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METĀLAPSTRĀDES
UN SAISTĪTO
NOZARU
KLASTERIS

Klasteris ir biznesa projekts, kura mērķis ir sadarbojoties nozares 
uzņēmumiem, mācību iestādēm un pētniecības institūcijām, palielināt 
iesaistīto uzņēmumu saimnieciskās darbības efektivitāti.

Klastera būtība ir attīstīt dažāda veida sadarbību un īstenot aktivitātes, kas 
sekmē iesaistīto uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanu, produktivitāti 
un eksporta apjomu pieaugumu, kā arī labvēlīgi ietekmē nozares attīstību 
kopumā. Sadarbība tiek īstenota arī ar saistīto nozaru uzņēmumiem un 
pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība ir saistīta un ietekmē nozares 
konkurētspējas attīstību.

Klastera aktivitāšu īstenošanai tiek piesaistīts valsts un ES fondu 
līdzfinansējums.

Pamatprincips – īstenojot sadarbību var sasniegt vairāk un strādāt 
efektīvāk.
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Kas ir klasteris?



Klastera kordināciju nodrošina Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes 
Rūpniecības Asociācija (MASOC). MASOC ir brīvprātīga nevalstiska 
organizācija, dibināta 1994. gadā kā nozares informatīvi-konsultatīvais cen-
trs, kas apvieno mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības un saistīto no-
zaru uzņēmumus un institūcijas, lai veicinātu nozares attīstību, sekmētu 
savstarpējo sadarbību un nozares speciālistu profesionālo izaugsmi.

MASOC pašlaik ir apvienojušies ap150 vadošie nozares uzņēmumi. 
Uzņēmumu kopējais gada apgrozījums ir virs 1 miljarda LVL.
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Klastera koordinācija

METĀLAPSTRĀDES UN SAISTĪTO NOZARU KLASTERA MĒRĶIS IR TĀ DALĪBNIEKU 
STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS STIPRINĀŠANA, EKSPORTA APJOMU PIEAUGUMS 
UN JAUNU PRODUKTU ATTĪSTĪBA, BALSTOTIES UZ CIEŠU SADARBĪBU UZŅĒMUMIEM, 
PĒTNIECĪBAS, IZGLĪTĪBAS UN CITĀM SAISTĪTAJĀM INSTITŪCIJĀM.

MĒRĶIS:

SADARBĪBA KLASTERA IETVAROS

STARPTAUTISKĀS ATPAZĪSTAMĪBAS 
VEICINĀŠANA STARPTAUTISKĀ

KONKURĒTSPĒJA

EKSPORTA
PIEAUGUMS

UZŅĒMUMU PEĻŅAS 
PIEAUGUMS

JAUNU PRODUKTU ATTĪSTĪBA

CILVĒKRESURSU UN ZINĀŠANU ATTĪSTĪBA

DARBĪBAS EFEKTIVITĀTE, PRODUKTIVITĀTE, 
IZMAKSU SAMAZINĀJUMS
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MAŠĪNBŪVES 
UN

METĀLAPSTRĀDES
UZŅĒMUMI

MATERIĀLU
UN IEKĀRTU
PIEGĀDĀTĀJI

VALSTS
INSTITŪCIJAS

DIZAINA UN 
KONSTRUĒŠANAS

PAKALPOJUMI

FINANŠU
SEKTORS

PĒTNIECĪBAS
INSTITŪCIJAS

TESTĒŠANA UN
SERTIFIKĀCIJA

OTRREIZĒJĀ
PĀRSTRĀDE

IZGLĪTĪBAS
INSTITŪCIJAS



PĀRSTĀVĒTĀS
NOZARES
Klastera kodolu veido mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumi – metālu, 
metāla izstrādājumu, mehānisko, elektrisko un tehnoloģisko iekārtu, un 
transporta līdzekļu ražotāji (atbilstoši NACE 2 saimnieciskās darbības 
klasifikācijai tas ietver 24, 25, 27, 28, 29 un 30 grupas). 

Lai arī šo uzņēmumu ražotās produkcijas pielietojums ir ļoti plašs un pastāv 
ļoti liela produktu daudzveidība, tos vieno virkne tehnoloģisko procesu, 
speciālistu profils un saites pievienotās vērtības radīšanas ķēdē. 

Arī risināmās problēmas un izaicinājumi šiem uzņēmumiem bieži ir līdzīgas, 
kas ļauj ne vien konkurēt, bet arī sadarboties pie konkrētiem projektiem un 
risināmām problēmām. 

Papildus mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmumiem, kas veido klastera 
kodolu, tajā ir pārstāvēti uzņēmumi un institūcijas no saistītajiem darbības 
veidiem, kas tāpat ir nozīmīgi nozares izaugsmei un ir MASOC biedri – iekārtu 
un materiālu piegādātāji, testēšanas un sertifikācijas institūcijas, dizaina, 
prototipēšanas un konstruēšanas pakalpojumu sniedzēji. Cieša sadarbība 
tiek īstenota ar izglītības, pētniecības, finanšu sektoru un valsts institūcijām. 

Visi iesaistītie dalībnieki kopā nodrošina pilnu pievienotās vērtības radīšanas 
ķēdi sākot no izejvielām līdz gatavam produktam un ļauj īstenot daudzpusīgus 
sadarbības projektus dažādās jomās.
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