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Par līdzfinansējumu projekta  

“Vidzemes inovāciju programmu studentiem – VIPs” īstenošanai 

 

 

Vidzemes Augstskolas personāla un studentu vārdā, pateicamies par Valmieras novada pašvaldības 

pārstāvju atsaucību un dalību līdz šim “Vidzemes inovāciju programmas studentiem – VIPs” 

organizētajos pasākumos.  

 

Pamatojoties uz Valsts izglītības informācijas sistēmas operatīvajiem datiem, 2020./2021. 

akadēmiskā gada sākumā studējošo skaits augstākās izglītības iestādēs Latvijā bija 76 tūkst. 

Kontekstā ar demogrāfiskajām tendencēm valstī, studējošo skaits augstākās izglītības iestādēs jau 

ilgstoši samazinās. Vidzemes Augstskola līdz šim reģionā pilda ne tikai izglītības iestādes funkciju 

Vidzemē, kur bakalaura, maģistra un doktorantūras programmās no visām pašvaldībām  izvēlas apgūt 

vidēji 698 personas no reģionālajām pašvaldībām, tas ir magnēts darbaspēka noturēšanai. 

Galvaspilsētas daudzpusīgais izglītības, starptautisko projektu un aktivitāšu piedāvājums, augstskolu 

un pilsētas publiskās infrastruktūras iespējas ir vilinošas un ik gadu neatgriezeniski aizvilina 

pašvaldības iedzīvotājus un komersantu darbspējīgos speciālistus, kas kumulatīvi atspoguļojas 

novada, arī reģionālajā ekonomikā. Vidzemes augstskola nepārtraukti attīstās un meklē iespējas 

modernizēt gan studiju piedāvājumu, gan rast iespējas paplašināt augstskolas piedāvājumu un 

pienesumu vietējai ekonomikai.   

 

2020.gadā Vidzemes Augstskola kopā ar sadarbības partneriem piesaistīja Eiropas Savienības 

finansējumu, lai izveidotu ilgtspējīgu atbalsta programmu vidusskolu pēdējo klašu beidzējiem un 

studentiem, ar mērķi veicināt jauniešu izpratni par darba tirgu, izglītības un darba iespējām Valmieras 

novadā  un inovētspēju. No 2021.gada septembra Vidzemes augstskola īsteno “Vidzemes inovāciju 

programmu studentiem – VIPs” Nr. 1.1.1.3/21/A/009 (turpmāk inovāciju programma) darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas 

zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, 

ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" ietvaros.  
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Vidzemes inovāciju programma studentiem veidota atbilstoši Eiropas, Nacionālā un Reģionālā 

līmeņa plānošanas dokumentos norādītajām prioritātēm un tā ir pirmā kompleksa inovāciju 

atbalsta programma studējošiem reģionā, kas nodrošina secīgu atbalsta mehānismu, sadarbību 

satrp reģiona augstākās, profesionālās un vispārējās izglītības iestādēm un to audzēkņiem inovāciju 

pratības un uzņēmējspēju veidošanas un stiprināšanas jomā. Projekta  mērķis ir veidot ciešāku saikni 

starp studējošajiem un uzņēmumiem,  uzlabot izpratni par nozaru izaicinājumiem un reāllaika 

vajadzībām, lai sagatavotu labākus nākotnes darbiniekus.  

 

Kompleksās atbalsta aktivitātēs tiek iesaistīti  profesionālo izglītības iestāžu, vidusskolu pēdējo klašu 

audzēkņi un studenti. Programmas ietvaros studenti individuāli vai komandās risina uzņēmumu un 

institūciju izaicinājumus, saņemot atbalstu no plaša akadēmiskā personāla, nozares ekspertiem, 

mentoriem un uzņēmumu pārstāvjiem.  

 

Projekta 2.ciklā aktīvi strādā 60 jaunieši, kuri darbojoties programmā, saņem ikmēneša stipendijas 

200 EUR apjomā, kā arī grantus idejas attīstībai. Šī programma ir ļoti būtiska reģiona konkurētspējas 

nodrošināšanai gan Latvijas gan Eiropas kontekstā. Vidzemes inovāciju prgorammas studentiem 

ietvaros īpaši tiek akcentēta un viecināta tādu jomu uzņēmumu iesaiste un attiecīgu risinājumu 

radīšana, kas saistītas ar Vidzemes un Valmieras teritoriju attīstību. Balstoties uz vajadzību reālu un 

pienācīgu/pamatotu analīzi, īstenojot Vidzemes inovāciju programmu studentiem,  tiek  piedāvāti  

risinājumi  un  uzlabotas  šādas  galvenās  problēmas:   

