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PRODUKTĪVI AIZVADĪTA UZŅĒMĒJU FOKUSGRUPAS DISKUSIJA

Sākums Jaunumi Novada Produktīvi aizvadīta uzņēmēju fokusgrupas diskusija  

 28/01/2020 Kategorijas Atzīmes 

NO IDEJAS LĪDZ PIEDĀVĀJUMAM

Produktīvi aizvadīta uzņēmēju fokusgrupas diskusija

Aizvadītajā nedēļā, Raunas novada domes otrais stāvs tika piepildīts ar jumta pacelšanās cienīgu ideju

strāvojumu, kuru radīja Rundāles un Raunas novada uzņēmēji un pašvaldības darbinieki, lai kopā veidotu

starptautisku tūrisma piedāvājumu “Ceļojums laikā”. Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.

– 2020. gadam projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā un

Ropšā” (RUNRARO, projekta Nr. LV-RU-052) ietvaros norisinājās fokusgrupas diskusija.

Lektores slimības dēļ, lekciju par Inovāciju ieviešanu un radošo domāšanu vadīja vēsturnieks un Raunas

vidusskolas direktors Edgars Plētiens. Lekcijā tika iezīmēta inovācijas būtība un apskatītas vairākas metodes ar

kuru palīdzību ideju var aizvest līdz konkurētspējīgam piedāvājumam. Metožu pielietošanas darbību vadīja

Raunas novada tūrisma informācijas centra vadītāja Justīne Buliņa, organizējot fokusgrupas dalībniekus grupās.

Tika attīstītas uzņēmēju ilgi glabātās idejas, papildinātas jau esošās, fokusdiskusijas otrajā daļā, ar pasaules

kafejnīcas metodes palīdzību uzņēmēji attīstīja “Viduslaiku diena Ronnenburgā” piedāvājumu, veidojot jaunas

idejas, meklējot katra uzņēmēja iespējamo iesaisti notikuma veidošanā, neatkarīgi no tā speci�kas un iedodot

jaunu elpu jau esošajam produktam “Ronnenburgas Dālderis”, kurš ir kopīga uzņēmēju iniciatīva. Dienas otrajā

daļā ideju attīstīšanas papildspēks no Rundāles tika iepazīstināts ar Raunas tūrisma aktuālo piedāvājumu, tajā

skaitā ar vietējo tūrisma uzņēmēju Ilmāru Ceriņu un viņa ģimenes uzņēmumu “Siera ražotne”. Apvienojot

viesmīlīgu nakšņošanu ar uzņēmēju pieredzes apmaiņu vakarā ciemiņi devās uz viesu māju “Jaun-Ieviņas”, kur

pēc vakariņām tika pavadīts neformāls vakars, vairāk vaļu dodot radošajai domāšanai, izvērtējot novadu kopīgās

lietas un meklējot produktīvākos sadarbības virzienus gan šī, gan citu projektu ietvaros.

Otrajā dienā uzņēmēju diskusijas bija gatavi turpināt ne tikai “Jaun-Ieviņu” savvaļas zirgi, kuri jau agrā rītā

ciemiņus veda pastaigā pa saviem ganību lauku plašumiem, bet arī Zane Krēsliņa-Plētiena, kura dibinājusi un

Šobrīd nav gaidāmo notikumi.
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vada savu uzņēmumu SIA “Latnature” un Sintija Rude, kura “Latvijas Ķiplokā” pirms došanās mājās uzņēmējus

kārtīgi norūdīja ar ķiploku veselības devu un pieredzes stāstiem.

Vairāk par projektu:  https://rauna.lv/projekti/ainava-ka-resurss-atbalsts-jauniem-pakalpojumiem-un-turismam-

rundale-rauna-ropsa/

Vairāk par programmu: https://latruscbc.eu/

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam �nansiāli atbalsta   vienotas pārrobežu
attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības
krustcelēs starp Eiropas Savienību  un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas   2014.-2020.gadam �nansiālu
atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Raunas novada dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas
dalībvalstu Latvijas un  Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.
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Kontakti:

Smiltenes novada pašvaldība

Raunas pagasta pārvalde

Vidzemes iela 2, Rauna, LV-4131

Tālr. +371 64107343

rauna@smiltenesnovads.lv

Darba laiks:

Pirmdien 8:00 - 17:00

Otrdien 8:00 - 18:00

Trešdien 8:00 - 17:00

Ceturtdien 8:00 - 17:00

Piektdien 8:00 - 16:00

Sestdien - Slēgts

Svētdien - Slēgts

Pusdienu pārtraukums 13:00 - 14:00

Noderīgas saites:

Lapas karte

old.rauna.lv

Jautājumi un ierosinājumi

Raunas vidusskola

Datu politika

Privātuma politika

Piekļūstamība

Seko mums:
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