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PAMATA INFORMĀCIJA

Projekta nosaukums: Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas

plānošanas reģionā

Projekta nosaukums angļu valodā: Entrepreneurship support measures

in the Riga Planning Region

Projekta akronīms: Support RPR-VEST

Programma: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. -

2021.gada perioda programma ,,Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana

un kultūras sadarbība”

Projekta ieviešanas laiks: 2021.gada 1.jūlijs – 2024. gada 30.aprīlis (34

mēneši)



PAMATA INFORMĀCIJA

(TURPINĀJUMS) 

Kopējais projekta budžets: Apstiprinātais projekta kopējais budžets:

711 016,00 EUR, tai skaitā Rīgas plānošanas reģionam piešķirto līdzekļu

apjoms (budžets projekta ietvaros) - 608 072,00 euro.

Projekta īstenotājs: Rīgas plānošanas regions (Latvijas Republika); 

interneta vietne https://rpr.gov.lv/

Projekta partneris: Vestlannes reģionālā līmeņa pašvaldība (Norvēģijas

Karaliste); interneta vietne https://www.vestlandfylke.no/

Projekta mērķis: Veicināt Rīgas plānošanas reģiona līdzsvarotu attīstību

ar reģionālo uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu palīdzību

https://rpr.gov.lv/
https://www.vestlandfylke.no/


PROJEKTA AKTIVITĀTES

Aktivitāte Nr.0. Projekta administrēšana un vadība

Šī aktivitāte paredz projekta vadības un administratīvās koordinēšanas nodrošināšanu.

Pamatā to īstenos 2 projekta administratīvie koordinatori (pa vienam Rīgas

plānošanas reģionā unVestlannes reģionālā līmeņa pašvaldībā). Aktivitāte ietvar arī

projekta Vadības komiteju, kura veiks projekta ieviešanas stratēģisku uzraudzību.

Aktivitāte Nr. 1. RPR pašvaldību kapacitātes stiprināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanas jomā

Aktivitātes mērķis ir uzlabot RPR un pašvaldību kapacitāti uzņēmējdarbības

veicināšanā. Tās ietvaros tiks nostiprināts un attīstīts reģiona pašvaldību

uzņēmējdarbības speciālistu tīklojums un apgūtas jaunas prasmes un zināšanas

uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.



PROJEKTA AKTIVITĀTES

(TURPINĀJUMS) 

Aktivitāte Nr. 1. RPR pašvaldību kapacitātes stiprināšana uzņēmējdarbības 

veicināšanas jomā. 

Aktivitātes rezultāti atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam:

* Apmācību programma RPR pašvaldību speciālistiem par uzņēmējdarbību / 

ekonomisko attīstību veicinošiem pasākumiem un inovatīviem risinājumiem vietējā 

un reģionālā līmenī.

* Pieredzes apmaiņas braucieni (2) uz Latviju un Norvēģiju, lai iepazītos ar partneru 

pieredzi uzņēmējdarbības attīstībā vietējā un reģionālā līmenī.

* Latvijas speciālistu piedalīšanās starptautiskos pieredzes apmaiņas forumos, kuri 

vērsti uz uzņēmējdarbības attīstību un inovācijas veicināšanu vietējā un reģionālā 

līmenī.



PROJEKTA AKTIVITĀTES

(TURPINĀJUMS) 

Aktivitāte Nr. 2. Reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātes. 

Projekta 2.aktivitātes mērķis ir izstrādāt Rīgas plānošanas reģiona un tā pašvaldību 

vienoto ekonomiskā mārketinga, ekonomiskās / investīciju vides un vizuālās 

identitātes pakotni un konkrētus mārketinga materiālus vienotā stilā, kā arī īstenot 

mārketinga pasākumus reģiona un tā uzņēmumu atpazīstamības palielināšanai.

Aktivitātes rezultāti atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam:

* Uzņēmējdarbības sadaļas izstrāde un uzturēšana Rīgas plānošanas reģiona interneta 

vietnē.

