
 Inform ācija par projektu Budžets Projekta kopsavilkums 
„4 POWER” 
 
Latvian Association of 
Local and Regional 
Governments, Riga 

Nosaukums: Jūras vēja enerģijas politika un 
publiskā un privātā sektora partnerība 
 
Prioritāte: 2: vide un riska novēršana 
 
Tēma: Enerģija un ilgtspējīgs transports 
 

Kopējais budžets: €1,570,879.69 
ERAF ieguldījums: €1,228,472.22 

Jūras vēju enerģija: milzīgs potenciāls kā atjaunojamās 
enerģijas avotam, svarīga, taču nevienmērīga reģionu 
iesaistīšana 
4POWER stimulē zināšanu apmaiņu starp reģioniem. Partneri 
pārstāv vietējās un reģionālās pašvaldības, specializēta 
enerģētikas institūta izveidoto vadības grupu, privātā sektora 
biznesa organizācijas un izglītības iestādes. 
Līmeņa mijiedarbību starp partneriem ir spēcīga, ir 7 kopīgu 
projektu sanāksmes, 11 divpusēju mācību braucieni un 3 
starptautiskajās konferencēs.  
Rezultātā tiks reģioniem sagatavota OSW attīstības 
rokasgrāmata.  
http://www.4-power.eu  

„CesR” 
 
University of Latvia, 
Centre for European 
and Transition Studies, 
Riga 
 
 

Nosaukums: Nodarbinātības kooperatīvi un 
pakalpojumu nodrošināšana lauku apvidos 
 Prioritāte: 1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
 Tēma: Nodarbinātība, cilvēku resursi un 
izglītība 

Kopējais budžets: €1,378,280.00 
ERAF ieguldījums: €1,109,067.40 

8 partneri no Eiropas valstīm - valsts iestādes vai attīstības 
aģentūras, kas ir atbildīgas par lauku reģioniem, un kuras 
vieno kopīga problemātika attiecībā uz pakalpojumu sektoru 
lauku apvidos. 
Kā izveidot vai pastiprināt ilgtspējīgu nodarbinātību, lai 
cilvēki reti apdzīvotos reģionos var iztikt ar savu darbu un 
palikt savās teritorijās (akcents uz lauku tūrismu)? 
Projekta ietvaros izveidota nodarbinātības politikas 
rokasgrāmata, kas veidota uz projektā iesaistīto reģionu 
piemēriem.+ pieredzes apmaiņas braucieni. 

„CHARTS” 
 
Vidzeme Tourism 
Association (VTA), 
Latvija 

Nosaukums: Kultūras un kultūras mantojuma 
pievienotā vērtība tūrisma reģionālās 
politikas ilgtspējai 
Prioritāte: 2: vide un riska novēršana 
 
Tēma: Kultūras mantojums un ainavas 

Kopējais budžets: €1,856,740.00 
 
ERAF ieguldījums: €1,491,591.00 

Vispārējais mērķis ir attīstīt, gūt labumu un izmantot pieejamo 
informāciju, metodes, rezultātus, politikas un stratēģijas, kas 
balstītas uz iepriekšējiem projektiem un iniciatīvas kultūras 
jomā, kultūrvēsturiskā mantojuma un ilgtspējīgas tūrisma 
attīstības stratēģijas jomā, kā arī nodot labās prakses piemērus 
starp iesaistītajiem partneriem un Eiropā mērogā, kā svarīgu 
pievienoto vērtību efektīvas reģionālās politikas formulēšanā 
un īstenošanā. 
Galvenās aktivitātes: pētījumi, izstādes, semināri, konferences 
utt. 
http://www.charts-interreg4c.eu  

Radošās metropoles 
 
Riga City Council, 
Educational, Sports and 
Culture Department, 
Riga 

Nosaukums: Valsts politika un instrumenti  
radošo industriju atbalstam 
Prioritātes: 1: Inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: Uzņēmējdarbības un MVU 

Kopējais budžets: €2,442,176.00 
ERAF ieguldījums: €1,717,928.60 

Šī projekta mērķis ir palielināt kapacitāti un sabiedrības 
atbalsta efektivitāti, lai atvērtu un atbalstītu radošo industriju 
ekonomisko potenciālu. 
Konkrēti, 5 politikas jomas tiek risināti projekta ietvaros: 
1. Sabiedrības atbalsta struktūra radošajām industrijām (RI). 



