
Youth Re-Working
Rural 
Jauniešu uzņēmējdarbības un vietējās attīstības veicināšana 
lauku rajonos, pārveidojot pamestās ēkas par koprades telpām.

Ziņojums par situāciju un iespējām projekta dalībvalstīs. 

Kopsavilkums

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”
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Ziņojums par situāciju un iespējām projekta dalībvalstīs 
- Kopsavilkums

Ziņojuma kopsavilkums ir daļa no pirmā projekta rezultāta. Šis kopsavilkums dod

pārskatu par situāciju dalībvalstīs, kas tika pētīta ‘Youth Reworking Rural’ projekta

ietvaros un analizē nākotnes iespējas. Kopsavilkums sastāv no:

• Situācijas un konteksta analīzes.

• Iespēju konstatēšanas: teritorijas potenciāls un pieaugošās nozares.

• Bibliogrāfija par koprades telpu vadību un prasmēm.

• Apmācību metodes.

• ES labās prakses piemēri: pamesto telpu pārveide, efektīva koprades telpu

vadība un koprades telpu izveide reģiona vietējai attīstībai.

• Jauniešu apmācību vajadzības.

• Ekspertu atsauksmes.

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”



Projekta konteksts dalībvalstīs

Pētītie reģioni:

Trumse (Norvēģija)

Marke (Itālija)

Larisa (Grieķija)

Centrālsava (Slovēnija)

Latgale (Latvija)

Ekstremadura (Spānija)
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Projekta konteksts dalībvalstīs
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Pamesto ēku pieejamība

Trumse (NO): Aizlēgtās vietējās uzņēmējdarbības ēkas centrālājās tirdzniecības

vietās, aizvērtās skolas apkārtējos ciematos.

Marke (IT): Pamestas noliktavas (liela ietilpība, dārga renovācija), slēgtas vietējās

uzņēmējdarbības ēkas pilsētas centrā, vietējie kultūras centri un publiskās telpas.

Larisa (GR): Bijušās tekstila rūpnīcu ēkas.

Centrālsava (SLO): Termoelektro stacija, slēgtās māšīnbūves fabrikas, veikalu ēkas.

Latgale (LV): Slēgtās skolas, kopmītņu ēkas, vecās fabrikas, kas tika celtas Padomju

laikos, veikalu ēkas, kultūras nami.

Ekstremadura (SP): Silossi no 50-60 gadiem, veco cietokšņu kvartāli, vecās cietuma

un staciju ēkas, vēsturiskās ēkas pilsētas centrā.



Nākotnes iespējas
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Teritoriju potenciāls un pieaugošās nozares (1)

Terciārais sektors ir galvenā nozare visos pētītajos reģionos, kam

seko sekundārais sektors visos reģinos. Vienīgi Centrālsavas reģionā

(SLO) gan primārais, gan terciārais sektors pārstāv vairāk nekā 40%

no IKP.



Nākotnes iespējas
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Teritoriju potenciāls un pieaugošās nozares (2)

Larisa (GR) ir saimnieciskās darbības centrs Tesālijas reģionā. Gan

rūpniecība, gan pakalpojumu nozare ir svarīgi reģiona attīstības sektori.

Pateicoties auglīgajai augstnei ne tikai tūrisms, bet arī lauksaimniecība

ir nozīmīga aktivitāte.

Marke (IT) reģionam ir raksturīga plaši izplatīta industrializācija ar mazo

un vidējo uzņēmumu attīstību, kas darbojas tradicionālo Itālijas

produktu ražošanā. Reģiona lauku tūrisma iespējas tiek izmantotas

sociālā tūrisma attīstīšanai.



Nākotnes iespējas
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Teritoriju potenciāls un pieaugošās nozares (3)

Izplatītākā nozare Latgalē (LV) ir mazumtirdzniecība. Apmēram viena

ceturtdaļa no visām reģistrētām juridiskajām personām ir norādījusi

mazumtirdzniecību kā savu uzņēmējdarbību, bet apmēram 9% strādā

vairumtirdzniecībā. Citas reģionam svarīgas nozares ir labības audzēšana,

lopkopība, nekustamais īpašums un transporta pakalpojumi.

Trumses (NO) reģiona iedzīvotāji tradicionāli nodarbojas ar zivsaimniecību

un lauksaimniecību atkarībā no sezonas. Mūsdienās zivsaimniecība ir

attīstījusies kā moderna, industriāla rūpnieciska darbība, nodarbinot

piekrastes pilsētu un ciematu iedzīvotājus.



