
Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas eksperti 
Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji un attīstības speciālisti

Valsts institūciju: Ekonomikas ministrija (EM), Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA), 
Labklājības ministrija (LM), Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Lauku atbalsta dienests 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
(LAD) speciālisti

Vidzemes reģiona uzņēmēji
Uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju: AS Attīstības un �nanšu institūcija ALTUM, LIAA 

Biznesa inkubatori, LLKIC pārstāvji
Uzņēmēju nevalstisko organizāciju: LIKTA, LETERA, MASOC, Vieglās rūpniecības uzņēmumu 

asociācija eksperti
Augstākās izglītības un pētniecības institūciju: ViA, RTU, LLU, VRI profesionāļi 

RATIO projekts tiek ieviests starpreģionu programmas Interreg Europe 2014.-2020. gadam 
ietvaros. Šī publikācija atspoguļo vienīgi tās autora viedokli un Interreg Europe programma 

nav atbildīga par jebkādu šīs informācijas lietojumu.

RĪCĪBAS PLĀNS
MVU INOVĀCIJU SEKMĒŠANAI

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONĀ

Rīcības plāns ietver prioritāros rīcības virzienus un pasākumus, 
kurus iniciē vai īsteno Vidzemes plānošanas reģiona adminis-
trācija. Pasākumi tiek īstenoti patstāvīgi vai sadarbībā ar valsts 
un VPR pašvaldību iestādēm, izglītības un pētniecības, uzņēmēj-
darbības atbalsta institūcijām, komersantiem, nevalstiskajām 
organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm.

LAILA GERCĀNE
Attīstības un projektu nodaļas vadītāja 
+371 64116007, laila.gercane@vidzeme.lv

LAIMA ENGERE
RATIO projekta vadītāja 
+371 28376912, laima.engere@vidzeme.lv

RĪCĪBAS PLĀNA IZSTRĀDĒ PIEDALĪJĀS

KONTAKTI

2018 GADS
Rīcības plāna izstrādātājs – SIA “Ideju kapitāls”

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS



MVU inovāciju vajadzībām 
nepieciešamo zināšanu, 

informācijas un datu 
pieejamības un kvalitātes 

pilnveide. 

B.2.PRIORITĀRĀ RĪCĪBAKoordinācijas sistēmas 
un ieviešanas mehānismu 

pilnveide. 

B.1.PRIORITĀRĀ RĪCĪBA

TIKA IZSTRĀDĀTS AR MĒRĶI 
INICIĒT UN ĪSTENOT TĀDUS PASĀKUMUS, 

KURU IEVIEŠANA:

1 UZLABO
Latvijas reģionālo politiku ieviešanas 
instrumentus - darbības programmas 
mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas 

atbalstam lauku reģionos.

2 PILNVEIDO
Darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība” 1.2. speci�skā atbalsta 
mērķa pasākumus.

3 RADA
Priekšnoteikumus inovāciju vides 

attīstībai, šim mērķim izmantojot citus 
pieejamos resursus.

RĪCĪBAS
PLĀNS

Situācijas izpēte
darba grupās

1

Pētījuma
izstrāde

2
Rīcības plāna

izveide

3

Diskusijas un pārskatīšana
darba grupā, rīcības plāna 

apstiprināšana

4
Iesaistīto pušu iepazīstināšana

ar rīcības plānu

5

Rīcības plāna ieviešanas 
uzraudzība līdz 2022. gadam

6

UZŅĒMĒJIEM

Latvijas augstskolu un profesionālo skolu piedāvājums uzņēmējiem
 
Latvijas augstskolu, profesionālo skolu un zinātnisko institūtu 
sadarbības piemēru inovāciju jomā apkopojums

VISPĀRĪGI

10 inovāciju tipu apraksts un inovāciju taktiku saraksts latviešu valodā 
 
Inovāciju tendenču kopsavilkums 
 
RATIO projekta labo prakšu apkopojums 

!

B bloks Rīcības inovāciju vides 
(koordinācijas, konsultatīvā atbalsta struktūru 
darbības, informācijas un infrastruktūras 
nodrošinājuma un pieejamības pilnveide un 
attīstība) pilnveidei

B BLOKS
Rīcības MVU

aktivizēšanai un
motivēšanai

C BLOKS

Inovāciju un tehnoloģiskās 
attīstības pasākumu klāsta 

palielināšana un kompetenču 
ieguves iespēju pilnveide, 
iesaistot esošos inovāciju 
sistēmas dalībniekus un 

izmantojot esošo 
infrastruktūru. 

B.3.PRIORITĀRĀ RĪCĪBA

Pētījums ir pieejams Vidzemes plānošanas reģiona interneta vietnēs www.vidzeme.lv 
un www.invest.vidzeme.lv. Tas ietver vairākas praktiskas sadaļas, kuras gan 
uzņēmumi, gan to atbalsta institūcijas var izmantot darbā.

A.2.PRIORITĀRĀ RĪCĪBA

SAM 1.2.1 pasākuma 
1.2.1.2. izmaiņu rosināšana 

MVU inovāciju aktivitātes 
paaugstināšanai.

A.1.PRIORITĀRĀ RĪCĪBA

MVU aktivizēšanas un
motivēšanas pasākumi
ar mērķi sekmēt jaunu

inovāciju rašanos
un ieviešanu.

C.1.PRIORITĀRĀ RĪCĪBA

A BLOKS
Rīcības un rekomendācijas 
politiku un to īstenošanas 
instrumentu pilnveidei

SAM 1.2.1 pasākuma 
1.2.1.2. izmaiņu risināšana, 
lai palielinātu MVU iespējas 
piesaistīt augsti kvalificē-

tus darbiniekus.---------------------------

B BLOKS
C BLOKS

A BLOKS

--------------------


