
Aktivitāte
VIEDĀS 
PAŠVALDĪBAS

SAM 5.1.1. Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras 
mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās

VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības departaments
Alise Vecozola



KĀPĒC VIEDA PAŠVALDĪBA?

✓Lieli pakalpojumu un preču patērētāji

✓Izaicinājumi pašvaldību darbībai - demogrāfija, 
klimata pārmaiņas, esošo pakalpojumu 
sniegšanas veidu «novecošana» u.c.

✓Reģionālā ekonomika – nepietiekošs inovatīvu 
uzņēmumu skaits reģionos

✓Pašvaldības var būt inovāciju pasūtītājs un 
lietotājs



IESPĒJAS 
PAŠVALDĪBĀM

Ne tikai attālinātie e-pakalpojumi, bet arī:

✓ Sociālās aprūpes jomā – Rīgas domes projekts «Viedās 
uzraudzības sistēmas nodrošināšana aprūpējamo 
klientu mājās»

✓ Komunālo pakalpojumu jomā – Ogres novada 
bibliotēkā uzstādītā energoapgādes sistēma 
«Notekūdeņu iekšējās enerģijas izmantošana 
energoapgādē»

✓ Sabiedrības veselībai un drošībai – LU projekts 
«Drošās telpas sistēma Covid-19 inficēšanās risku 
samazināšanai»

Jebkura joma….



MĒRĶIS
✓ Pašvaldība kā inovāciju ieviesējs 

jaunu produktu attīstībai Latvijā

✓ Jauni veidi pakalpojumu 
nodrošināšanai  - efektivitāte, 
ērtība, konkurētspēja

Aktivitātes ietvaros atbalsts tiks sniegts jomās, 
kas tieši saistītas ar likumā «Par pašvaldībām» 
noteikto autonomo funkciju īstenošanu



PLĀNOTIE REZULTĀTI

✓ par vismaz 10% samazinātas 
pašvaldību pakalpojumu izmaksas uz 

vienu klientu 

✓ īstenoti vismaz 5 jaunu 
tehnoloģiju/produktu/procesu 

risinājumi pašvaldību īstenotajos 
projektos

✓ «pozitīvais blakusefekts» - jaunu 
produktu attīstība reģionos



FINANSĒJUMS

Katram 
reģionam 

iekšējs 
konkurss: 

2 624 486 
EUR

ES fondu 
finansējums 

13 122 428 
EUR 

Atbalsta 
intensitāte

ne augstāka 
kā 85%

Reģionālas 
nozīmes 
projektu 
apmērs

~100 000 –

~2 600 000 
EUR

✓ Projektu iesniedzēji: pašvaldības un to  
pilsētu funkcionālās teritorijas; 
plānošanas reģioni reģionāla mēroga 
projektiem (pēc nepieciešamības, ja 
vairāku pašvaldību projekts)

✓ Projektu partneri: pašvaldības, pašvaldību 
iestādes un kapitālsabiedrības, plānošanas 
reģioni, zinātniskās institūcijas, 
augstskolas, digitālie inovāciju centri

✓ Mērķa grupas: pašvaldību iedzīvotāji, 
pašvaldības, pašvaldību iestādes un 
kapitālsabiedrības



PROJEKTU ATBILSTĪBAS 
NOSACĪJUMI
✓ PRIEKŠNOSACĪJUMS – pozitīvs Latvijas Zinātnes padomes ekspertu 

atzinums par projekta ideju

1. Jāīsteno inovācijas iepirkums

UN / VAI

2. Projekts jāiesniedz pašvaldībai sadarbībā ar zinātnieku vai zinātnisko 
institūciju kādā no sekojošiem sadarbības veidiem:

• bez budžeta - zinātnieks vai zinātniskā institūcija pašvaldībai sniedz 
apliecinājumu par sadarbību

• ar budžetu - zinātniskā institūcija projektā ir iesaistīta kā partneris ar savu 
aktivitāšu daļu



Zinātniski pētnieciskie 
pakalpojumi

Zinātniski pētniecisko 
pakalpojumu rezultātā 

izstrādātās tehnoloģijas/ 
produktu iegāde

Preču un pakalpojumu 
iegāde

Projekta vadības 
nodrošināšanas izmaksas

Būvprojekta izstrādes un 
būvniecības izmaksas

Projekta iesnieguma 
pamatojošās 

dokumentācijas 
sagatavošanas izmaksas

Projekta publicitātes 
pasākumu izmaksas

ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS



INOVĀCIJU VEIDI

✓ pētniecība un izstrāde

✓citu radītās inovācijas rezultātu
pirkšana, pielāgošana un pilotēšana



PALDIES!