Nākotnes iespējas
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Teritoriju potenciāls un pieaugošās nozares (4)

Centrālsava (SLO) ir nozīmīgs kalnrūpniecības reģions Slovēnijā.

Reģiona ekonomiskais uzplaukums tika konstatēts vairāk nekā 250

gadus atpakaļ, pateicoties melnajam zeltam – oglēm, kas noteica

arī citu nozaru attīstību apkārtnē. Arī stikla rūpniecībai ir vairāk nekā

150 gadus ilga tradīcija reģionā.

Ekstremaduras (SP) reģionā ekonomika ir cieši saistīta ar terciāro

sektoru it īpaši pārtikas rūpniecībā. Gan celtniecībai, gan rūpniecībai

ir mazāka nozīme reģiona attīstībā. Ekstremaduras reģionam ir

vadošā loma tradicionālās pārtikas produktu ražošanā, agrovides,

kalnrūpniecības un enerģētikas sektoros.



Bibliogrāfija par koprades telpu vadību un prasmēm (1)
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Tiešsaistē strādājošās koprades telpu kopienas piedāvā noderīgu informāciju

par koprades telpām, īsas pamācības to vadītājiem. Spānijā 2017.gadā

izveidoja vairāk nekā 900 jaunu koprades telpu.

Grieķijā un Itālijā koprades telpu pielāgojamība un to dažādās lietošanas

iespējas ir galvenie koprades telpu veiksmes faktori. (izmantošana sociālajā

un kultūras jomā, viegli pielāgojamas dažādām vajadzībām un darba laikiem,

pieejamo resursu labāka izmantošana).

Latvijā vēl nav oficiālu datu par koprades telpām, tomēr pēc praksē

redzamajiem piemēriem var izšķir trīs koprades telpu tipus: koprades telpas

reģionos (tās darbojas kā kopienu centrs un biznesa ideju inkubatori), biznesa

kompleksi (telpas, kas piedāvā dažādus pakalpojumus, kas nav saistīti tikai ar

uzņēmējdarbību, bet arī izklaidi) un telpas mākslas, kultūras un sociālajiem

projektiem un iniciatīvām.



Bibliogrāfija par koprades telpu vadību un prasmēm (2)
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Šobrīd Norvēģijā ir izveidotas daudzas koprades telpas. Gan publiskais,

gan privātais sektors ir uzsākuši vairākus projektus un pētījumus, lai

veiksmīgi nodibinātu labi funkcionējošas koprades telpas.

Slovēnijā ir radīta strukturizēta sistēma, kas iekļauj tehnoloģisko parku tīklu,

universitāšu un uzņēmējdarbības inkubatorus, jaunuzņēmumu rašanās

akseleratorus un klasiskie koprades centrus (iznomāt vietu / biroju/ galdu

un pievienoties kopienai).



Apmācību programmas tiem, kas darbojas koprades telpās (1)
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Go 2 Work, EOI (Spānijas Industriālo Organizāciju skola) sagatavota

koprades telpu apmācības programma.

Reload Greece veido jaunu uzņēmēju paaudzi, vadot, atbalstot un

veicinot līdzekļus sociālo vai ekonomisko uzņēmumu izveidošanai.

European Center in Training for Employment (Eiropas apmācību centrs

nodarbinātībai) (GR) piedāvā mūžizglītības apmācības ar mērķi veicināt

nodarbinātību, iegūstot jaunas prasmes vai paaugstinot jau esošo

kvalifikāciju.

Italia Startup ir nevalstiskā biedrība, kas pārstāv un atbalsta Itālijas

inovāciju ekosistēmu. Viena no tās darbības jomām ir uzņēmējdarbības

izglītība.
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Latvijā ir pieejamas neformālās mācību iespējas, kas izglīto un runā par

koprades telpām. Piemēram tādas konferences kā ‘Rīga: Tukša telpa + Radošās

industrijas= Radoša vietrade?’

Free Riga rīkoja ‘walkshop’ (pastaigu/seminārs) ‘Veidojot urbāno vērtību no

brīvo ēku neizmantotā potenciāla,’ kur apsprieda pilsētas centrālo ēku

pamestību un veidus kā radošās indusrijas un kopienas var iesaistīties sabiedrisko

īpašumu atjaunošanā.

