
 
 
 
 

Projekta “Aprites ekonomikas koprades darbnīca” apraksts 
 

Ierosinātāja nosaukums: Valmieras novada pašvaldība (VNP) (Latvija) 

Projekta iesniedzējs: Valmieras Attīstības aģentūra ar koprades darbnīcu DARE (VAA) 
(Latvija)  
Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (Latvija) 
Kauņas Zinātnes un tehnoloģiju parks (Lietuva) 
Lietuvas inovāciju centrs (Lietuva) 
Hakkerikoda MTU (Igaunija) 
Olštinas Zinātnes un tehnoloģiju parks (Polija) 
Linšēpingas koprades darbnīca (Zviedrija) 
Centrum Balticum (Somija) 
Makerspace / Fab Lab Finland (Somija) 
Foreninger Maker (Dānija) 
homePORT Hamburg (Vācija) 
the VINN:Lab (Vācija) 
Fab Lab Fabulous (Vācija) 
Creator (Norvēģija) 

Finansēšanas avots: Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027 

Projekta indikatīvais 
īstenošanas termiņš: 

Plānots: 2022.gada 1.novembris – 2024.gada 31.oktobris  
(24 mēneši 

Projekta kopējās 
izmaksas: 

Projekta kopējais budžets ir 2 930 059,20 euro, tai skaitā 80 % 
programmas finansējums 2 344 047,36 euro apmērā 

Pašvaldības 
līdzfinansējums: 

Valmieras novada pašvaldībai: 
Kopējais partnera budžets plānots 227 328 euro apmērā. 
Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 181 862,40 euro. 
Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 45 465,60 euro. 
 
Valmieras Attīstības aģentūrai: 
Kopējais partnera budžets plānots 178 926,60 euro apmērā. 
Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 143 140,48 euro. 
Nepieciešamā līdzfinansējuma apmērs ir 35 785,12 euro. 
 
!NB: 
1) Ja nav VARAM piešķirta valsts finansējuma: 45 465,60 euro + 

35 785,12 euro = 81 250,72 euro; 
2) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 5 % apmērā: 

34 099,20 euro + 26 838,84 euro = 60 938,04 euro; 
3) 3) Ja ir VARAM piešķirts valsts līdzfinansējums 10% apmērā: 

22 732,80 euro + 17 892,56 euro = 40 625,36 euro. 

Kopsavilkums par 
projekta ietvaros 
veicamajām darbībām 
(aktivitātēm) un 
sasniedzamajiem 
rezultātiem: 

Kopējais mērķis: palielināt ar aprites ekonomiku saistīto koprades 
darbnīcu skaitu Baltijas jūras reģionā (kvantitatīvs mērķis: vismaz 
25 % no aktīvajām koprades telpām reģionā integrē savā darbībā 
aprites ekonomikas politiku). 
 
Specifiskais mērķis: izveidot Baltijas jūras reģiona koprades 
darbnīcu konsorciju, lai sadarbotos ekodizaina un materiālu 
atkārtotas izmantošanas jomā, kā arī tālāk attīstīt digitālo platformu, 
kas veicina meikeru un jaunuzņēmumu sadarbību aprites 
ekonomikas jomā (kvantitatīvs mērķis: iesaistīti vismaz 500 meikeri 
un jaunuzņēmumu videi draudzīgāku produktu ražošanā). 
 
 

Pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 
domes 14.04.2022. lēmumam  
Nr.256 (ārkārtas sēdes protokols Nr.8, 2.§) 

 



Projekta galvenās aktivitātes: 
1) Aprites ekonomikas politikas un principu integrēšanas 

koprades darbnīcās Baltijas jūras reģionā, tai skaitā veicinot 
esošo koprades darbnīcu kapacitāti un veidojot jaunas 
koprades darbnīcas, kur to vēl nav. Valmierā tiks izremontētas 
un pielāgotas telpas Rīgas ielā 25a 3 stāvos – divos stāvos būs 
koprades darbnīca (laboratorijas un darbnīcas, kā arī telpas 
grupu nodarbībām) un vienā stāvā būs Valmieras kopstrādes 
telpa; 

2) Atbalsts meikeriem un jaunuzņēmumiem. Dažādu atbalsta 
pasākumu organizēšana eko dizaina un aprites ekonomikas 
pieejas un principu integrēšanai viņu darbībā. Valmierā notiks 
meikeru kopienas tikšanās pasākumi, dažādas meikeru 
darbnīcas, mini meikeru darbnīcas, Do It Yourself (DIY) 
darbnīcas, meikeru apmācības utml. 

3) Makers’ marketplace. Izmantojot digitālās tehnoloģijas, tiks 
izstrādāta Baltijas jūras reģiona mēroga platforma, kas 
palīdzēs meikeriem un jaunuzņēmumiem pāriet no lineārās un 
aprites ekonomiku, proti, piegādātāju un ražotāju sadarbība, 
komponenšu un materiālu pieejamības kontrole, produktu 
virutalizēšana u.c. Valmieras meikeriem un jaunuzņēmumiem 
būs iespēja iesaistīties digitālajā platformā, kas palīdzēs tiem 
e-komercijas jomā, virzot Valmierā radītus produktus eksporta 
tirgos. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
  


