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Viedo pilsētu 
risinājumu tirgus 
izaugsmes 
prognozes



Viedo pilsētu risinājumu tirgus nākamajos gados ievērojami 
augs

Avoti: "Smart Cities Market Analysis & Segment Forecasts to 2025", Grand View Research, 2018; "Global Smart City Market", Technavio, 2016; "Smart Cities", Frost & Sullivan, Novemberis

2017; "Smart Cities Market", Mordor Intelligence, Septemberis 2018
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Globālais viedo pilsētu tirgus, ASV $ milj.



Būtiskākie risinājumi - vieda pārvaldība un vieda izglītība. Līdz 
2022. gadam veidos gandrīz divas trešdaļas tirgus
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Viedo pilsētu tirgus segmentācija pēc pielietojuma, ASV $ milj Vieda izglītība - digitāla mācīšanās. Tas ietver sistēmas un 

programmatūru, kas nepieciešamas izglītības infrastruktūras 

uzturēšanai. Pieaugošais pieslēgto ierīču skaits rada optimistisku 

prognozi.

Vieda pārvaldība - visstraujāk augošais segments. Sistēmas, lai 

uzlabotu pilsētas pārvaldību, pārvaldes efektivitāti.

Viedās ēkas sastāv no IoT, kas nodrošina energoefektivitāti, 

investīciju atdevi un profilaktisko apkopi.

Viedā mobilitāte ietver IoT ieviešanu transportā, kas nodrošina 

satiksmes pārvaldību. Paredzams, ka elektriskie un autonomie 

transportlīdzekļi veicinās šī segmenta izaugsmi.

Viedā veselības aprūpe ietver sensoru izmantošanu, lai palīdzētu 

analizēt pacientu datus personalizētām procedūrām.

Viedā lietderība ietver IoT risinājumus, kas optimizē enerģijas 

patēriņu pilsētas infrastruktūrā.

Avoti: "Smart Cities Market Analysis & Segment Forecasts to 2025", Grand View Research, 2018



Privātā sektora ieguldījumi būs izšķiroši svarīgi viedo pilsētu 
attīstībai
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Avots: telacare.com Avots: fastcompany.com

Avots: transitscreen.com/industries/commercial Avots: carguru.lvAvots: enaspot.com



Ļaujam inovācijām ienākt 
organizācijā, pašvaldībā,  
uzņēmumā



Gan uzņēmumiem, gan valsts institūcijām, gan pašvaldībām 
sekmīgas inovācijas priekšnoteikumi ir vienādi

8

Mērķis

• Skaidri mērķi un 

prioritātes

• Projektu principi

• Strukturēti projektu 

uzsaukumi

• Projekti sagrupēti 

programmās

Inovāciju procesi

• Dokumentēts process

• Rīki, vides

Zināšanas un cilvēki

• Sadarbība

• Atbildības sadalījums

• Tehnoloģiju attīstības 

uzraudzība

• Intelektuālā īpašuma 

tiesību aizsardzības 

principi

Inovāciju komunikācija

• Iekšēja un ārēja 

komunikācija par 

inovāciju projektiem

• Lepošanās ar 

panākumiem, 

sabiedrības 

informēšana



Inovācijas procesiem jāatbilst inovācijas dzīves ciklam
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Ikgadējs novērtējums

• Inovāciju funkcijas 

izvērtējums pret tās 

mērķiem

• Projektu izvēle 

realizācijai

Investīciju padome

Projektu uzsaukumi

• Pastāstīt

uzņēmumiem par 

organizācijas 

prioritātēm

• Saņemt 

idejas/pieteikumus

Funkcijas

Izvērtējums

• Novērtēt pieteikto 

projektu/ideju 

kvalitāti

Inovāciju funkcija

Prioritizēt projektus

• Prioritizēt atbilstoši 

Inovāciju funkcijas 

mērķiem

Inovāciju funkcija

Aktivitātes

Īpašnieki



Inovācijas ekosistēma var būt sarežģīta
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Inovāciju funkcija

Modeļi

• Inkubācija

• Investīcijas Start-up, Spin-offs

• Grantu programmas

• PPP

• Līdzfinansējums u.c.

• Plānošana, koordinācija

• Sadarbība ar zinātniekiem

& G2B

• Zināšanu un intelektuālā 

īpašuma aizsardzība

• Starptautiska sadarbība

Funkcija
Riska 

kapitāla 

fonds

Riska 

kapitāla 

fonds

Dzelzceļu

sadarbības partneri

Tehnoloģiju 

piegādātāji

Finanšu institūcijas

Start-up 

organizācijas

R&D

Universitātes

Start-upi

Organizācija Ārpusē

Pamatdarbības funkcijas

• Vajadzības

• Jaunas idejas

• Sadarbība testēšanā un izmēģināšanā

• Pieņēmumu verifikācija

• Komercializācija



Inovāciju ekosistēma publiskajā pārvaldē, pašvaldībās
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Avots: openpolicy.blog.gov.uk Avots: www.servicedesignmaster.com/visit-to-mind-lab.html

Avots: http://smartcityinnovationlab.com

http://smartcityinnovationlab.com/
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