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Prezentācijas saturs 

 Līdz šim sniegtais atbalsts uzņēmējdarbības un 
izglītības (profesionālās un pieaugušo / mūžizglītības) 
jomā Kurzemē – ieviestie projekti / konsultācijas 

 

 Nākotnes iestrādnes 



Uzņēmējdarbības jomas 
attīstības atbalstam 1/3 

 Uzņēmējdarbības attīstības atbalsta instrumentu sagatavošana caur 
projektiem, piem.: 

 Pētījums un biznesa plāns Gliemju komerciālai audzēšanai Baltijas jūrā 
(CentrālBaltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk- CB) projekts : Gliemju 
komerciāla audzēšana, pārstrāde un izmantošana Baltijas jūras reģionā) 
 

 Pētījums un rīcības plāns radošo industriju nozares attīstībai 
(Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas (turpmāk LAT-LIT) projekts: Radošo industriju 
attīstība Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos) 
 

 Zviedrijas un Somijas tirgus izpētes metāla un pārtikas produkcijas 
eksportam un praktiskās vadlīnijas un padomi 

(CB projekts: Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) internacionalizācijas servisa pieejamības uzlabošana) 
 

 Infrastruktūras izveide, piem.: 

 Jahtu ostu teritoriju sakārtošana un infrastruktūras uzlabošana 
(Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk NFI) projekts: Kurzemes reģiona ostu attīstība) 



Uzņēmējdarbības jomas 
attīstības atbalstam 2/3 

 Zināšanu pārneses aktivitātes maziem un vidējiem 
uzņēmumiem (MVU) un biznesa konsultantiem (semināri 
un apmācības, tiešais atbalsts kontaktu veidošanai, u.c.) 

(CB projekts: Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) internacionalizācijas servisa 
pieejamības uzlabošana) 

 

 Atbalsts caur mārketinga materiālu izveidi: 

 Jahtu ostu mājas lapu uzlabošana un bukleta izdošana 

(NFI projekts: Kurzemes reģiona ostu attīstība) 

 Brošūras par ūdens tūrismu (laivošanu) un plašo uzņēmēju 
piedāvājuma klāstu 

(Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas  (turpmāk – EST-LAT) 
projekts: Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība 
Latvijā un Igaunijā) 



Uzņēmējdarbības jomas 
attīstības atbalstam 3/3 

 Kurzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības Struktūrfondu informācijas 
centra aktivitātes: 
 Informācijas apkopošana par pieejamo ES fondu finansējumu, projektu 

sagatavošanu un ieviešanu 

 Klātienes konsultācijas klientiem (jebkuram uzņēmējam u.c. interesentiem) / 
potenciālajiem projektu iesniedzējiem 

 Semināru, informatīvo dienu, 
reģionālo konferenču un 
sanāksmju ar ekspertiem 
organizēšana 

 Aktuālas informācijas par 
fondiem publicēšana mājas lapā, 
informācijas nosūtīšana 
interesentiem e-pastos 



 Mūžizglītības pārrobežu kapacitātes celšana (LAT-LIT projekts) 

Mērķis: veicināt cilvēkkapitāla attīstību, izveidojot efektīvu mūžizglītības sistēmu 
Kurzemes un Lietuvas Ziemeļrietumu pārrobežu teritorijā, šim mērķim radot 
platformu uzņēmējdarbības veicināšanai, inženiernozaru prasmju apmācībai, 
pielietojot e-izglītības risinājumus un sekmējot iepriekšējas mācīšanās rezultātu 
atzīšanu. 

Rezultāti: 

 Mūžizglītības politikas iestrādnes - Prasmju sertificēšanas metodoloģija; 
Rekomendācijas mūžizglītības politikas un likumdošanas jautājumos; 
Mūžizglītības pieprasījuma – piedāvājuma analīze 

 Ilgtspējīgas mūžizglītības infrastruktūras izveide - Inženierzinātņu prasmju 
centru izveide (iekārtu iegāde) un apmācību kursi inženierzinātnēs; 
Mūžizglītībai paredzēto telpu renovēšana un iekārtošana. 