Flow coworking jaunuzņēmumu kurss (Norvēģija), nedēļas nogalē rīkotais kurss

(50 stundas garš) par jaunuzņēmumu izveidi, komandas aktivitātēm, semināriem,

mentoringu sadarbības tīklu veidošanu utt.

Poligon Creative Centre moduļi un semināri ‘Sēdies, tev ir A!’ (Slovēnija), ir

uzņēmējdarbības koprades telpu konceptu apmācību modulis. Tiek apspriesti,

analizēti un tālāk attīstīti vairāk nekā 50 koprades telpu konceptu.

Apmācību programmas tiem, kas darbojas koprades telpās (2)



ES labās prakses piemēri
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Darbības nozares

• Pamesto ēku pārvēršana

• Efektīva koprades telpu vadība

• Koprades telpas vietējai attīstībai



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Aldealab Cáceres Knowledge Center 

Reģions Ekstremadura (Spānija)

Darbības 

nozares

Pamesto ēku pārvēršana

+ Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts Valsts iestādes pārveidoja un aprīkoja divas vecās rūpniecības

ēkas, kas kopš 50. gadiem vairs netika izmantotas un piešķīra

tās AldeaLab zināšanu centram.

Šodien tas neveic tikai koprades telpu funkciju, bet tas ir

nozīmīgs inovāciju un uzņēmējdarbības centrs, kas piedāvā

sanāksmju telpas, auditorijas, lai veicinātu inovāciju,

uzņēmējdarbību un radošumu. Ecolab uzņem ne tikai vietējos

uzņēmumus, bet arī nozīmīgas reģiona iestādes.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums LFdTV .- La Fabrika detodalavida

Reģions Ekstremadura (Spānija)

Darbības 

nozares

Koprades telpas vietējai attīstībai

+ Pamesto ēku pārvēršana

Apraksts LFdTV projekts tika izveidots 2015.gadā, kad jaunu

arhitektu grupa uzņēmās pārveidot divas vecas

cementa rūpnīcas, kas bija pamestas jau vairāk 30

gadus, un pārvērta tās par daudzfunkcionālām

koprades telpām. Tās tiek izmantotas pilsoniskās

līdzdalības programmām, atklātiem semināriem

vietējai kopienai, āras kino un citām kultūras

aktivitātēm reģionā.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Spaces of Young Creation

Reģions Ekstremadura (Spānija)

Darbības 

nozares

Pamesto ēku pārvēršana

+ Koprades telpas vietējai attīstībai

Apraksts ‘Spaces for young creation’ ir mākslas un radošu aktivitāšu

attīstības centri, kas rūpējas par brīvā laika pavadīšanas

iespējām. Tie tika izveidoti pamestās industriālās ēkās, tādās

kā lopkautuves, vecās baznīcas, angāri utt. Un pārveidoti,

lai jaunieši būtu ieinteresēti darboties un uzsākt sev

interesējošās iniciatīvas.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Free Riga

Reģions Rīga (Latvija)

Darbības 

nozares

Pamesto ēku pārvēršana

Apraksts Free Riga mērķis ir tās atdzīvināt - pārvērst tukšās ēkas

par telpu jaunām sabiedriskām, kultūras un mākslas

iniciatīvām un eksperimentiem. Viņi vienojas ar ēku

īpašniekiem un atver tās radošai darbībai uz laiku,

kamēr ēka netiek izmantota. FREE RIGA palīdz jaunām

idejām iegūt telpas par simbolisku samaksu, bet

īpašniekiem - atbalstu neizmantoto ēku uzturēšanā un

iedzīvināšanā.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Teikums

Reģions Rīga (Latvija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts TEIKUMS ir kopā strādāšanas un pasākumu vieta

jaunattīstītajā projektā Jaunā Teika. Tas ietver vairāk

nekā 150 darba vietas, kuras izmanto gan individuāli

strādājoši profesionāļi, gan uzņēmumi attīstības fāzē.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Darbavieta

Reģions Rīga (Latvija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts Darbavieta ir vieta darbam, darbnīcām, studijām,

radošajiem uzņēmējiem, māksliniekiem, notikumiem un

mijiedarbībai. Vieta radošai kopienai, ideju apmaiņai

un augšanai. Darbavieta tika uzsākta kā maza

koprades telpa un ar laiku tā paplašinājās,

Darbavietas iedzīvotājiem patīk radošā un

nepiespiestā atmosfēra, kas rosina jaunu kontaktu

dibināšanu un radošumu.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Flow Coworking

