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8 komandas izstrādā savas biznesa
idejas. Jaunieši, praktiskā darbā izzina kā
attīstīt produktu, veidot biznesa modeļus
un plānot sava biznesa izaugsmi. 

strādā 8 komandas, kas ar radošu un
inovatīvu pieeju meklē risinājumus
dažādu Latvijas uzņēmumu un
organizāciju sniegtajiem izaicinājumiem. 

INOVĀCIJU laboratorijā (I-LAB) BIZNESA laboratorijā (B-LAB) 

"VIPs mums dod izcilu iespēju attīstīt savas zināšanas ne tikai teorētiski, bet
arī praktiski. Augtās prasības motivē mūs strādāt profesionāli ar uzsvaru uz
kvalitāti. Iegūtā pieredze, sagatavo mūs profesionālajai karjerai
programmēšanas industrijā."  Valmieras tehnikuma audzēkņi, I-LAB komanda "27 CLUB".

AKTĪVĀKIE SADARBĪBAS PARTNERI UN PROGRAMMAS ATBALSTĪTĀJI



16 studējošo komandas, ekspertu un mentoru
pavadībā, darbu turpinās līdz 21. aprīlim, kad
Demo dienā - 2. cikla noslēguma pasākumā -
prezentēs komandu darba gala rezultātus.

"Inovāciju atbalsta programma VIPs ir viens no veidiem, kā tiek sekmēta valsts
kopējā inovāciju ekosistēmas attīstība. Studējošie ar savām idejām, entuziasmu un
mērķtiecību pierāda, ka atbilstošos apstākļos, spēj atrast vai radīt pārsteidzošus,
inovatīvus risinājumus gan jau esošu uzņēmēju izaicinājumiem, gan realizējot savas
biznesa idejas. " Projekta vadītāja Līga Vecā

Inovācijas tiek
īstenotas 6 dažādās

Latvijas vietās vai
reģionos

6 16
Dalībnieki pārstāv 16

dažāda līmeņa
Latvijas izglītības

iestādes

Inovācijas tiek
izstrādātas sadarbībā ar

ekspertiem un
mentoriem

30+
Līdz šim projekta

nozīmi ar iesaisti vai
līdzfinansējumu

apliecinājuši

Jaunieši, praktiski darbojoties, apgūst dažādas
prasmes kā attīstīt produktu, veidot biznesa
modeļus un plānot sava biznesa attīstību. Idejas
tiek attīstītas tādās aktuālās jomās, kā
koģenerācija, ūdeņradis, veselīga pārtika,
efektīva laika plānošana un citās. 

Tiek veidota mārketinga stratēģija “Piedzimt
Vidzemes slimnīcā!”, top taksometru
izsaukšanas rīks Vidzemes reģionam, bet
sadarbībā ar SIA “ZAAO” jaunieši pēta kā veikt
“Atkritumu apsaimniekošanas institucionālā
modeļa optimizēšanu”. Tāpat tiek meklēti jauni
risinājumi kā pārtikas ražošanas sektoram
piesaistīt jauniešus kā potenciālos darbiniekus,
kā integrēt TV saturu sociālajos medijos, kā
popularizēt dabai draudzīgākus iepirkšanās
paradumus u.c.. 

INOVĀCIJU laboratorijā (I-LAB) BIZNESA laboratorijā (B-LAB) 

30+
Programmas laikā
dalībnieki oficiāli

reģistrējuši jau divus
jaunus uzņēmumus
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80%

VIJA creative, 6 dalībnieki no Vidzemes Augstskolas 

40%

PIEDZIMT VIDZEMES
SLIMNĪCĀ! 

Mērķis: Izstrādāt mārketinga stratēģiju, kas veicina ikvienu ģimeni izvēlēties savu mazuli
laist pasaulē Vidzemes slimnīcas dzemdību nodaļā.

Statistikas datu izpēte;

Vidzemes slimnīcas mājaslapas un 
ārzemju slimnīcu izpēte;

Vidzemes slimnīcā dzemdējušo
māmiņupieredzes analīze u.c..

Vidzemes slimnīcas Dzemdību un
ginekoloģijasnodaļas sniegto pakalpojumu
analīze un izpēte;

Citu Latvijas slimnīcu piedāvājuma
topošajāmmāmiņām analīze un izpēte; 

Pētījumā iegūto datu analīze;

Konsultācijas ar mentoriem un ekspertiem;

Komunikācijas finanšu apsvērumu
pētīšanaun analīze, izvērtējot katras
aktivitātes izmaksas un piemeklējot
efektīvāko, no finanšu viedokļa optimālāko
risinājumu;

Mārketinga stratēģijas izstrāde (ar
iekļautu aktivitātāšuizmaksu tāmi).

