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«Klasteris ir uzņēmumu grupa, kuri atrodas tuvu viens otram un kas 

stratēģiski sadarbojas savā starpā un ar publiskā un zinātniskā sektora 

organizācijām, lai attīstītu konkurētspējīgās priekšrocības, kuras katrs 

uzņēmums viens pats nevarētu veikt»

REG X – The Danish cluster academy
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KLASTERU POLITIKA LATVIJĀ

• LR EM «Klasteru programma» :

• Projektu atbalsts Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 
2.3.2.3.aktivitātē "Klasteru programma ietvaros

• No 2012. – 2015. gadam atbalstīti 11 projekti, kopumā šim mērķim novirzot gandrīz 5,5 milj. EUR 
finansējumu

• Projektu atbalsts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta 
proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma« ietvaros

• 2017. – 2020. gadam tiek atbalstīti 13 projekti, kopumā šim mērķim novirzot 6,2 milj. EUR 
finansējumu
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Asociāciju un biedrību īstenot klasteru projekti Latvijā:

• Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris ( projektu īsteno Siguldas reģiona tūrisma biedrība)

• Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris ( projektu īsteno Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 
rūpniecības asociācija)

• Pārtikas produktu kvalitātes klasteris (projektu īsteno Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija)

• Industriālās energoefektivitātes klasteris (Projektu īsteno Biedrība "Passive House Latvija")

• Tīro tehnoloģiju klasteris “Cleantech Latvia “ (Projektu īsteno Latvijas Biotehnoloģijas asociācija)

• Metālapstrādes klasteris (Projektu īsteno Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija)

• Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris “LifeScience.lv” (Projektu īsteno Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
uzņēmēju asociācija)

• Latvijas Ilgtspējīga tūrisma klasteris (Projektu īsteno Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija)

• Latvijas Drošības un aizsardzības klasteris (Projektu īsteno Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija)

• Latvijas Eksporta klasteris (Projektu īsteno LTRK)

• Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris (Projektu īsteno Ventspils Augsto Tehnoloģiju parks)

• Viedās pilsētas klasteris (Projektu īsteno biedrība “Auto asociācija”) 

• Latvijas veselības tūrisma klasteris (Projektu īsteno Latvijas kūrortpilsētu asociācija”)
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Klasteru organizācijas Latvijā:

• Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris 

• Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris

• Latvijas Koka būvniecības klasteris 

• Latvijas loģistikas klasteris (Latvijas Loģistikas Asociācijas struktūrvienība)
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VPR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2015.-2020.

Stratēģiskais virziens: EKONOMIKA

3.Ilgtermiņa prioritāte: «Ilgtspējīga uzņēmējdarbības un inovāciju vide»

Vidēja termiņa prioritāte 3.1. «Tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese»

«Attīstīt uzņēmēju tematisko un starpnozaru tīklojumus koncentrējoties uz 

viedās specializācijas jomām, stiprinot esošos reģionā bāzētos klasterus -

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteri un Gaujas Nacionālā 

parka tūrisma klasteri un veicinot uzņēmējus iesaistīties arī citos spēcīgos 

nacionālas nozīmes klasteros un atbalstot jaunu klasteru un sadarbības tīklu 

veidošanos, īpaši viedās specializācijas jomās»
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BIEDRĪBAS «LATVIJAS AUGSTVĒRTĪGAS UN 

VESELĪGAS PĀRTIKAS KLASTERIS» DARBĪBAS 

MĒRĶIS: 

S E K M Ē T  V E S E L Ī G A S ,  A U G S T V Ē R T Ī G A S  U N  D R O Š A S  P Ā R T I K A S  

R A Ž O Š A N A S  U N  P Ā R S T R Ā D E S  AT T Ī S T Ī B U  U N  PAT Ē R I Ņ A P I E A U G U M U
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2010-2015

Klasteris pastāvīgi audzis – 2015.g. klastera sadarbības tīklā jau 
31 dalīborganizācija

Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris iniciēts un 
darbojas uz sadarbības līguma pamata starp klastera dalībniekiem 

kā formalizēts, Vidzemes plānošanas reģiona koordinēts 
sadarbības tīkls starp pārtikas nozares uzņēmumiem, pētniecības 

institūcijām un atbalstošajām nozares asociācijām.
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No 2015

Klastera darbību un attīstību koordinē un virza 
klastera valde, kuru sastāda 3 uzņēmumu vadītāji,  

pētnieciskās institūcijas un plānošanas reģiona 
pārstāvji. 

Klasteris darbojas jaunā juridiskā statusā kā 
reģistrēta biedrība: «Latvijas augstvērtīgas un 

veselīgas pārtikas klasteris 
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Klasteris nav startējis nevienā no Ekonomikas Ministrijas

Klasteru programmas projektu uzsaukumiem.

