Stratēģiskais mērķis (UM) – UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
Rīcības virziens (U-1) – UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE - Stabila un atbalstoša vide uzņēmējdarbībai (t.sk. mazajiem un vidējiem komersantiem),
uzņēmējdarbības infrastruktūras un industriālo teritoriju attīstīšana
Uzdevuma
Nr.
U-1-1

Uzdevums
Valmieras
kā
uzņēmējdarbības centra
stiprināšana un attīstība

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-1-1-1

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, ViA,
ES, C

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība,
LTRK

2015-2020

PB, ES, C

Informācijas pieejamības nodrošināšana par
uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem
sadarbībā ar valsts un nevalstiskajām biznesa
atbalsta institūcijām

Pašvaldība,
LTRK, VBII

2015-2020

PB, ES, C

Atbalsta sistēmas izstrāde uzņēmējdarbībai
pašvaldības administratīvajā teritorijā

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Uzņēmējdarbības
monitorings,
esošās
uzņēmējdarbības datu bāzes izveide un
aktualizācija
Atbalsts semināru un konferenču rīkošanā
informācijas
apmaiņai
par
aktualitātēm
uzņēmējdarbības jomā

Pašvaldība,
uzņēmēji,
ViA, LTRK
Pašvaldība,
ViA, LTRK,
VBII

U-1-1-3

Atbalsts
Vidzemes
organizēšanā

dienas

U-1-1-4

U-1-1-5

U-1-1-2

uzņēmēju

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Veikts monitorings
Izveidota datu bāze
Valmieras pilsētā notikuši
semināri un konferences,
t.sk.
starptautiskās,
uzņēmējdarbības jomā
Organizētas
ikgadējās
“Vidzemes
uzņēmēju
dienas”
Nodrošināta informācijas
pieejamība
par
uzņēmējdarbības
veicināšanas
pasākumiem
(pieejama
informācija Pašvaldības
interneta
vietnē
un
Valmieras
Uzņēmēju
konsultatīvās
padomes
ietvaros u.c.)
Izstrādāta
atbalsta
sistēma

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, LTRK – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Valmieras nodaļa, Pašvaldība – Valmieras
pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, ViA – Vidzemes Augstskola
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Uzdevuma
Nr.

U-1-2

Uzdevums

Atbalsts
uzņēmējdarbības
uzsākšanai un Biznesa
un inovāciju inkubatora
darbībai

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-1-1-6

Esošo
uzņēmumu
darbības stiprināšana un
attīstība

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, ES, C

Iznākuma rezultatīvie
rādītāji

Dalība
starptautiskos
uzņēmēju
forumos,
semināros uzņēmēju vizītēs un misijās

Pašvaldība,
LTRK,
uzņēmēji

U-1-1-7

Pilsētas marketinga stratēģijas izstrāde

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

U-1-2-1

Sekmēt uzņēmēju savstarpēju sadarbību un
informācijas apmaiņu (t.sk., biznesa mentoru
kustības attīstība pilsētā)
Atbalstīt un popularizēt Valmieras Biznesa un
uzņēmējdarbības inkubatora darbību un sekmēt
valsts atbalstu tā nepārtrauktai darbībai
Atbalsta informatīvās sistēmas izveide par
uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām un tās
monitorings, sekmīgās jauno un esošo uzņēmēju
pieredzes popularizēšana, „Valmieras veiksmes
stāsti”
Valmieras uzņēmumu atbalstīšana iekļaujot tos
dažādās pilsētas mārketinga aktivitātes

Pašvaldība,
VBII

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība,
VBII

2015-2020

PB, ES, C

Straujāka
uzņēmumu
dibināšanas dinamika

Pašvaldība,
VBII

2015-2020

PB, ES, C

Pieaug uzņēmēju skaits
Sniegts
informatīvs
atbalsts
esošajiem
uzņēmumiem

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Līdzdarboties valsts politikas veidošanā, valsts
vai ES atbalsta piesaistei infrastruktūras objektu
izbūvei
Sekmēt eksportējošo un ražojošo uzņēmumu
infrastruktūras uzlabošanu