* Rīgas plānošanas reģiona vienotās mārketinga  / vizuālās identitātes pakotnes

izstrāde.

* Vienotās mārketinga / vizuālās identitātes informatīvo materiālu izstrāde Rīgas 

plānošanas reģiona pašvaldībām.

* Piedalīšanās reģionālajās izstādēs - uzņēmēju dienās Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē 

un Latgalē. 



PROJEKTA AKTIVITĀTES

(TURPINĀJUMS) 

Aktivitāte Nr.3. Reģionālais jauniešu uzņēmējdarbības mentorings. 

Projekta 3.aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu reģiona jauno talantu pašrealizācijai, 

īpašu uzmanību pievēršot nabadzības riskam pakļautiem jauniešiem,  jomās, kuras 

izvēlējušās reģiona pašvaldības un tajās darbojošies uzņēmumi. Saskaņā ar Jaunatnes 

likumu, jaunieši Latvijā ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 

Aktivitātes rezultāti atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam:

* Reģionālā mentoringa programma jauniešu atbalstam.

Reģionālā mentoringa programmai ir paredzēti trīs galvenie virzieni – jauniešu 

apmācība, uzņēmējdarbības ideju definēšana un attīstība, kā arī praktizēšanās iespējas 

pašvaldībā darbojošos uzņēmumos.  

* Pieredzes apmaiņas braucieni (2) uz Latviju un Norvēģiju, lai iepazītos ar partneru 

pieredzi atbalsta sniegšanā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.



PROJEKTA AKTIVITĀTES

(TURPINĀJUMS) 

Aktivitāte Nr.4. Atbalsts nodarbinātības un konkurētspējas palielināšanai, 

īstenojot reģionam specifiskas aktivitātes. 

4.aktivitātes mērķis ir veicināt jaunu darba vietu izveidošanu reģionā, palielināt 

reģiona konkurētspēju, kā arī radīt inovatīvus risinājumus, kuri saistīti ar reģiona 

potenciāla attīstību un veicināt tīklošanās pasākumus uzņēmēju, uzņēmējdarbības 

ideju īpašnieku un vietējo nevalstisko organizāciju starpā.

Aktivitātes rezultāti atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam:

* Uzņēmējdarbības ideju konkursi (3) fiziskām personām, kuras izstrādās un attīstīs 

konkrētas saimnieciskas darbības idejas vēlākai īstenošanai.

* Atbalsta pasākumi 3 ciklos reģiona nevalstiskajām organizācijām vietējās 

uzņēmējdarbības veicināšanas risinājumu attīstībai. 

* Kartē balstīta analītiski informatīva sistēma Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa 

vietnē. 



PROJEKTA AKTIVITĀTES

(TURPINĀJUMS) 

Aktivitāte Nr.5. Projekta komunikācija un publicitāte

Projekta 5.aktivitātes mērķis ir informēt plašāku sabiedrību Latvijā un Norvēģijā, 

Projekta mērķa grupas un Projekta īstenošanā ieinteresētās puses par Eiropas 

Ekonomikas zonas finanšu instrumentu, Programmu un Projektu - sniegt informāciju 

par tā mērķi, partneriem, īstenošanas periodu, galvenajām aktivitātēm un plānotajiem 

rezultātiem, piešķirto Programmas finansējumu un aktivitāšu īstenošanas izmaksām.

Aktivitātes rezultāti atbilstoši apstiprinātajam Projekta iesniegumam:

* Nodrošināti Projekta komunikācijas un publicitātes pakalpojumi Projekta 

īstenošanas laikā, tai skaitā 31 ziņa tīmekļa vietnēs un sociālajā tīklā Facebook.

* Nodrošināta 3 Projekta konferenču norise tiešsaistē vai klātienē, tai skaitā 

Norvēģijas partneru līdzdalība Projekta konferencēs. 



UZ SADARBOŠANOS!
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