2. Uzņēmumu jaudas un internacionalizācija RI 
3. Vietas un radošie rajoni pilsētās. 
4. Finansējums radošiem uzņēmumiem. 
5. Pieprasījums pēc RI produktiem un pakalpojumiem. 
Projekta partnerība ir izveidota no pašvaldībām un attīstības 
aģentūrām 11 metropoles pilsētās Eiropā – Amsterdam, 
Barcelona, Berlīnes, Birmingham, Helsinki, Oslo, Rīgas, 
Stokholmas, Tallinas, Viļņas un Varšavas.  
Projekts ir iedalīta 3 komponentēs: 

1. Vadība aktivitātes; 
2. Informēšanas un izplatīšanas darbības, kas saistītas ar 

galvenajiem notikumiem un projekta informatīvie 
izdevumi (mājas lapā, biļeteni, preses relīzes, 
publikācijas); 

3. Labās prakses identifikācija un analīze, kas izriet no 
pieredzes apmaiņas, kas noris kopīgu pasākumu un 
partneru studiju braucienu laikā.  

Projekta rezultāts ietvers: 
konsolidēto kartēšanas atskaiti par radošajām industrijām 
iesaistītajās pilsētās, 3 kopīgas pieredzes apmaiņas pasākumos 
un 22 partnera partneru mācību braucieni, 6 vietējo stratēģiju 
sabiedrības atbalstu strukturēšanai un 6 stratēģijas, lai attīstītu 
radošās pilsētas rajonu. 
Projekta sasniegumi būs apkopoti un izplatīti projekta mājas 
lapā, biļeteni (5 izdevumi), 6 preses relīzes, prezentācijas 2 x, 
2000 bukleti, 2000 drukātā un 1000 elektroniskās kopijas 
labas prakses Portfolio, 7 "Creative < pilsēta >" brošūras 
(katrs ~ 1500 eksemplāros) un organizētas darba grupas, 
semināri un prezentācijas pasākumi. 
http://www.creativemetropoles.eu  

DLA 
 
Euregio “Pskov, 
Livonia", section 
Latvia, Balvi 

Nosaukums: Kopēja metodika Digital Vietējā 
darba kārtības īstenošanai un tās ietekmei uz 
reģionālo digitālo politiku 
Prioritāte: 1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma:  Sabiedrības informēšana  

Kopējais budžets: €1,491,456.00 
ERAF ieguldījums: €1,202,671.55 

DLA ir kopīga stratēģija, kopīgi ar iedzīvotājiem, lai attīstītu 
sabiedrības informētību, ņemot vērā sociāli ekonomiskos, 
kultūras un institucionālos faktorus. 
Metodoloģijas, vadlīniju izstrāde, pieredzes apmaiņa. 
 http://www.projectdla.eu  

EUROSCAPES 
 
Sigulda district council, 
Sigulda 

Nosaukums: Zaļās apsaimniekošanas 
plānošana attiecībā uz Eiropas pilsētu un 
piepilsētu ainavām 
 Prioritāte:  2: vide un riska novēršana 
 Tēma: Kultūras mantojums un ainavas 

Kopējais budžets: €2,113,045.00 
ERAF ieguldījums: €1,683,440.55 

EUROSCAPES ir kopīgs redzējums 14 partneriem, kas nāk 
no 13 ES dalībvalstīs par nepieciešamību risināt dabas un 
kultūras ainavas apsaimniekošanas jautājumus pilsētu un 
piepilsētu teritorijās starpreģionu līmenī un ilgtspējīgā veidā. 
Projekts balstās uz trīs galvenajiem novatoriskiem aspektiem: 



Attiecīgās teritorijas - dabas un kultūrainavas pilsētu un 
piepilsētu teritorijās (zaļās zonas, piemēram, dārzos, parkos, 
laukumos ... bet arī ceļiem, upju krastos, trūcīgām ainavu uc) - 
netiek ņemtas vērā plānošanas procesā un nav saskaņotas 
ilgtspējīgā termiņā. 
Otrā pieeja balstās uz globālo stratēģisko plānu, izmantojot 
diferencētu vadības metodoloģiju (lai būtu videi nekaitīgu, 
dažāda veida vadības ir noteiktas dažādu veidu ainavu 
noteikti, pamatojoties uz to izmantošanu un kvalitāti). 
Treškārt partneri visi ir apņēmušies kopīgi izstrādāt ainavas 
apsaimniekošanas plānu, kā jaunu modeli ilgtspējīgas un 
integrētas pārvaldības stratēģiju, kas balstās uz labas prakses 
analizēto un apmaiņa. 
 http://www.euroscapes-eu.org/  