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Investīciju apjoms
Uzņēmēju
dalība
mārketinga aktivitātēs
Panākts valsts vai ES
atbalsts
infrastruktūras
objektu izbūvē
Uzņēmumi ir informēti par
ES un valsts atbalsta
iespējām
iekārtu
modernizācijai,
telpu
būvniecībai vai pārbūvei

U-1-2-2

U-1-2-3

U-1-3

Pasākums, aktivitāte

U-1-3-1

U-1-3-2

U-1-3-3
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Informēti
uzņēmēji
(pasākumi,
aktivitātes
u.c.)
Valmieras starptautiskās
atpazīstamības
palielināšanās
(dalība
izstādēs u.c.)
Apstiprināta
pilsētas
marketinga stratēģija
Izveidota
biznesa
mentoru kustība Valmierā

Uzdevuma
Nr.

U-1-4

Uzdevums

Infrastruktūras
un
industriālo zonu izveide,
attīstība un pilnveide
(t.sk.
degradēto
un
neapgūto
teritoriju
attīstība)

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-1-3-4

attīstības

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Atbildīgais
1
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Atbalsts
klasteru
aktivitātēm

izveides

un

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, ES, C

U-1-3-5

Valmieras uzņēmēju konsultatīvās
darbības pilnveidošana

padomes

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

U-1-3-6

Labvēlīgu izmaiņu sekmēšana likumdošanā
uzņēmējdarbības veicināšanai
Industriālo objektu izveidei piemērotas teritorijas
sagatavošana,
t.sk.
inženiertehnisko
komunikāciju attīstība
Pilsētas degradēto un neapgūto teritoriju
attīstības koncepcijas un tehniski ekonomiskā
pamatojuma
izstrādi
teritoriju
atgriešanai
ekonomiskajā apritē; veicināt veco ēku
nojaukšanu un vides sanāciju
Industriālo
teritoriju
sakārtošana
(t.sk.
infrastruktūras
nodrošināšana)
investīciju
piesaistei
Atbilstošas
jaudas
un
kvalitātes
inženierkomunikāciju attīstīšana esošajām un
jaunajām industriālajām zonām

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES, C

U-1-4-1

U-1-4-2

U-1-4-3

U-1-4-4
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Iznākuma rezultatīvie
rādītāji
Pilsētas
uzņēmēju
konkurentspējas
palielināšanās (dalībnieku
skaits klasteros u.c.)
Padomes sēžu skaits
Dalībnieku skaits
Sadarbība ar Beverīnas,
Burtnieku un Kocēnu u.c.
novadiem
Pieaug uzņēmumu skaits,
pieaug investīciju apjoms
Izveidotas
investoriem
piemērotas
industriālās
teritorijas
Revitalizētas degradētās
un neapgūtās teritorijas

Piesaistīto
investīciju
apjoms
Radītās darbavietas
Piesaistīto
investīciju
apjoms
Radītās darbavietas

Rīcības virziens (U-2) – TŪRISMS–Konkurētspējīgas tūrisma vides, infrastruktūras un inovatīva tūrisma piedāvājuma attīstīšana Valmieras un apkārtējo
novadu kā tūrisma galamērķa stiprināšanai
Uzdevuma
Nr.
U-2-1

Uzdevums
Pilsētas un apkārtējo
novadu
kā
vienota
tūrisma
galamērķa
pozicionēšana
darījumu,
kultūras,
dabas, veselības un
radošo
industriju
tūrisma
virzienos
ienākošajā un vietējā
tūrismā

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-1-1

Vienotas pilsētas tēla koncepcijas un
mārketinga vidēja termiņa stratēģijas izstrāde
un īstenošana

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2017

U-2-1-2

Dažāda veida tūrisma un informatīvo materiālu
sagatavošana

Pašvaldība

2020

PB, ES

U-2-1-3

Jauna vortāla www.visit.valmiera.lv izstrāde

Pašvaldība

2015

PB

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB

Izstrādāta
pilsētas
tēla koncepcija un
vidēja
termiņa
mārketinga
stratēģija,
veikti
tūrisma
tirgus
segmentu pētījumi,
īstenojot mārketinga
efektivitātes analīzi,
izstrādāts un ieviests
tūrisma monitoringa
mehānisms
Atjaunoti
un
izstrādāti
jauni
materiāli,
pieaug
pilsētas
apmeklētība,
atpazīstamība
Izstrādāts
vortāls,
pieaug
pilsētas
atpazīstamība,
vortāla, pilsētas un
apkārtējo
novadu
apmeklētāju skaits

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, LIAA – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, NVO – nevalstiskās organizācijas, Pašvaldība –
Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, ViA – Vidzemes Augstskola, VOC – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes Olimpiskais centrs”
27

Uzdevuma
Nr.