Reģions Trumse (Norvēģija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts Flow Coworking tika izveidots vecā alus darītavā

pilsētā Trumsē. Kad alus darītavu aizslēdza, bija dažādi

priekšlikumi, kā izmantot šo telpu un viens no tiem bija

pārvērst to par koprades telpu. Tā uzsākās Flow

Coworking darbība, 2014.gadā bija tikai 8 cilvēki, kas

dalīja telpu, divus gadus vēlāk cilvēku skaits pieauga

līdz 30 -40.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Erlik- pluss

Reģions Trumse (Norvēģija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts Erlikpluss ir arhitektu, dizaineru, inženieru, animatoru un

mākslinieku sadarbības tīkls. Viņi strādā kopējā studijā

koprades telpā Eliborg, kas bija pamesta skolas ēka.

Šī biznesa telpa sadarbojas ar maziem uzņēmumiem

visā Norvēģijā. Partneri tiek aicināti uz dažādām

darbnīcām un semināriem.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Urban Program

Reģions Grieķija

Darbības 

nozares

Pamesto ēku pārvēršana

Apraksts Viens no svarīgākajiem novatorisku darbību un projektu

finansēšanas instrumentiem, kas veicina pilsētu teritoriju

ekonomisko un sociālo atjaunošanu / rehabilitāciju

krīzes laikā. Tas attiecas uz mazām un vidējām pilsētām

un trūcīgām teritorijām, kurās ir vismaz 20 000

iedzīvotāju, un atrodas lielākos metropoles rajonos.
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Nosaukums Bollenti Spiriti

Reģions Apūlija (Itālija)

Darbības 

nozares

Koprades telpas vietējai attīstībai

& Pamesto ēku pārvēršana

Apraksts Programmas mērķis ir veicināt jauniešu iespējas.

Izmantojot pilsētu attīstības pieeju, tā apvieno ēku

renovāciju, izveidojot jaunas sociālās kultūras un

izglītības iniciatīvas, novērtējot jauno paaudžu

uzņēmējdarbības un radošo potenciālu. Izmantojot

iztēli, kā iesaistīt jauniešus radīt jaunas idejas, lai

veicinātu izaugsmi, zināšanu ekonomiku un sociālo

integrāciju.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums Laboratori Urbani

Reģions Apūlija (Itālija)

Darbības 

nozares

Koprades telpas vietējai attīstībai

& Pamesto ēku pārvēršana

Apraksts The Laboratori Urbani iniciatīva pārveido publiskos

īpašumus, izmantojot vairāku ieinteresēto pušu un

līdzdalības stratēģiju. Reģionālā pārvalde aicina

pašvaldības savās teritorijās identificēt neizmantotās

ēkas un finansēt to atjaunošanu: pirmkārt, ēkas fiziskā

atjaunošana, ko pārvalda vietējā pārvalde; otrkārt,

publisks aicinājums pārvaldīt šīs jaunās iestādes, lai

atbalstītu mācību, izglītības un kultūras mērķus.



ES labās prakses piemēri
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Nosaukums PUNKT Youth Center

Reģions Centrālsavas reģions (Slovēnija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

Apraksts PUNKT ir publiska koprades telpa ideju, zināšanu

apmaiņai un sadarbības veidošanām. Tā ir vieta, kur

tiekas radošas un atbildīgas iniciatīvas un projekti no

Centrālsavas reģiona un visas pasaules. Tā ir platforma,

kas savieno dažādas nozares un disciplīnas un dod

iespēju sabiedrības diskusijām.
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Nosaukums Katapult

Reģions Centrālsavas reģions (Slovēnija)

Darbības 

nozares

Efektīva koprades telpu vadība

+ Koprades telpas vietējai attīstībai

Apraksts Katapult ir uzņēmējdarbības veicinātājs, kas tika

izstrādāts, lai samazinātu bezdarba problēmas

centrālsavas reģionā. Šī koprades telpa nodrošina

dažādas tehnoloģiskās iespējas, lai koprades telpu

lietotāji varētu pārsvērt savu prototipu produktā.

