
 

  

Veicināt kultūras mantojuma pielietošanu un 

produktu attīstības resursu attīstību pierobežas 

reģionos 

 

Heritage Business 

 
Prioritāte 1  Sociālekonomiskā attīstība  

Pasākums 1.1  Sociālekonomiskās attīstības, biznesa un

 uzņēmējdarbības veicināšanas  

 

 

 

 
 



 
Īss projekta apraksts 
Galvenās problēmas pierobežas reģionos, īpaši to attālākajos, ir līdzīgas visā projekta 

teritorijā: 
1) Iedzīvotāju skaita samazinājums; 
2) Zema uzņēmējdarbības aktivitāte; 

3) Bezdarbs. 
Viena no iespējām risināt šīs problēmas ir attīstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). 

Eiropas savienībā 20 milj. MVU pārstāv 99% no kopējās uzņēmējdarbības. Uzņēmējdarbība ir 
galvenais virzītājspēks ekonomikas izaugsmei, nodarbinātības un sociālās integrācijas jomās. 
Ņemot vērā veiktos pētījumus Igaunijā un Latvijā, MVU izdzīvošanas rādītājs pēc trīs gadiem 

ir 50-57%, situācija Pleskavas apgabalā galvenokārt ir līdzīga. Šī iemesla dēļ kompetences 
uzlabošana MVU ir ļoti nepieciešama. Tanī pat laikā projekta reģiona potenciāls un atrašanās 

vieta trīs valstu krustcelēs, kā arī bagātīgs kultūras mantojums (Setomaa, Pleskava, Vidzeme, 
Latgale) netiek pietiekami izmantots.  
 Pleskavas reģionā tiek īstenota Setomaa etniskās kultūras reģionālā attīstības 

programma. Pašreizējā projektam mērķis ir atbalstīt un attīstīt šis programmas sasniegumus, 
kā arī uzlabot MVU kapacitāti un prasmes, kuri atrodas projekta reģionā, lai izmantotu vietējo 

kultūras mantojumu, tradīcijas un citus dažādus resursus vietējās uzņēmējdarbības 
attīstīšanai. 
Pārrobežu sadarbības uzlabošana un tirdzniecība starp MVU, pieredzes un zināšanu apmaiņa, 

uzņēmējdarbības veicināšanas starp skolēniem (dodot iespējas tiem saņemt teorētiskas 
zināšanas un praktiskas prasmes), arī ir starp projekta mērķiem. Šie pasākumi nodrošinās 

ilgtspējīgu biznesa izaugsmi, radīs priekšnoteikumus jaunu uzņēmumu dibināšanai un 
samazinās jaunu cilvēku bezdarba līmeni. 

 

Vispārējais mērķis 

MVU konkurētspējas attīstība pierobežas reģionā izmantojot pārrobežu sadarbības iespējas 
un vietējā kultūras mantojuma pielietošanu un produktu attīstības resursu attīstību 

 

Specifiskais uzdevums 

 MVU prasmju un kapacitātes uzlabošana projekta reģionā, lai izmantotu kultūras 
mantojumu, tradīcijas un vietējos resursus dažādos uzņēmējdarbības sektoros 

 Uzlabot uzņēmējdarbības vidi MVU projekta reģionā, izmantojot pieredzes un zināšanu 

apmaiņu 
 Uzlabot skolēnu zināšanas un prasmes par uzņēmējdarbību, lai nodrošinātu 

uzņēmējdarbības sektora ilgtspējību nākotnē un samazināt jaunu cilvēku bezdarba 

līmeni 
 MVU mūsdienīgas infrastruktūras izveidošana projekta teritorijā, kas tiks izmantota 

konsultācijām, tikšanās, semināriem, informācijas izplatīšanai, inkubācijai u.c. 
pasākumiem. 

Atbalsta saņēmējs  
Setomaa lauku pašvaldību savienība (Igaunija) 

 
Partneri 

 Pečoru apgabala administrācija (Krievija) 

 Apes novada pašvaldība (Latvija) 



 
Sagaidāmie rezultāti 

 MVU zināšanu un prasmju attīstīšana, kultūras mantojuma izmantošanas 

veicināšana uzņēmējdarbībā  
 Izveidoti trīs PSP tīkli (Igaunija – Latvija, Latvija – Krievija, Igaunija – Krievija) 

starp uzņēmējiem, kuri piedalās mācību ekskursijās; 
 30-40 jaunas līdzdalības/kopīgas aktivitātes, kuras tiek iniciētas no MVU puses, 

kuri piedalās projektā, zināšanas un prasmes aptuveni 70 MVU pārstāvjiem; 

 Uzlabotas 60-70 MVU zināšanas un prasmes, lai izmantotu kultūras mantojumu 
produktu attīstībai; 

 Uzlabotas apmēram 75 uzņēmumu un NVO zināšanas un prasmes projektu 
pieteikumu sagatavošanu finansējuma piesaistīšanai; 

 Izveidots Pārrobežu uzņēmējdarbības un sadarbības centrs Pečoros, tostarp arī 

Biznesa inkubācijas centrs (telpas un aprīkojums amatniecības darbnīcu ar 
nelielu virtuvi, biroja telpas, lai darbu vienlaicīgi varētu veikt 6 jaundibināti 

uzņēmumi); 
 Noorganizēti uzņēmējdarbības treniņu kursi skolēniem 

 15-20 apmācīti skolotāji, izveidots pārrobežu sadarbības tīkls; 
 Vienā skolā Pečoros un divās skolās Apē ieviesta eksperimentālā apmācību 

programma; četrās skolās Setomaa uzlabotas uzņēmējdarbības apmācību 

kvalitāte; 
 120 – 130 skolēniem uzlabotas zināšanas par uzņēmējdarbību; 

 Izveidots skolēnu pārrobežu sadarbības tīkls trīs valstu starpā 
 Komunikācijas un vizualitātes jautājumi 

 Brošūra par pārrobežu uzņēmējdarbību un sadarbību Pečoros (aktivitātes, 

pakalpojumi, partneri utt.); 
 Pārrobežu uzņēmējdarbības sadarbības centra Pečoros interneta mājas lapa; 

 Rokasgrāmata  MVU par iespējām izmantot tradicionālo kultūras mantojumu 
uzņēmējdarbībā 

Labuma guvēji 

 Vietējie projekta reģiona iedzīvotāji (apm. 370 000); 
 Vietējie MVU (aptuveni 7000 no Dienvidaustrumu Igaunijas (Polva, Veru), 

Ziemeļaustrumlatvijas (Ape, Alūksne un Viļakas pašvaldības) un pierobežas teritorijas 
Pleskavas apgabalā (Palkino, Pleskava, Potalovo reģions); 

 6 – 9 klašu skolēni tiks ieinteresēti saņemt uzņēmējdarbības pamatzināšanas;  

 Jauniešiem – bezdarbniekiem (Pečoru reģionā) ir nepieciešama informācija par darba 
iespējām un iespējām uzsākt savu uzņēmumu. 

 

Ilgums   
21 mēneši 

 
Budžets  
Kopējais budžets: 932 389,00EUR 
Programmas līdzfinansējums: 839 147,00EUR (90%)                                                                                   

Projekta līdzfinansējums: 93 242,00EUR (10%) 

 

Kontaktpersona 
Silja Lehtpuu  silja.lehtpuu@gravitas.ee/  + 3725157724 