U-2-2

Uzdevums

Jaunu tūrisma objektu
un
pakalpojumu
veidošana, atbilstošas
infrastruktūras izveide

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-1-4

simbols”

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2016

U-2-1-5

Dalība tūrisma izstādēs, gadatirgos, forumos
u.c.

Pašvaldība

2020

PC

U-2-1-6

Efektīva komunikācija par tūrisma aktivitātēm
tradicionālos un inovatīvos veidos

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

U-2-2-1

Atbalsts dabas, darījumu,
veselības tūrisma attīstībai

Pašvaldība,
VBII

2020

PB, ES, C

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Publiska
konkursa
organizēšana

„Valmieras

kultūras
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un

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB

Realizēts konkurss,
iesaistot
vietējo
sabiedrību
Noteikts
pilsētas
reprezentatīvais/-ie
simbols/-i
Īstenota
dalība
ikgadējos tūrisma un
galamērķa
popularizēšanas
pasākumos
galvenajos
mērķa
tirgos ārvalstīs un
Latvijā
Veikti komunikācijas
pasākumi,
tās
efektivitātes
novērtēšanai
nepieciešamās
informācijas ieguve
un izvērtējums
Atjaunota un attīstīta
tūrisma
infrastruktūra
un
izveidoti
jauni
tūrisma objekti un
produkti
u.c.
apmeklētāju
piesaistes

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-2-2

veida

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

U-2-2-3

Multifunkcionāla vides izglītības un inovāciju
centra izveide

Pašvaldība

2020

PB,
kapitālsabiedrības,
VB, ES, C

U-2-2-4

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
(IKT) risinājumu pielietojuma pilnveidošana un
attīstīšana tūrisma informācijas nodrošināšanā
un apritē

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

U-2-2-5

Atbalsts jaunu piesaistes objektu izveidē
sadarbībā ar partneriem (privātiem, ārvalstu,
valsts u.c.)

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Tūrisma
informatīvās
infrastruktūras attīstīšana

un

cita
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Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, ES, C

Uzlabota esošā un
izveidota
jauna
tūrisma informatīvā
infrastruktūra
(marķēti audio gida
objekti,
uzstādītas
norāžu
zīmes,
ieviesta krustpunktu
sistēma velo ceļu
tīklā u.tml.
Sabiedriskās
tualetes pilsētā
Izveidots
multifunkcionāls
vides izglītības un
inovāciju
centrs;
pieaugošs pilsētas
apmeklētāju skaits
Ieviesti jauni IKT
risinājumi
pilsētas
apmeklētāju
uzskaitei,
iegūto
datu apstrādei un
analīzei;
uzstādīts
interneta
kiosks
lietojumam ārtelpā;
paplašināts
audiogids, izstrādāta
un
ieviesta
360
virtuālā tūre
Atbalstīta
jaunu
piesaistes
objektu
izveide

Uzdevuma
Nr.

U-2-3

Uzdevums

Konkurētspējīga
tūrisma
piedāvājuma
attīstīšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-2-6

Tūrisma infrastruktūras piemērošana cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

U-2-3-1

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un
izmantošana inovatīvu tūrisma piedāvājumu
izveidē

Pašvaldība

2020

PB, VB, ES

U-2-3-2

Jaunu dabas tūrisma produktu un piedāvājumu
izveide, (t.sk. tematisko maršrutu izstrāde
Valmierā un apkārtējos novados)

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

U-2-3-3

Sabiedrības
līdzdalības
nodrošināšana
kultūras un dabas mantojuma apzināšanā un
saglabāšanā

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

U-2-3-4

Industriālā mantojuma un esošo ražošanas
uzņēmumu iesaistes veicināšana tūrisma
piedāvājuma veidošanā

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

Pasākums, aktivitāte
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Atbildīgais
2
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, ES, C