EVITA 
 
Latvian Technological 
Centre (LTC), Riga 

Nosaukums: Labāko reģionālās MVU 
atbalsta politikas pasākumu par IT un e-
biznesa pieņemšanu popularizēšana, apmaiņa, 
nodošana 
 Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: informācijas sabiedrībā 

Kopējais budžets: €1,618,709.25 
ERAF ieguldījums: €1,319,044.15 

e-apmācību platforma, darba grupas, rokasgrāmata utt. 
http://www.com6-interactive.fr  

GreenITNet 
 
Riga City Council, 
Riga 

Nosaukums: Zaļais IT tīkls Eiropā 
Prioritāte:  2: vide un riska novēršana 
Tēma: Enerģija un ilgtspējīgs transports 

Kopējais budžets: €1,777,099.10 
ERAF ieguldījums:  €1,390,027.70 

Galvenais mērķis GreenITNet ir atbalstīt 10 partnerus (Rīga, 
Manchester, Roma, Barselona, Amsterdama, Catania, 
Oresunda, Malta, Kranj, Czestochowa), un lielu tīklu ar citām 
pilsētām un reģioniem izstrādātu Zaļās IT politikas sistēmu un 
izvēlieties vairākus labas prakses piemērus un efektīvu 
politiku.  
http://www.greenitnet.org  

GRISI PLUS 
 
Vidzeme Planning 
Region, Cesis 
 
Latvian Association of 
Local and Regional 
Governments, Riga 

Nosaukums: Geomatics lauku informācijas 
sabiedrības iniciatīva PLUS 
Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma:  informācijas sabiedrībā 

Kopējais budžets: €1,629,550.56 
ERAF ieguldījums: €1,328,737.62 

Lauku teritoriju pievilcības attīstība -teritorijās piesaistīt 
jaunus iedzīvotājus. Piedāvāt un attīstīt teledarbu (darbu no 
attāluma), pateicoties IKT. Šie jaunie iedzīvotāji ienesīs 
jaunas prasmes un bagātību, kas skar vides aizsardzību, un tie 
veicinās tuvumā esošo pakalpojumu izmantošanu. Tādējādi 
palīdzot, stiprināt teritoriālo kohēziju, nodarbinātību, attīstot 
un palielinot konkurētspēju. 
Vietējiem materiālo un nemateriālo produktu virzīšana tirgū. 
Semināri, analīzes, konference, pieredzes apmaiņas braucieni, 
attīstības plāns katrai partnervalstij. 
http://www.grisiplus.eu  

Health4Growth 
 

Nosaukums: Attīstīt reģionālos pasākumos, 
lai veicinātu veselības nozares mazo un 

Kopējais budžets: €2,140,780.05 
ERAF ieguldījums: €1,709,763.72 

1. Izpētīt un izstrādāt jaunus modeļus sadarbības 
infrastruktūras uzlabošanai starp visiem dalībniekiem 



Vidzeme planning 
region, Cesis 

vidējo uzņēmumu un ekonomikas izaugsmi 
Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: Uzņēmējdarbības un MVU 

veselības aizsardzības nozarē un rast risinājumus 
normatīvajām problēmām, kas kavē jaunu tehnoloģiju 
komercializāciju. 
2.Izpētīt iespējas, lai atvieglotu MVU piekļuvi finansējumam 
un projektēt inovatīvu, nozares finanšu shēmu. 
3. Izpētīt iespējas uzlabot MVU vadības prasmes un nodot 
zināšanas par pieejamajām apmācību programmām. 
www.health4growth.eu  

INNOCRAFTS 
 
Riga City Council - 
Department of 
Education, Culture and 
Sports, Riga 

Nosaukums: Mūsdienīgas uzņēmējdarbības 
politikas amatniecības nozarē 
Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: Uzņēmējdarbības un MVU 