 Mūžizglītības resursu attīstība - Virtuālās apmācību platformas 

un kursu izveide, organizēšana 

Izglītības jomas attīstības 
atbalstam 1/3 



 Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur sadarbību (LAT-LIT projekts) 

Mērķis: veicināt konkurētspējīgu uzņēmējdarbību pierobežas reģionos Latvijā un Lietuvā, 
tādējādi novēršot šķēršļus tās attīstībai, aktivējot uzņēmējdarbības vidi un nodrošinot 
ilgtspējīgus risinājumus mūžizglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbību pārrobežā. 

Rezultāti: 

 3 mūžizglītības centri renovējuši mācību telpas un saņēmuši aprīkojumu mācību 
metožu pielietošanai. Iegādātas 20 apmācību programmas un apmācīti vairāk kā 720 
potenciālie un esošie uzņēmēji. 

 Izstrādāts pētījums par pieaugušo izglītības institūciju efektivitātes paaugstināšanu 
darbā ar uzņēmējiem. 

 Veiktas 4 pieredzes apmaiņas vizītes uz LT, LV mūžizglītības iestādēm. 

 Sagatavota brošūra par atbalsta centriem un mūžizglītības piedāvājumu, kā arī 
organizētas apaļā galda diskusijas kopā ar 

uzņēmējiem un zinātniekiem. 

 

Izglītības jomas attīstības 
atbalstam 2/3 



 Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām (LAT-
LIT projekts) 

Mērķis: Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un 
nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību reģionā 

Rezultāti: 

 Izglītības programmu sagatavošana un sadarbības veicināšana – apaļā galda diskusijas 
ar darba devējiem, lekciju cikls prakšu vadītājiem, skolu pārrobežu vizītes, mācību 
materiālu izstrāde un apmācības 

 Aprīkojuma iegāde mācību programmu ieviešanai 

 Profesionālās izglītības popularizēšanas aktivitātes – pārrobežu sacensības, kopīgas 
apmācības, atvērto durvju dienas, informatīvi izdevumi, TV sižeti, publikācijas, u.c. 

Izglītības jomas attīstības 
atbalstam 3/3 



 

Nākotnes iestrādnes 

 Uzņēmējdarbības atbalsts reģionos (2015-2040): 

Turpināsim ieviest uzņēmējdarbības atbalsta projektus 
pārrobežu sadarbības programmu ietvaros (CB, EST-LAT, 
LAT-LIT) 

 Iespējama reģionu uzņēmējdarbības centru izveide, ar 
mērķi īstenot Latgales uzņēmējdarbības atbalsta centra 
labo praksi arī citos reģionos 



 

Nākotnes iestrādnes 

 Reģiona iesaiste izglītības jomas attīstības veicināšanā (2015-2020): 

 Turpināsim ieviest izglītības jomas atbalsta projektus pārrobežu 
sadarbības programmu ietvaros (LAT-LIT) 

 Atbalsts mūžizglītības aktivitātēm caur Eiropas Sociālo fondu 
(8.4.1.specifiskais atbalsta mērķis: Pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci atbilstoši mainīgajiem darba tirgus 
apstākļiem) 

 Atbalsta pasākumi darba devējiem darbinieku papildu izglītošanā 
(Valsts atbalsts) - Atbalsts tiks sniegts darbinieka vispārējo un 
darbinieka darba pienākumos definēto profesionālo kompetenču 
pilnveidei  programmās Latvijas izglītības iestādēs, kā arī darbinieka 
darba pienākumos definēto profesionālo kompetenču pilnveidei 
ārvalstī reģistrētā izglītības iestādē programmās, kas Latvijā netiek 
īstenotas. MK noteikumi izstrādes stadijā. 

 

 



 

Uz sadarbību! 

Paldies! 
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