Nodrošināta
vides
pieejamība,
t.sk.
populārākie pilsētas
tūrisma objekti, u.c.
piesaistes
Īstenots Valmieras
pilsdrupu
atjaunošanas
projekts.
Izveidota
atraktīva kultūras un
tūrisma
teritorija
„Valmieras
vecpilsēta”
Izstrādāti
jauni
tematiskie
piedāvājumi dabas
tūrismā;, pieaugošs
ceļotāju skaits
Apzināts kultūras un
dabas
mantojums
(dižkoku
skaits,
bioloģiskā
daudzveidība, parki,
kultūras pieminekļi,
nemateriālais
mantojums u.c.)
Sadarbībā
ar
uzņēmumiem
izstrādāti
piedāvājumi
(ekskursiju maršruti,
piedāvājumi grupām
u.c.)

Uzdevuma
Nr.

U-2-4

Uzdevums

Tūrisma klasteru un citu
tīklojumu attīstīšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-3-5

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, VOC, ES, C

Paplašināta Sajūtu
Parka
un
citu
piesaistes
objektu
infrastruktūra
un
tūrisma pakalpojumu
piedāvājums
Pieaug
ceļotāju
skaits,
pilsētas
atpazīstamība
Īstenoti sadarbības
projekti

Daudzveidīga un atraktīva piedāvājuma
veidošana, orientējoties uz ģimenēm ar
bērniem kā tūrisma segmentu

Pašvaldība,
VOC

U-2-3-6

Veicināt
populāru,
ikgadēju
pasākumu
rīkošanu (Laivu maršs, rudens ekskursija u.c.)

Pašvaldība

2020

PB, uzņēmēji, C

U-2-4-1

Kompleksu piedāvājumu veidošana, attīstīšana
sadarbojoties dažādiem partneriem (Gaujas
NP klasteris, Vidzemes tūrisma asociācija, VIA
Hansaetica, Hanzas pilsētas u.c.)
Pašvaldības
iestāžu,
kapitālsabiedrību,
uzņēmēju sadarbības attīstīšana kompleksu
tūrisma
piedāvājumu
izstrādē
kultūras,
veselības, darījumu un dabas (t.sk. aktīvā)
tūrismā

Pašvaldība

2020

PB, ES, LIAA, C

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

U-2-4-2
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Izstrādāti kompleksi
piedāvājumi

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-4-3

Valmieras un apkārtējo novadu tūrisma
konsultatīvās padomes efektīvas darbības
nodrošināšana

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

U-2-4-4

Pieredzes apmaiņas un zināšanu pārneses
nodrošināšana

Pašvaldība

2020

PB, ES, uzņēmēji,
C

U-2-4-5

Sadarbības pilnveidošana starp visām tūrismā
iesaistītām pusēm

Pašvaldība

2020

PB

Pasākums, aktivitāte
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Atbildīgais
2
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, apkārtējie
novadi, C

Pieaugoša
Valmieras un tās
apkārtējo
novadu
tūrisma
uzņēmēju
informētība
un
izpratne
par
galamērķi kā vienotu
teritoriju,
moderno
konkurenci
(sadarbību) (tūrisma
konsultatīvās
padomes
sēžu
skaits
u
tās
dalībnieku skaits)
Tūrisma
pakalpojumu skaita
pieaugums
Realizēti pieredzes
apmaiņas
projekti/braucieni
Regulāras tikšanās,
aktuālās
informācijas
izplatīšana, kopīga,
sabalansēta
izaugsmes iespēju
izmantošana,
īstenojot projektus

Uzdevuma
Nr.

U-2-5

Uzdevums

Tūrisma pakalpojumu
kvalitātes
nodrošināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-4-6

Veicināt privātā sektora pieaugošu iesaisti
tūrisma objektu, produktu vai pakalpojumu
radīšanā un/vai infrastruktūras izveidē

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

U-2-5-1

Nodrošināt
tūrismā

standartus

Pašvaldība

2020

PB, VB

U-2-5-2

Rīkot ikgadējus konkursus labāko tūrisma
pakalpojumu un to sniedzēju noteikšanai

Pašvaldība

2020

PB

U-2-5-3

Gidu pakalpojuma kvalitātes nodrošināšana,
regulāra apmācība un periodiska sertifikācija