Kopējais budžets: €2,318,400.00 
ERAF ieguldījums:  €1,817,300.00 

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību un 
uzņēmumu radīšanu amatniecības nozarē, uzlabojot reģionālās 
un vietējās attīstības politikas efektivitāti, daloties un 
apmainoties ar pieredzi un labu praksi. 
Sagaidāmie rezultāti no projekta vērsta uz sub-tēmu 
"Uzņēmējdarbība un MVU", kuras mērķis ir dalīties pieredzē 
par kopīgiem nozares politikas jautājumiem, kas attiecas uz 
amatniecības sektoru: identificējot un virzot efektīvus 
uzņēmējdarbības modeļus, uzlabojot uzņēmējdarbības atbalsta 
pakalpojumus (biznesa inkubatori un biznesa parki), 
piekļūstot jauninājumiem un finansiālai palīdzībai mazajiem 
un vidējiem uzņēmumiem (ar ne-dotāciju instrumentu izvēle), 
atbalstot un veicinot jauniešu un sieviešu uzņēmējspēju. 
http://www.innocrafts.eu  

Medi@Tic 
 
Vidzeme planning 
region, Cēsis 

Nosaukums: Reģionālā politika sabiedrības 
informēšanā un IKT attīstību audiovizuālajā 
nozarē 
Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma:  informācijas sabiedrībā 

Kopējais budžets: €1,747,721.40 
ERAF ieguldījums:  €1,189,224.25 

IT 
Projekta vispārējais mērķis ir identificējot un īstenojot 
paraugpraksi attiecībā uz vietējo un reģionālo politiku, īstenot 
un attīstīt informācijas & komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 
audiovizuālajā un plašsaziņas līdzekļu nozarē, ņemot vērā 
šādas nozares nozīmīgumu kā avotu mūsu reģiona sociāli 
ekonomiskajai attīstībai. 
Darba grupas, studiju braucieni, konference utt. 

Micropol 
 
Riga Technical 
University, Riga 

Nosaukums: Darba centri ārpus pilsētu 
teritorijām 
 Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: Nodarbinātība, cilvēku kapitāls un 
izglītība 

Kopējais budžets: €1,891,598.00 
ERAF ieguldījums:  €1,484,522.90 

Attālinātais darbs, darba vietu – ofisu izveide, infrastruktūras 
nodrošināšana. Semināra, dara grupas utt. 
http://www.micropol-INTERREG.eu 
 
 

MOG 
 
Vidzeme planning 
region, Cesis 
 

Nosaukums: PĀRVIETOJIES ZAĻI 
Prioritāte:  2: vide un riska novēršana 
Tēma: Enerģija un ilgtspējīgs transports 

Kopējais budžets: €1,621,360.05 
ERAF ieguldījums: €1,288,640.93 

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot dizainu un reģionālās 
politikas efektivitāti attiecībā uz ilgtspējīgu transportu lauku 
rajonos, apmainoties ar pieredzi, kas balstīta uz  mobilitāti no 
vides, sociālā un ekonomiskā viedokļa. 
Galvenie rezultāti būs: ilgtspējīgas transporta politikas 



pamatnostādnes transportam lauku apvidos, 12 ieviešanas 
plāni, 4 tematiskie semināri plus 5 mācību braucieni, labas 
prakses rokasgrāmata, divpusējas tikšanās, kā arī starta 
sanāksme un nobeiguma konference, kā arī informatīvo 
materiālu ražošana. 
 

NEEBOR 
 
Foundation “Vidzeme 
Development Agency”, 
Priekuli 
 
Vidzeme planning 
region, Cesis 
 
Foundation “Vidzeme 
Region Development 
Agency”, Alūksne
  

Nosaukums: Uzņēmumu tīkls austrumu ārējās 
pierobežas reģionos 
Prioritāte:  1: inovācijas un zināšanu 
ekonomika 
Tēma: Uzņēmējdarbības un MVU 

Kopējais budžets: €1,348,187.65 
ERAF ieguldījums:  €1,106,530.89 

Projekta vispārējais mērķis NEEBOR projektā ir apmainīties 
pieredzē un pielietot risinājumus konkurētspējīgas un 
inovatīvas MVU nozares izveidē, vienlaikus palielinot MVU 
attīstību un inovāciju pierobežas zonā. 
Projekta īpašie mērķi ir panākt skaidru izpratni par ārējās 
pierobežas reģiona galvenajiem izaicinājumiem, apmainīties 
ar labo praksi, kas var palīdzēt atraisīt uzņēmējdarbības 
potenciālu šajos reģionos, pārrobežu biznesa sadarbība, 
piekļuve finansējumam un zināšanu pieejamību mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, semināri, studiju braucieni, personāla 
apmaiņa; izstrādāt kopīgu metodoloģiju un sniegt politikas 
rekomendācijas iepriekš minētajās jomās; padziļināt attiecības 
starp ārējo robežu reģionu. 

 


