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PROGRAMMA 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam 
 
Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. - 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu 
ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, 
uzņēmējdarbībai un tūrismam. 
 
PROJEKTA NOSAUKUMS 
“NODARBINĀTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA BEZ ROBEŽĀM” (BEE) 
“Employment and Entrepreneurship without Borders” 
 
IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS - LLI-138 
 
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS - 01.04.2017 – 31.03.2019. (24 mēneši) 
 
VADOŠAIS PARTNERIS 

- Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs, LV 
 
PROJEKTA PARTNERI 

- Panevežu Biznesa centrs, LT 
- Anykščiai māksla inkubators – mākslas studija, LT 

 
PROJEKTA VISPĀRĒJAIS MĒRĶIS 
Pilnveidot un uzlabot Latvijas-Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu 
vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. 
Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki. Tās ir: konkurētspējīga 
produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana. 
 
MĒRĶA GRUPA 
Potenciālie un esošie  amatnieki (80 personas) Dobeles novadā un Zemgales reģionā (Latvijā) un Anikščai 
rajonā un Paņevežu apgabalā (Lietuvā) tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra jomā.  
 
PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI 

1. Projekta vadība. 
Stratēģiskā un vispārējā pārvaldība (administrēšana, plānošana un koordinēšana) veiksmīgai projekta 
aktivitāšu īstenošanai. 

2. Uzņēmējdarbības atbalsta modeļa attīstība. 
- Apmācību programmas izstrāde. 
- IT platformas izveide - kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos. 
- Infrastruktūras modernizēšana un aprīkojuma iegāde uzņēmējdarbība sveicināšanai. 

3. Mājražotāju kapacitātes paaugstināšana. 
- 11 dienu apmācību programmas realizēšana, lai veicinātu radītu produktus un pakalpojumus , kuri 

varētu rast  noietu jaunos tirgos. 
- 5 radošās darbnīcas (tekstila, stikla, koka, keramikas un papīra). 
- Mentoru atbalsts, mācību un pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas un Lietuvas mājražotājiem. 
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PROJEKTĀ PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES UN REZULTĀTI (turpinājums) 
4. Infrastruktūras modernizēšana. 

- Paņevežu Biznesa centra telpu remonts apmācību, radošo darbnīcu aktivitāšu realizācijai. 
5. Komunikācija. 

Sabiedrības informēšana par projekta aktivitātēm un rezultātiem amatnieku apmācību semināros, 
radošajās darbnīcās, izstādēs un citos pasākumos. 
Informācija programmas mājas lapā www.latlit.eu, partneru mājas lapās, jaunradītajā IT platformā, 
sociālos medijos un vizuālos materiālos. 

 
PROJEKTA GALVENIE REZULTĀTI 

- Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma divās valodās (LV un LT) 80 mājražotājiem. 
- Izveidota IT platforma 3 valodās (LV, LT, ENG). 
- Uzlabota infrastruktūra uzņēmējdarbības veicināšanai 5 nozarēs. 
- Izremontētas Paņevežu Biznesa centra mācību telpas. 
- 30 mājražotājiem uzlabotas zināšanas un prasmes, radot jaunus produktus radošajās darbnīcās, 

piedaloties izstādēs un pieredzes apmaiņas vizītēs. 
- Sniegti mentora pakalpojumi mājražotājiem. 

 
PROJEKTA KOPĒJAIS BUDŽETS - EUR 336 648,66 tai skaitā ERAF finansējums - EUR 286 151,36 
 
 
 

Šo projektu finansē Eiropas Savienība 
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