
    

  

 
 
  
 

 

 

 
  

 

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2013 VIETĒJAIS PASĀKUMS 

Seminārs "Reģionu klasteru sadarbība industriālajai izaugsmei" 
 

Organizē: Vidzemes plānošanas reģions, Reģionālās partnerības oficiālais atvērto 

dienu 2013 partneris  

 
Norises vieta un laiks:  
 
23.10.2013., plkst. 11:00 – 14:00, Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Purva 
iela 12A,Valmiera. 
 

Semināra apraksts:  

Vidzemes plānošanas reģiona lokālais pasākums fokusēsies uz to, kā reģions var 
sekmēt industriālo izaugsmi un ar sadarbības partneru palīdzību ciešāk integrēties ES 
ražošanas un piegādes ķēdēs. Pasākumā tiks runāts par klasteru attīstības labo praksi 
un aplūkoti veiksmīgi, ES sadarbības tīklos integrētu klasteru piemēri Latvijā. Ar šo 
semināru vēlamies ievest Briseles “Atvērtās Dienas” reģionā, jo tiks pārrunātas arī 
Briseles semināra tēmas un piemēri. Apskatīsim veiksmīgu Eiropas reģionu klasteru 
piemērus un aktualizēsim klasteru, kā reģionāla, nacionāla un ES līmeņa industriju 
attīstošu elementu nozīmi.  
 
Semināra mērķauditorija ir reģionālā un vietējā līmeņa politiķi un attīstības 
speciālisti, reģiona augstskolas, zinātnisko institūciju, uzņēmumu, biznesa inkubatoru 
un klasteru pārstāvji.  
 
Moderators:  
Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības speciālists  
 

 

 

 



    

  

 
 
  
 

 

 

 

 

Semināra Dienaskārtība: 

11:00 – 11:30 Reģistrācija 

11:30 – 11:40 Semināra atklāšana, Vidzemes plānošanas reģiona attīstības un 
projektu nodaļas vadītāja Laila Gercāne 

11:40 – 11:55 Klasteru loma industriālajā izaugsmē – būtiskākās atziņas no ES 
Atvērto dienu semināra Briselē 09.10.2013. „Smart clusters for 
a new industrial revolution”, Vidzemes plānošanas reģiona 
uzņēmējdarbības speciālists Kristaps Ročāns  

11:55 – 13:10 Ekspertu prezentācijas 

11:55 – 12:10 Latvijas IT klastera pieredze, 

Lilita Sparāne, Latvijas IT klastera izpilddirektore 

12:10 – 12:25 Latvijas loģistikas klastera pieredze, Andris Spūlis, Latvijas 
Loģistikas klastera koordinators 

12:25 – 12:40 GNP Tūrisma klastera pieredze, Andris Klepers, Gaujas 
Nacionālā parka Tūrisma klastera koordinators 

12:40 – 12:55 Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera pieredze, 
Irīna Kulitāne SIA „Konso” 

12:55 – 13:10 Uzņēmuma pieredze darbojoties klasterī, SIA „Aloja-Starkelsen” 
ģenerāldirektors Jānis Garančs 

13:10 – 13:40 Diskusija ar ekspertiem un semināra dalībniekiem : 

„Kā sekmēt ekonomisko un industriālo izaugsmi ar klasteru 
palīdzību?”  

13:40 – 14:00 Kafija, uzkodas 

 

 

 