Pašvaldība

2020

PB, ES

U-2-5-4

Veikt tūrisma pakalpojuma kvalitātes un
reputācijas auditu, atbalstīt reputācijas un
kvalitāti novērtējošu pētniecību

Pašvaldība,
ViA

2020

PB, ES, C

Atbildīgais
2
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Q-Latvia

kvalitātes

33

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

Uzņēmēji, ES

Pieaugošs tūrisma
uzņēmēju skaits, kas
rada jaunus tūrisma
piedāvājumus
un
darbavietas,
papildina vai izveido
no jauna tūrismam
nepieciešamu
infrastruktūru
Q-Latvia sertifikāts
tūrisma
uzņēmumiem,
nodrošināta
kvalitātes
prasību
uzturēšana
Sarīkoti
konkursi,
pieaug
tūrisma
pakalpojumu
kvalitāte
Reizi gadā rīkoti
gidu
kvalifikācijas
papildināšanas
kursi, reizi divos
gados – jaunu gidu
apmācības kursi
Veikti
pētījumi,
pieaug
un
stabilizējas tūrisma
pakalpojuma augsta
kvalitāte,
ceļotāju
apmierinātība (vidēji
7)

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-2-5-5

Organizēt kvalifikāciju papildinošus semināru
ciklus tūrisma pakalpojuma kvalitātes celšanai
viesmīlībā, klientu apkalpošanā u.c.
EDEN un citu tūrisma jomas novērtējumu,
kvalitātes sertifikātu iegūšana
Tūrisma attīstības vidēja termiņa stratēģijas
izstrāde 2018.-2023.gadam
„Tūrisma attīstības un informācijas centra” kā
pašvaldības aģentūras izveide

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2020

Pašvaldība

2020

PB, ES, C

Pašvaldība

2018

PB, ES

Pašvaldība

2017

PB

U-2-6-3

Starpinstitucionālās un starpnozaru sadarbības
attīstīšana tūrisma izaugsmes, produktivitātes
veicināšanai

Pašvaldība

2020

PB, ES, VB, NVO,
C

U-2-6-4

Pētījumu par tūrisma efektiem Valmierā un
apkārtējos novados atbalstīšana

Pašvaldība,
ViA

2020

PB, ES, C

U-2-5-6
U-2-6

Tūrisma
pārvaldības
pilnveidošana
un
attīstīšana

U-2-6-1
U-2-6-2

Pasākums, aktivitāte
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Atbildīgais
2
izpildītājs*

Finanšu resursi un
avoti*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji

PB, ES, uzņēmēji,
NVO, C

Organizēti apmācību
semināru cikli
Iegūti
kvalitāti
apliecinoši sertifikāti
Izstrādāta stratēģija
Izveidota
pašvaldības
aģentūra
Pieaug sadarbības
partneru
skaits,
sadarbības
efektivitāte un kopīgi
īstenotie projekti
Veikti
pētījumi;
tūrisma piedāvājums
tiek plānots atbilstoši
pētījumu rezultātiem
(mazinot negatīvās
parādības, sekmējot
– pozitīvās)

Rīcības virziens (U-3) – SADARBĪBA UN TĪKLOJUMS - Izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sadarbības veicināšana, dažādu līmeņu un jomu sadarbības
tīklojumu veidošana
Uzdevuma
Nr.
U-3-1

Uzdevums
Izglītības, zinātnes un
uzņēmējdarbības
sadarbības stiprināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-3-1-1

U-3-1-2

U-3-1-3

U-3-1-4

U-3-1-5

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB,
ES, C

Veicināt Valmieras uzņēmējdarbības videi
atbilstošu
izglītības
programmu
izstrādi
Valmieras tehnikumā, Vidzemes Augstskolā u.c.
izglītības iestādēs, iesaistot programmu izstrādē
uzņēmējus

VIP, ViA, VT

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Pilnveidot karjeras izglītības pasākumus, kas
veicinātu mērķtiecīgu profesijas izvēli atbilstoši
interesēm un spējām
Vidzemes karjeras plānošanas atbalsta un
koordinācijas centra izveide un attīstība
Sadarbībā
ar
uzņēmējiem
piedāvāt
izglītojamajiem profesijas standartam atbilstošas
prakses vietas
Veidot sadarbību starp Valmieras tehnikumu,
Vidzemes Augstskolu un biedrība “Vidzemes
reģiona profesionālās
izglītības
Attīstības
kompetences centrs” mācību bāzes izmantošanā
Nostiprināt Valmieras tehnikuma kā Vidzemes
reģiona
vadošo
profesionālās
izglītības
kompetences centru, nodrošinot mūsdienu un
darba tirgus prasībām atbilstošus mācību
apstākļus

