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Pilsēta - magnēts



Pašvaldība

Izglītība Industrija

Triple helix

Kompleksa pieeja.

Esam tilts starp komersantiem, izglītību, 
pašvaldību un sabiedrību.

Fokusā – sadarbības projekti.



Atbalsta programma ZĪLE

ZĪLE inovācijām 2022 = 50 000 eiro, 9 projekti 
ZĪLE startam 2022 = 30 000 eiro, 16 projekti

https://developvalmiera.lv/zile/
Youtube: atbalsta programma ZĪLE

https://developvalmiera.lv/zile/


Pēcpusdiena ar mēru

https://www.youtube.com/watch?v=odjov-Yprxo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=aWORsKvNlKc&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=odjov-Yprxo&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=aWORsKvNlKc&t=5s


Forumi, tīklošanās

https://developvalmiera.lv/portfolio/category/pasakumi/
https://makslabutuznemejam.lv/
Youtube: Māksla būt uzņēmējam

• Māksla būt uzņēmējam
• IT profesionāļu konference Share IT
• Nozaru sazvanes
• Saimnieku brokastis
• Hakatoni
• Iedvesmas forumi (IZ)stāsti
• Pasaules latviešu ekonomikas un                           

inovāciju forums

https://developvalmiera.lv/portfolio/category/pasakumi/
https://makslabutuznemejam.lv/


Uzņēmēju aptauja, nozaru dati

https://developvalmiera.lv/#nozares

Uzņēmēju aptauja = darba uzdevums nākamajiem 3 - 5 gadiem

https://developvalmiera.lv/#nozares


Atbalsts Covid krīzes mazināšanai
• Tiešsaistes vietne – jaunākas ziņas, valsts un pašvaldības atbalsts, dažādi valsts resursi un informācijas 

avoti, biežāk uzdotie jautājumi
• Operatīva uzņēmumu problēmjautājumu risināšanas platforma – atbilde 24h laikā
• Piegādes Valmierā
• Kampaņa sociālajos tīklos «Atbalsti vietējos! Atbalsti Valmieru!»
• DARE sadarbībā ar uzņēmējiem uz 3D printeriem drukāja sejas aizsargvairogus, apgādājot pašvaldības 

dienestus, medicīnas personālu un tml.
• Tiešsaistes sazvanes ar nozaru uzņēmējiem, identificējot, problēmas, jautājumus un sniedzot risinājumu 

iespēju robežās. Tika pieaicināti eksperti un pārstāvji no valsts iestādēm
• Atbalsts mājražotājiem – bezmaksas āra tirdzniecības vietas
• Hakatons tūrisma jomas atbalstam, vecināšanai
• MVU atbalsta programma – 30 000 eiro. Atbalstīti 12 projekti.
• Āra tirdzniecības nodevu atcelšana
• Atļauja sniegt ēdināšanas pakalpojumus ārā visu gadu
• Pilsētas pašvaldības mantas nomas maksas atbrīvojums/samazinājums
• Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa pārcelšana



Industrijas attīstība
• Infrastruktūras izveide, būvniecība
• Kvalificēta darbaspēka sagatavošana, atbilstošas izglītības 

programmas un izglītības infrastruktūra, dienesta viesnīcas
• Viedu mājokļu un īres namu būvniecība
• Pasākumi energoresursu izmaksu samazināšanai un 

efektivitātei, energokopienas
• Vietējā aprites ekonomikas tirgus izveide
• Talantu piesaistes programma
• Investoru piesaistes mārketings
• ERAF un cita finansējuma piesaiste investoriem
• Stikla šķiedras produktu, būvmateriālu un kokrūpniecības 

klastera izveide
• SEZ
• Industriālo teritoriju pārvaldes modelis

Mājas lapa: https://www.investinvalmiera.eu/
Video: https://www.youtube.com/watch?v=tqJXU8vhAOk
Buklets: https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2022/01/Inv-in-Valmiera-buklets_LV.pdf

https://www.investinvalmiera.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=tqJXU8vhAOk
https://www.valmierasnovads.lv/content/uploads/2022/01/Inv-in-Valmiera-buklets_LV.pdf




Koprades darbnīca DARE
DARE mērķis ir kļūt par vietu, kas, 
patstāvīgi darbojoties, sekmē radošumu, 
jaunu ideju rašanos, veicina jaunu 
uzņēmumu veidošanos un vietējās 
sabiedrības iesaisti.

DARE darbības virzieni:
• Kopienas aktivizēšana un iesaiste, 

radošās darbnīcas
• Darbnīcas telpu un iekārtu pieejamība
• Jaunu uzņēmumu rašanās, esošo 

attīstība
• Uzņēmējspējas veicināšana, karjeras 

attīstības atbalsts, mūžizglītība

https://darevalmiera.lv/
Facebook: @DARE.VKD
Instagram: @ dare_valmiera
Youtube: DARE koprades darbnīca

https://darevalmiera.lv/




Uzņēmumu digitalizēšana

http://www.digitallatvia.lv/

Latvijas Digitālais akselerators veidots ar mērķi sekmēt digitālo pārveidi un inovācijas Latvijas uzņēmumos 
un publiskajā sektorā, uzlabot Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un publiskā sektora pakalpojumu kvalitāti ar 
jaunu digitālo risinājumu palīdzību un vairot investīcijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pētniecībā 
un attīstībā.

EDIH pakalpojumi no 2022. gada oktobra:
• Uzņēmumu digitalizēšanas stāvokļa audits, digitālās 

transformācijas ceļakaršu un stratēģiju izstrāde
• Apmācības, prasmju pilnveidošana, digitālās 

transformācijas kursi augsti kvalificētiem 
darbiniekiem un uzņēmumu vadībai

• Finansējuma piesaiste digitalizēšanas inovāciju 
(jauni produkti, pakalpojumi) īstenošanai

• Inovāciju un digitālās transformācijas ekosistēmas 
izveide, tīklošanās

http://www.digitallatvia.lv/


Jauniešu uzņēmējspēja

https://developvalmiera.lv/projekti/teaming-up-lv/

https://developvalmiera.lv/projekti/teaming-up-lv/


Jauniešu uzņēmējspēja

https://vips.va.lv/

https://vips.va.lv/


Karjeras attīstības atbalsts

https://karjerasmateriali.lv/

https://karjerasmateriali.lv/


Uz sadarbību!
Ilze Eglāja
26180733
ilze.eglaja@valmierasnovads.lv