(1)  uzņēmējdarbības, pētniecības un izglītības iestāžu sadarbības trūkums,  

(2) pētniecības un inovāciju nepietiekoša attīstīšana vietējā biznesa vajadzībām,  

(3) jaunu mācību metožu (arī šādu programmu) trūkums vai nepietiekoša aktivitāte  līdz  šim,  kā  arī  

studiju  procesa  nepietiekoša  modernizēšana,   

(4)  nepietiekošas  darbam nepieciešamās prasmes, radošums un uzņēmējspēja,  

(5) studējošo skaita kritums,  

(6) vienotas atbalsta sistēmas no augstskolas puses Vidzemes uzņēmējiem līdzšinējs trūkums, kā arī 

vienotas atbalsta sistēmas no uzņēmēju puses studējošajiem trūkums, izveidojot zināšanu pārneses un 

ideju līderības platformu, kas proaktīvi atbild uz sabiedrības un komersantu izaicinājumiem un 

vajadzībām,  

(7) studējošo nepietiekoši augstais motivācijas līmenis, 

(8) nepietiekoši veiksmīga jauniešu integrēšanās darba tirgū. 

 

Šobrīd programmas ietvaros jaunieši strādā pie vairākiem Valmieras  novadam nozīmīgiem 

izaicinājumiem, kā, piemēram, reģionālas mobilās lietotnes taksometra pakalpojumim, tūrisma 

pakalpojumu paplašināšana, marketinga stratēģijas Vidzemes slimnīcas dzemdniecības pakalpojumu 

popularizēšanai, atrktitumu apsaimniekošanas institucionālā modeļa un dažādu savu jaunu biznesu 

attīstīšanai.  

 

Projekta aktualitāti apliecina komersantu  iesniegtie  apliecinājumi programmas izstrādes laikā, kas 

tika saņemti no  Valmieras novada uzņēmējiem.  

 

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas 3 gadu periodā ir 999 923,69 EUR no tām 

839 935,90 EUR jeb 84% ERAF finansējums. Tam nepieciešams nodrošināt  līdzfinansējumu 16 % 

jeb  159 987,79 EUR apmērā . Ņemot vērā Covid-19 un kara Ukrainā ietekmi uz ekonomiku, iespējas 



nodrošināt līdzfinansējumu programmai plānotajā apmērā tikai no uzņēmēju atbalsta ir ierobežotas. 

Uz 2022.gada decembri Vidzemes Augstskolas fondā, piesaistīti līdzekļi 33 500 EUR apmērā. 

 

Lai nodrošinātu Inovāciju programmas turpināšanu fonds lūdz Valmieras novada pašvaldību 

steidzamības kārtā izvērtēt iespēju nodrošināt līdzfinansējumu 3 000 EUR apmērā  ideju bankas 

platformas izstrādei un 21 600 EUR apmērā no pašvaldības budžeta (citiem ieņēmumiem) VIPs 

programmas rezultātu popularizēšanai, Ideju bankas platformas demonstrāciju un izglītojošo 

pasākumu īstenošanai, kas veicinās  sabiedrības iesaisti pētījumu tēmu definēšanai un studentu un 

organizāciju darba produktivitātes īstenošanai ilgtermiņā.  

 

Lai nodrošinātu caurspīdīgu sadarbības procesu un informētu sabiedrību,  projekta partneri nodrošina 

regulāru informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem.  

Vidzemes augstskola apņemas sniegt pašvaldībai visu nepieciešamo informāciju par programmas 

īstenošanas gaitu, Valmieras uzņēmēju un pašvaldības interesēs izstrādātajiem studentu komandu 

risinājumu rezultātiem. Programmas īstenošana tiek uzraudzīta no CFLA puses un notiek atbilstoši 

labas pārvaldības principiem, atbalstītas tiek tikai labākās jauniešu komandas ar kurām strādā nozaru 

eksperti, lai sasniegti maksimāli labāko rezultātu.  

 

Pielikumā:  

1. sabiedriskā labuma organizācijas izziņa uz 1 lapas; 

2. Pieteikums uz 5 lapām pamatojoties uz noteikumiem “Par Valmieras novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu Eiropas Savienības, Eiropas 

Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices finansēto projektu ieviešanai”; 

3. Projekta “Vidzemes inovāciju programma studentiem VIPs”  tāme uz 1 lapas; 

4. Projekta “Vidzemes inovāciju programma studentiem VIPs”  pieteikums uz 55 lapām. 

5. Informācija par VIPs aktivitātēm pieejama mājaslapā https://vips.va.lv/ 

 

 

 

Cieņā, 

 

Liena Kazāka  

Vidzemes Augstskolas Fonda  vadītāja  

Tālr. 28681700, e-pasts: liena.kazaka@va.lv 
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