VIP, ViA, VT

2015-2020

PB, VB,
ES, C

VIP

2015-2020

PB, VB,
ES, C

Nodrošinātas
prakses vietas

VIP, VT, ViA,
VPIC

2015-2020

PB, VB,
ES, C

VIP, VT, ViA

2015-2020

PB, VB,
ES, C, IZM

Saskaņota resursu
izmantošana
un
materiāltehniskās
bāzes attīstīšana
Valmieras tehnikums
– līderis un inovāciju
centrs
Vidzemes
reģionā
profesionālās
izglītības jomā

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Jaunas
apmācību
programmas
ar
augstāku lietderības
potenciālu (konkurss
uz studiju vietām,
pieprasījums darba
tirgū pēc šāda veida
speciālistiem)
Izveidots
vienots
karjeras
centrs
skolēniem
un
studentiem

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, IZM – Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, LTRK – Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras Valmieras nodaļa, Pašvaldība – Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības budžets, VB – valsts budžets, VBII – Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, ViA –
Vidzemes Augstskola, VIP – Valmieras Izglītības pārvalde, VPIC – biedrība “Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības kompetences centrs”, VT– Valmieras tehnikums
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Uzdevuma
Nr.

U-3-2

U-3-3

Uzdevums

Uz
dažādām
mērķu
grupām
vērstas
mārketinga
aktivitātes
(t.sk.
investoru
piesaistei,
uzņēmējdarbības
atbalstam)

Uzņēmējdarbību
veicinoša
pilsētas
pārvaldība

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-3-1-6

Pasākums, aktivitāte

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
PB, VB,
ES, C

Pētniecības
attīstīšana
uzņēmējdarbības
attīstības, konkurētspējas un inovāciju jomā (t.sk.
radošā ekonomika)

VIP, ViA

U-3-2-1

Sagatavot
potenciālajiem
investoriem
visaptverošu
piedāvājumu
par
investīciju
iespējām Valmierā, industriālajām teritorijām,
darbaspēka resursiem u.c.

Pašvaldība,
LTRK, VBII

2015-2020

PB, VB, ES

U-3-2-2

Reģionāla, nacionālā un starptautiskas nozīmes
pasākumu rīkošana uzņēmējdarbības atbalstam
un investīciju vides uzlabošanai

Pašvaldība,
LTRK, ViA, VBII

2015-2020

PB, VB,
ES, C

U-3-2-3

Aktuālās informācijas nodrošināšana par valstī
pieejamiem
atbalsta
instrumentiem
uzņēmējdarbībai
Pašvaldības darbinieku kompetences līmeņa
attīstība un kapacitātes stiprināšana

Pašvaldība

pastāvīgi

PB

Pašvaldība

2015-2020.

PB, VB,
ES, C

U-3-3-1
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Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Latvijas un ārvalstu
labāko
speciālistu
piesaiste, zināšanu
pārnese, patentu un
starptautisko
projektu
skaita
pieaugums
Izstrādāts un regulāri
aktualizēts
piedāvājums
potenciālajiem
investoriem
Investīciju
pieaugums
Jaunas darbavietas
Veicināta
uzņēmumu, biznesa
atbalsta institūciju,
zinātnieku
un
augstskolu
sadarbība,
investīciju
iespēju
popularizēšana
Pieejama informācija
par publiskā atbalsta
iespējām
Pieaug kompetences
līmenis,
paaugstināta
kapacitāte

Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-3-3-2

U-3-3-3

un

Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Efektīva sadarbības tīkla izveidei pilsētas,
reģiona un nacionālajā līmenī uzņēmējdarbības
atbalstam

Pašvaldība

2015-2020

Atbildīgais
3
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte
Atbalsta sistēmas izstrāde, ieviešana
popularizēšana uzņēmējdarbības atbalstam
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Finanšu
resursi un
avoti*
PB, ES, C

PB

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Izstrādāta atbalsta
sistēma
par
uzņēmējdarbību un
nodrošināta
informētība par to
Nodrošināta efektīva
un
koordinēta
informācijas
apmaiņa
uzņēmējdarbības
attīstībai
(konsultācijas
uzņēmējiem,
apmācības,
informācijas
pieejamība u.c.)