Katapult mērķis ir veidot jaunas darba vietas, atbalstot

jaunuzņēmumu izveidošanu, kas ražo dažādus fizikus

produktus. Tā ir vide, kur uzņēmēji var saņemt

nepieciešamo atbalstu ātrākai un efektīvākai attīstībai.
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Dalībnieku skaits: 89 jaunieši (56% sievietes un 44% vīrieši).

Vecums: 21-30 gadi.

Izglītības līmenis (pirmie trīs rādītāji): 20% augstākā izglītība - bakalaura

grāds, 16% augstākā izglītība - maģistra grāds and 16% vidusskolu skolēni.

Nodarbinātības statuss (pirmie trīs rādītāji): 35% algoti darbinieki, 24%

studenti and 15% bezdarbnieki, kas meklē darbu.
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Viedoklis par apmācību nozīmi: 47% uzskata, ka tas ir svarīgi, tikai 1% domā,

ka tas nav svarīgi.

Piedalīšanās kursos (pēdējo 2 gadu laikā): 55 no 89 piedalījas apmācību

kursos (34 nav piedalījušies)

Apmācību metodes: jauniešiem patīk klātienes apmācību metodes, kam

seko jaukta tipa apmācības un apmācības tiešsaistē ir pēdējā vietā.

Interese par piedalīšanos papildkursos: 77 no 89 ir ieinteresēti.

Šķēršļi (pirmie trīs rādītāji): augstas izmaksas, laika plānošana and tā trūkums.

Iemesli, lai piedalītos apmācībās (pirmie trīs rādītāji): uzlabotu savu CV,

atvieglotu pieeju darba tirgum un zinātkāre.
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Profesionālās attīstības interesējošās jomas: Marketings un reklāma, valodas, IT un

datorzinības.

Ieinteresētība uzņēmējdarbībā: 82% ir ieinteresēti,18% nav.

Svarīgākās reģionu nozares:

Naftas ieguve, zvajniecība, apmācības un izglītība Trumsē (NO)

Kokapstrāde un lauksaimniecība Latgalē (LV). 

Apkalpojošā sfēra un mazumtirdzniecība centrālsavas reģionā (SLO). 

Lauksaimniecība (ieskaitot liellopu audzēšanu) un tūrisms Ekstremadurā (SP). 

Tūrisms, lauksaimniecība, kultūra un citas industrijas Itālijā. 

Lauksaimniecība un tūrisms Larisā (GR).

Nozares, kur jaunieši vēlētos strādāt: pakalpojumu sektoram bija manāms pārsvars,
nenorādot konkrētus darba amatus un darba vietas. Otrā izvēle bija IT/datorzinības,
trešājā vietā tūrisms, ēdināšana/agrobizness, administrācija un vadība.
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Kopumā piedalījās: 51 eksperts

Ekspertu darba nozares: uzņēmumu vadība, IT, valsts un nevalstiskais

sektors, izglītība un apmācības.

Nepieciešamības un izaicinājumi (attiecībā uz ekonomiku un

uzņēmējdarbību): darba vietu trūkums, inovācijas nepieciešamība,

iedzīvotāju skaita samazināšanās, jauno speciālistu izceļošana bezdarba

līmenis, nodokļu sistēmas neefektivitāte.

Vai ir nepieciešamība pēc vairāk korades telpām? Tas ir atkarīgs no

dažādiem faktoriem, kopumā eksperti apgalvo, ka labi attīstītos

reģionos un pilsētās tās nav nepieciešamas, tomēr mazāk attīstītās

vietās un lauku reģionos koprades telpas būtu noderīgas.
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Nepieciešamās prasmes, lai vadītu koprades telpas: pamatzināšanas par

koprades telpu konceptu, biznesa vadība (vadības zinības, sociālie mediji,

organizatoriskās prasmes, mārketings), motivācija, sociālās prasmes,

komandas darbs, konfliktu risināšana, sadarbības veidošana u.c.

Izaicinājumi koprades telpu izveidošanai: finansējums, birokrātija un

administratīvās prasības, nepieciešamo apmācību trūkums, tirgus

piesātinājums (dažos pētījuma reģionos), lietotāju trūkums.

Kā koprades telpas var veicināt vietējo attīstību? Kā uzņēmējdarbības

dzinējspēks, sinerģiju un sadarbības partneru attīstība, potenciālo talantu

atpazīšana; spēcīgu sadarbības tīklu veidošana, kas spētu aizstāvēt

teritorijas vajadzības; darba apstākļu uzlabošana utt.


