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Vidzemes uzņēmējdarbības centra 
aktualitātes
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Vidzemes stāsti 2018

• 26 Vidzemes stāstu izvirzīšana līdz 16.04.2018

• Simpātiju balva – balsošana no 01.08.2018

• Stāstu godināšana – 15.08.2018 Lubānas novadā
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Vidzeme lauž stereotipus

• Sociālās uzņēmējdarbības informatīvais seminārs: aprīlī
(PIKC Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā)

• Iespēja uzņēmējiem uzzināt par cilvēku ar invaliditāti 
nodarbinātību, par iespēju saņemt atbalstu
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Hakatoni

• Mērķis - iedrošināt skolu audzēkņus ģenerēt idejas, stiprināt viņu 
uzņēmējspējas, radīt interesi par uzņēmējdarbību.

• Sadarbībā ar Vidzemes reģiona profesionālajām izglītības iestādēm

• Paveiktais - Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola

• Plānotais – Smiltene, Priekuļi, Valmiera
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Invest.Vidzeme

• Vispārīga informācija par Vidzemes reģiona profilu 
(Sadaļa: Uzņēmējdarbība Vidzemē)

• Vienuviet pieejama informācija esošajiem un 
potenciālajiem uzņēmējiem par iespējām saņemt dažāda 
veida atbalstu (Sadaļas: Uzņēmējdarbība Vidzemē; 
Aktualitātes)

• Informācija par pasākumu plānu, apmācību un lekciju 
piedāvājumu Vidzemē un citviet (Sadaļa: Pasākumu 
kalendārs)

• Investīciju objektu datu bāze
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Invest.Vidzeme
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Invest.Vidzeme

• Redaktora iespējas invest.vidzeme:
- pievienot jaunus un rediģēt esošos investīciju objektus savā 

novadā

- pievienot jaunus un rediģēt esošos pasākumus

- pievienot jaunas aktualitātes
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Invest.Vidzeme

• Kopš invest.vidzeme darbības sākuma:
- publicētas vismaz 150 ziņas

- vietnes kalendārā publicēti aptuveni 200 pasākumi (semināri, 
apmācības, tikšanās)

- vietne apmeklēta vismaz 6500 reižu



10

Citi plāni

• Pieredzes apmaiņas brauciens – Lietuva?
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Projektos
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Viedās specializācijas stiprināšana, 
attīstot starptautisko sadarbību

Mērķis: palielināt inovāciju ieviesēju (inovāciju starpnieku, iestāžu, 
pētniecības iestāžu, uzņēmumu) kapacitāti, lai piemērotu viedas 
specializācijas pieeju. 

Rezultāts: izveidota Transnacionāla inovāciju brokeru sistēma (TIBS).

Tuvākās aktivitātes: 28.martā, Valmierā

Diskusija un praktiska nodarbība par jauna atbalsta instrumenta 
izveidi Vidzemē
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Wood & Furniture

Mērķis: stiprināt pārrobežu sadarbību kokapstrādes un mēbeļu 
sektorā.

Rezultāts: pētījums, produktu prototipu izstrādes maratoni jeb 
hakatoni, semināri, tirdzniecības misijas, publicitātes video u.c.

Tuvākās aktivitātes: aprīlis-maijs  pieredzes apmaiņas vizītes

maijs-oktobris  tirdzniecības misijas 
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Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu 
atbalsta politikas instrumenti

Mērķis: reģionālo politikas instrumentu uzlabošana ilgtspējīgas 
inovāciju ekosistēmas viedo specializāciju jomās atbalstam.

Rezultāts: uzlabota reģionālā politika inovāciju ekosistēmas viedo 
specializāciju jomās atbalstam; izstrādāta Vidzemes reģiona viedo 
specializāciju stratēģija un rīcības plāns.

Tuvākās aktivitātes: uzņēmēju un pētniecības iestāžu sadarbības 
veicināšanas pasākumi
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Atbalsts eko inovāciju virzībai 
starptautiskajos tirgos

Mērķis: attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju 
atbalsta sistēmas partneru reģionos

Rezultāts: rīcības plāns atbalsta instrumentu (t.sk. SAM 1.2.1.) 
pilnveidei, lai uzlabotu reģionu MVU konkurētspēju un inovāciju 
kapacitāti.

Tuvākās aktivitātes: aprīlis 2018 – maijs 2019  pasākumi uzņēmēju 
un pētnieku sadarbības veicināšanai
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Livonijas kulinārais ceļš

Mērķis: izveidot tūrisma produktu «Livonijas kulinārais ceļš»; uzlabot 
pārrobežu sadarbību vēsturiskās Livonijas teritorijā; veicināt 
teritorijas kā gastronomiskā tūrisma galamērķa atpazīstamību; 
izveidot TasteHansEATica maršrutu

Projekta aktivitātes: semināri Vidzemē un Kurzemē tūrisma un 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un ražotājiem; izglītojoši 
semināri, meistarklases, pieredzes apmaiņas, ekspertu konsultācijas; 
tematiskie tīklojumi un zināšanu pārnese; kulinārie festivāli, «garšas 
amatnīcas»
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Paldies!

Jautājumi, komentāri?