Rīcības virziens (U-4) – NODARBINĀTĪBA - Uzņēmēju un cilvēkresursu piesaistīšana ekonomiskai izaugsmei, nodarbinātības veicināšana
Uzdevuma
Nr.
U-4-1

Uzdevums
Nodarbinātības
veicināšana

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-4-1-1

U-4-1-2

U-4-1-3

U-4-2

U-4-3

Bezdarba
risku
mazināšana un atbalsts
bez
darba
esošu
personu
integrācijai
darba tirgū
Uzņēmēju
sociālās
atbildības veicināšana

U-4-2-1
U-4-2-2

U-4-3-1

Atbildīgais
4
izpildītājs*

Pasākums, aktivitāte

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
ES, C

Uzņēmēju sniegtās informācijas izmantošana
Valmieras tehnikuma, Vidzemes Augstskolas,
biedrības “Vidzemes reģiona profesionālās
izglītības Attīstības kompetences centrs” un citu
izglītības
iestāžu
apmācības programmu
izstrādē

Pašvaldība, ViA,
VIP, VT, VPIC

Uzņēmēju aptaujas un pētījumi par problēmām
darba tirgus jomā un vajadzībām pēc
darbaspēka
Veicināt
darba
tirgus
pieprasījumam
nepieciešamo programmu ieviešanu Valmieras
profesionālās izglītības iestādēs un Vidzemes
Augstskolā

Pašvaldība

2015-2020

PB, ES

Pašvaldība, ViA,
VIP

2015-2020

ES, C

izglītības

VIP, ViA

2015-2020

ES, PB, C

uzņēmumu

SLP, KP

2015-2020

VB, ES,
PB, C

Pašvaldība

2015-2020

ES, PB, C

Mūžizglītības
un
pieaugušo
piedāvājuma pilnveidošana
Atbalstīt un sekmēt sociālo
veidošanu

Nodrošināt uzņēmējus ar informāciju par sociāli
atbildīgas uzņēmējdarbības ekonomiskajiem,
drošības un vides aspektiem

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Izstrādātas
apmācību
programmas
atbilstoši
aktuālākajiem
pieprasījumiem
uzņēmējdarbībā
Noskaidrotas
uzņēmēju problēmas
darba tirgus jomā
Pieaug darba tirgus
pieprasījumam
atbilstošs
profesionālās
un
augstākās izglītības
programmu skaits
Izveidotas izglītības
programmas
Izveidoti
sociālie
uzņēmumi
Pieaug
uzņēmēju
sociālā
atbildība
(samazinās
nelaimes gadījumu
skaits,
palielinās
ieviesto
kvalitātes
pārvaldības sistēmu
skaits u.c.)

* Lietoto saīsinājumu atšifrējums: C – cits finansējums, ES – Eiropas Savienības finansējums, KP – Kapitāla pārvaldības nodaļa, Pašvaldība – Valmieras pilsētas pašvaldība, PB – Pašvaldības
budžets, SLP – Sociālo lietu pārvalde, VB – valsts budžets, ViA – Vidzemes Augstskola, VIP – Valmieras Izglītības pārvalde, VPIC – biedrība “Vidzemes reģiona profesionālās izglītības Attīstības
kompetences centrs”, VT– Valmieras tehnikums
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Uzdevuma
Nr.

Uzdevums

Pasākuma,
aktivitātes
Nr.
U-4-3-2

Pasākums, aktivitāte
Pilnveidot uzņēmēju sadarbību ar valsts
institūcijām, kas atbildīgas par sociāli atbildīgu
uzņēmējdarbību
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Atbildīgais
4
izpildītājs*
Pašvaldība

Izpildes
termiņš vai
periods
2015-2020

Finanšu
resursi un
avoti*
ES, PB, C

Iznākuma
rezultatīvie rādītāji
Samazinās nelaimes
gadījumi darbā
Samazinās
ēnu
ekonomika