Klasteris nav veidots un attīstīts kā projekts! Tā attīstībai ir

piesaistīti starptautiskie projekti un biedru / dalībnieku /

partneru līdzfinansējums un praktiskais ieguldījums

Klastera internacionalizācija un starptautiskā sadarbība

uzsākta jau 2011 g.
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2010.g.

2014./ 

2015.

2016/2017 No 2011

Ifor Ffowcs-

Williams

2017
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KLASTERA DARBĪBAS PRIORITĀRĀS JOMAS

PRODUKTU 
ATTĪSTĪBA UN 
INOVĀCIJAS

KLASTERA 
BIEDRU 

EKSPORTSPĒJAS 
ATTĪSTĪŠANA

ZINĀŠANU UN 
PIEREDZES 

APMAIŅA BIEDRU 
STARPĀ 

STARPTAUTISKĀ 
SADARBĪBA
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KLASTERA BIEDRI UN SADARBĪBAS TĪKLA DALĪBNIEKI

Biedri: 

• SIA «Aloja Starkelsen»

• SIA «Valmiermuižas alus»

• SIA «Felici»

• AREI

• VRI

• ViA

• SIA «Konso»

• SIA «Lat Eko Food»

• SIA «Very Berry»

• SIA «Dimdiņi»

• SIA «Skrīveru saldumi»

• SIA «Rāmkalni Nordeco»

Sadarbības tīkla dalībnieki (potenciālie biedri)

• RSU

• Dārzkopības institūts

• SIA «Sula»

• SIA «Perfecto»

• Z/S «Gundegas»

• Z/S «Pīlādži»

• SIA «Smiltenes sidra darītava»

• SIA «TEYA»

• Z/S «Ķelmēni»

• SIA «Rozīne»

• Z/S «Veckūkuri»

• SIA «Lejasvagaļu dārzs»

• SIA «NG Līnija»

• SIA «Zekants»
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN PROJEKTI

BSR Innovation express projekts
«Enhancing market 
competitiveness in food SME’s»   
- darbnīca/seminārs «Foodture
lab», Denmark (Novembris 2015)

Leonardo da Vinci 

programmas projekts: 

«Vidzeme ecologic beverage 

manufacturers' internship in 

France» (Oktobris 2013)

Visi trīs klastera valdē 

pārstāvētie uzņēmumi ir 

«Zviedru Biznesa Balvas» 

finālisti
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN PROJEKTI

• Asociētais partneris Interreg BSR programmas projektā “Rural RDI 
milieus towards smart  Bioeconomy Clusters and innovation 
ecosystems (RDI2CluB)»

• Kopā ar Dānijas pārtikas klasteri «FoodNetwork» tiek īstenots BSR 
Innovation express projekts

«Cross-sectorial collaboration for efficient and sustainable food

value chains in Baltic Sea region»
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STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA UN PROJEKTI

2017.g. 

• Kopā ar Dānijas pārtikas klasteri «FoodNetwork», Zviedrijas «Packbridge» 

un vēl 18 citiem pārtikas un iepakojuma nozaru klasteriem un R&D 

institūcijām iesniedza  projekta pieteikumu H2020 programmā: Unwrapping

the Packaging – Removing Barriers to Market Uptake of Promising

Innovative Food Packaging (UNIVERSE)

• 12 partneru konosorcijā Iesniegts Horizon 2020 programmas projekts 

(PRoteins and Other BIOactive PRoducts from Agro-Industrial SEctor, 

ROBIOPRAISE uzsaukumā Call: H2020 — H2020-BBI-JTI-2017. 
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KLASTERA STARTĒĢISKĀ ATTĪSTĪBA UN DARBĪBAS PILNVEIDE

Eiropas Savienības MVU konkurētspējas programmas «COSME» projekts:

«Pieci klasteri starpnozaru izcilībai»

5 F O R E X C E L L E N C E
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• Klastera sertifikācija

• Starptautiskās klastera vadības apmācības

• Pieredzes apmaiņa Zviedrijā un Austrijā

• Klastera pakalpojumu un stratēģijas pilnveide 
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KLASTERA PROFILS:

http://www.clustercollaboration.eu/node/1093

http://www.vidzeme.lv/en/latvian_high_added_value_and_healthy_food_

cluster1

http://www.clustercollaboration.eu/node/1093
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«Mūsdienās uzsvars ir uz pilsētu, reģionu un tajos esošo klasteru eko-

sistēmu attīstību. Uzņēmumi var nākt un iet, taču spēcīgi un attīstošies klasteri 

var nodrošināt reģionu ekonomisko stabilitāti»

Ifor Ffowcs-Williams