VIJA creative atziņa:

VIPs komandu darbs procesā Facebook>>
Kontaktpersona saziņai par risinājuma porgresu, ierosinājumiem: Liene Goļča 28319532

Sadarbība ar Vidzemes slimnīcu veidojas
patiesi veiksmīga! Jūtama Vidzemes
slimnīcas darbinieku vēlme iesaistīties un
interese par projektu, kas mums kā
izaicinājuma veicējiem dod papildus
motivāciju strādāt. Slimnīcas pārstāvji mūs
nodrošina ar visu nepieciešamo
informāciju, padomiem un viedokli, lai
mūsu gala rezultāts būtu atbilstošs visām
izaicinājuma devēja prasībām!

Vērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumā komandas progress novērtēts kā kopumā teicams un
atbilstošs plānotajam, izmaiņas pamatotas un plānotais rezultāts tiks sasniegts laikā.

izpilde attiecībā pret gala rezultātu (aprīlī)izpilde attiecībā pret plānoto starprezultātu (janvārī)

https://www.facebook.com/VIPs.inovaciju.programma


70 % 30%

GreenValley, 5 dalībnieki no Rīgas Tehniskās Universitātes un
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Atkritumu apsaimniekošanas
institucionālā modeļa optimizēšana

Mērķis: Sekmēt apglabājamā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanu.

ES regulu vispārīgo prasību analīze;

Nīderlandes atkritumu
apsaimniekošanas institucionāla modeļa
analīze;

RAAC “Daibe” darbības apskats u.c..

Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plāna 2021. – 2028. gadam analīze;

Atkritumu apsaimniekošanas veidu
izpēte un Eiropas piemēru analīze;

Izstrāde turpinās gan pie jau esošajām
nodaļām, gan pie pārējām, kur notikusi
minimāla izpēte: 

Latvijas institucionālā modeļa attīstība
un Ieteicamās rīcības attiecībā uz jauno
Vidzemes AAR;

Vidzemes AAR atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas attīstība no
2000. gada, problēmu analīze;

Pašreizējās Vidzemes atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas virzība un
potenciālā stadija 2035. gadā;

GreenValley atziņa:

VIPs komandu darbs procesā Facebook>>
Kontaktpersona saziņai par risinājuma porgresu, ierosinājumiem: Liene Goļča 28319532

Sadarbība ar SIA “ZAAO” ir noritējusi ļoti
raiti un produktīvi. Novērtējam
izaicinājuma sniedzēja atsaucību un
palīdzību darbā pie apjomīgā izaicinājuma.
Ir notikušas vairākas tikšanās reizes, kā
arī esam satikušies ar SIA “ZAAO” pārstāvi
klātienē Valmierā, kas palīdzēja izprast
izaicinājumu kopumā

izpilde attiecībā pret plānoto starprezultātu (janvārī) izpilde attiecībā pret gala rezultātu (aprīlī)

Vērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumā komandas progress novērtēts kopumā kā labs, lai gan
komanda atpaliek no plānotā, bet izmaiņas ir pamatotas un rezultāts tiks sasniegts noteiktajā
laikā. 

Veikt Vidzemes reģionam pēc profila
līdzīgu teritoriju, poligona „Kaudzītes”
darbības analīze u.c.

https://www.facebook.com/VIPs.inovaciju.programma


100% 60%

"CO2v2", 2 dalībnieces no Vidzemes Augstskolas un  Rīgas Stradiņa universitātes

izpilde attiecībā pret plānoto starprezultātu (janvārī) izpilde attiecībā pret gala rezultātu (aprīlī)

RĪGAS BRĪVOSTAS
DEKARBONIZĀCIJAS IESPĒJU
IZVĒRTĒJUMS

Mērķis - veikt pētījumu, kurā tiktu izvērtēti iespējamie Rīgas brīvostas dekarbonizācijas
virzieni: alternatīvo degvielu attīstība, energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu
ražošana

tikšanās ar Rīgas Brīvostas Pārvaldi un
arī ar saistīto uzņēmumu SIA LVR Flote;

Izpētīts, kas Rīgas Brīvostā līdz šim ir
darīts saistībā ar dekarbonizāciju; 

Izpētīta globāla mēroga ostu darbīb, to
ieviestās tehnoloģijas, risinājumi;

Trīs virzieni, kas tiks pētīti padziļināti,
veicot konkrētu tehnoloģiju un
ieviešanas potenciāla izpēti, kā arī
ekonomiskā pamatojuma aprēķinus, ir:  

Notekūdeņi, attīrīšana, atkritumu
savākšana  

 Elektrifikācijas risinājumu ieviešana -
automātiskā tauvošana, uzlādes stacijas
u.c.  

Tankeru un kuģu dīzeļdegvielas
attīrīšana/uzlabošana - analoģija AdBlue
jeb SCR sistēmai

CO2v2 atziņa:

VIPs komandu darbs procesā Facebook>>
Kontaktpersona saziņai par risinājuma porgresu, ierosinājumiem: Liene Goļča 28319532

VIP - Visiem Iespēja Pilnveidoties!
Paldies Rīgas Brīvostas pārvaldei par
tematu, iespēju iedziļināties un izaicināt
sevi! Paldies VIPs komandai par
draudzīgu pieeju un darba organizēšanu,
kur cilvēks ir pirmajā vietā!

Vērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumā komandas progress kopumā novērtēts kā
ļoti labs, plāna izmaiņas ir pamatotas un plānotais rezultāts tiks sasniegts laikā.

https://www.facebook.com/VIPs.inovaciju.programma


100% 30%

SUNSHINE, 2 dalībnieces no Austrumlatvijas Tehnoloģiju
vidusskolas  

izpilde pret plānoto starprezultātu (janvārī)

Dažādu paaudžu darba ņēmēja
portrets

Mērķis:   Izprast darba ņēmēja vajadzības, gaidas un tās savienot ar darba devēja
uzdevumiem un nozares specifiku. Veikt pētījumu par tendencēm darba tirgū pārtikas
ražošanas nozarē.

Līdzīgu pētījumu rezultātu analīze;

Izveidoti vizuālie materiāli aptaujas
izplaīšanai, uzsākta mērķa grupas
anketēšana;

Ieteikumu sagatavošana uzņēmumam.

Tikšanās ar uzņēmuma pārstāvi;

Sagatavotas vairākas anketas aptaujas
veikšanai;

Turpināt uzsākto anketēšanu;

Iegūto datu apkopošana, izpēte un
analīze;

Jauniešus motivējošo faktoru izcelšana;

Apkopojuma sagatavošana (par piesaisti
un noturēšanu);

 SUNSHINE atziņa:

VIPs komandu darbs procesā Facebook>>
Kontaktpersona saziņai par risinājuma porgresu, ierosinājumiem: Liene Goļča 28319532

Vērtēšanas komisijas ekspertu vērtējumā komandas progress kopumā novērtēts kā
labs, plāna izmaiņas ir pamatotas un plānotais rezultāts tiks sasniegts laikā.

Darbojoties projektā, pirmkārt, mēs
iegūstam jaunas un noderīgas paziņas.
Otrkārt, uzlabojam spējas strādāt komandā,
kā arī savas komunikācijas prasmes, kas
dzīvē un darba tirgū ir viena no
būtiskākajām prasmēm.  Treškārt, uzzinām
daudz jaunas informācijas, kas noteikti
noderēs mums nākotnē. Novērtējam
izaicinājuma sniedzēja atsaucību un
palīdzību darbā pie apjomīgā izaicinājuma.

izpilde attiecībā pret gala rezultātu (aprīlī)

https://www.facebook.com/VIPs.inovaciju.programma


100% 45 %

27 CLUB, 5 dalībnieki no Valmieras Tehnikuma un 
Vidzemes Augstskolas 

Rīks/aplikācija dalībnieku
atsauksmju iesniegšanai

Mērķis: Radīt rīku/aplikāciju, kuru izmantojot, dažādu pasākumu dalībnieki var iesniegt
atsauksmi un pasākuma novērtējumu. Rīkam noteikti būtu jābūt sasaistītam ar uzņēmuma
klientu vadības sistēmu.

Izveidots strādājošs rīka/aplikācijas
prototips. 

Veikta sākotnējā prototipa izstrādātās
funkcionalitātes testēšana, lai pilnvērtīgi
izvērtētu un novērstu iespējamās
problēmas un veiktu turpmākos
uzlabojumus.

Jāpārveido datu pārejas struktūra,
kas tiktu bāzēta uz mysql datubāzes,
kas saglabās datus serverī.

Jāizveido risinājums, kurā būtu
lietotāji ar dažādām privilēģijām, lai
novērstu iespēju ka, neautorizētiem
lietotājiem ir pieeja datiem.

Plānots pilnveidot produkta dizainu. 

27 CLUB atziņa:

VIPs komandu darbs procesā Facebook>>
Kontaktpersona saziņai par risinājuma porgresu, ierosinājumiem: Liene Goļča 28319532

"VIPs mums dod izcilu iespēju attīstīt savas
zināšanas ne tikai teorētiski, bet arī praktiski.
Augstās prasības motivē mūs strādāt profesionāli
ar uzsvaru uz kvalitāti. Iegūtā pieredze, sagatavo
mūs profesionālajai karjerai programmēšanas
industrijā." 

izpilde attiecībā pret plānoto starprezultātu (janvārī) izpilde attiecībā pret gala rezultātu (aprīlī)

Katru nedēļu tikšanās laikā komanda kopā
ar darba vadītāju pārrunāt darba
progresu, kopīgi risina radušās problēmas
un sadala turpmākos uzdevumus. 

Komandas sadarbība vērtējama kā ļoti
laba, jo komandā katram ir skaidri darba
uzdevumi.

Izvērtēsim iespējas papildināt datu
analīzes iespējas un attēlošanas veidus.

https://www.facebook.com/VIPs.inovaciju.programma

