģionu Latvijā. 

 

Ieguvumi klastera dalībniekiem no Viedās pilsētas stratēģiskās alianses 

izveides: 

 

• Iespēja uzzināt pašvaldību aktuālās vajadzības – fokusēt 

inovāciju izstrādi uz tām ; 

• Piekļuve jaunām inovācijām atvērtai pilsētu/ apdzīvot vietu 

infrastruktūrai – «testē, demonstrē un pārliecini»; 

• Iespēja iesaistīties kopā ar Zemgales novadu pašvaldībām 

jaunos ES finansētos, attīstības sadarbības u.c. projektos; 

• Iespēja izmantot realizētos risinājumus kā demonstrācijas 

piemērus eksporta veicināšanas pasākumos. 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 


