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2019. gada decembris
Uzņēmēju labumam Zemgalē un Pleskavas apgabalā
Krievijā
ZPR kā vadošais partneris sācis īstenot Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.-2020.gadam atbalstīto projektu LV-RU-020 “Pleskavas
un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un veicināšana caur pārrobežu sadarbību”
(SMEPRO).
Minētās programmas atbalsta izmantošanā ZPR piedalās pirmo reizi, jo līdzšinējā pieredze,
galvenokārt veidojusies sadarbībā ar dažādām partnerinstitūcijām Latvijas – Lietuvas pierobežā.
Tagad, jaunajā projektā, partneru loks paplašināsies ar Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala
Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fondu, bet kā asociatīvais partneris līdzdarbosies Vidzemes
Plānošanas reģions, kas, kopā ar kaimiņvalsts – Krievijas pierobežas kolēģiem, jau ieviesis un
turpina ieviest virkni citu projektu, pārsvarā tūrismā, kas ir nozīmīgs uzņēmējdarbības segments.
Jaunā projekta mērķis ir kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā meklēt un atrast tādus mazos un vidējos
uzņēmumus, kas ieinteresēti savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, papildināt zināšanas
un vairot eksportspēju, pārzinot un ievērojot abās kaimiņvalstīs pastāvošo likumdošanu un
normatīvās prasības.
Lai izvirzīto mērķi sasniegtu, konsultācijās, pieredzes apmaiņas braucienos, kopīgās mācībās un
praktiskos treniņos iecerēts stiprināt Uzņēmējdarbības centru un pašvaldību speciālistu veiktspēju.
Eksportspējas palielināšanas jomā Zemgales reģionā un Pleskavas apgabalā plānots izglītot
pavisam 50 līdz 80 mazo un vidējo uzņēmumu darbiniekus. Tāpat iecerēts veikt virkni mārketinga
un eksportspējas palielināšanas aktivitāšu vismaz 20 reģionālajiem uzņēmējdarbības
konsultantiem, kas darbojas pārtikas produktu ražošanas un pārstrādes, kokapstrādes un tūrisma
jomā. Minētās aktivitātes ietver arī iespējas piedalīties vairākās tirdzniecības misijās un biznesa
forumos. Savukārt, lai izveidotu vienotu pārrobežu sadarbības tīklu, abos kaimiņvalstu reģionos
pavisam paredzēts apmācīt aptuveni 40 uzņēmējdarbības atbalsta speciālistu, kuri kā pakalpojumu
sniedzēji darbojas biznesa inkubatoru, zināšanu un tehnoloģiju pārneses, kā arī lauku konsultāciju
un izglītības centru struktūrā. Par visām projekta ieviešanas gaitā veiktajām aktivitātēm plašāka
sabiedrība tiks informēta partneru un ieinteresēto pušu interneta vietnē, sociālajos tīklos un vietējos
medijos.
Projekta ieviešana ilgs divus gadus un tā kopējais finansējums ir 249 996,04 eiro, tostarp Eiropas
Savienības finansējums 90% apmērā ir 224 996,44 eiro.

Vadošais partneris

Viens
no
pieciem
plānošanas
reģioniem Latvijā. Atrodas valsts
vidienē, pārsvarā Daugavas kreisajā
krastā un Lielupes baseina lejas daļā,
robežojas ar Rīgas, Latgales, Vidzemes
un Kurzemes reģionu, kā arī ar
kaimiņvalsti Lietuvu. Reģionā ietilpst
20 novadi un divas lielās pilsētas –
Jelgava un Jēkabpils. Vairums
Zemgales iedzīvotāju dzīvo lauku
apvidos – pārsvarā Bauskas, Jelgavas,
Dobeles,
Ozolnieku,
Iecavas,
Aizkraukles un Vecumnieku novadā.
No kopējās teritorijas gandrīz puse ir
lauksaimniecībā Latvijā visauglīgākās
augsnes, kur audzē graudaugus, rapsi,

lopbarības kultūras un augļu dārzus.
Zemgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa
attīstības prioritātēs no 2015. līdz 2030.
gadam minēts, ka Zemgale ir reģions ar
attīstītu bioekonomiku, lauksaimniecību
un uz vietējiem resursiem balstītu pārtikas
rūpniecību,
kokapstrādi,
kā
arī
amatniecību. Zemgale ir intensīvās
lauksaimniecības
un
ekoloģiskās
saimniekošanas “sadzīvošanas” modelis.
Savukārt Zemgales nacionālas un
reģionālas nozīmes pilsētas ir reģiona
rūpniecības un pakalpojumu centri, kas
dod attīstības starojumu lauku teritorijām.
Svarīga reģiona attīstības prioritāte ir
apdzīvoti Zemgales lauku apvidi, kur
attīstās mazā uzņēmējdar-bība un ir
saglabāta tradicionālā dzīves vide.
Zemgale ir arī izglītības, zinātnes un
inovāciju reģions ar Lauksaimniecības
universitāti kā intelektuālo potenciālu

Latvijas, Zemgales, īpaši lauku, attīstībai, kā
arī ar spēcīgām arodizglītības iestādēm.
Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ir Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārraudzībā esoša institūcija
atvasinātas publiskas personas statusā.
Lēmējvara piemīt Attīstības padomei, ko
veido 22 pašvaldību vadītāji, no kuriem vienu
ievēl par priekšsēdētāju uz diviem gadiem.
Savukārt administrācijas un tās speciālistu
uzdevums ir savas kompetences ietvaros
plānot un koordinēt reģiona attīstību, noteikt
tās prioritātes un pamatprincipus ilgtermiņā,
izstrādāt
un
aktualizēt
Attīstības
programmas, gādāt par to ieviešanu dzīvē,
izstrādāt un ieviest Zemgales attīstības
prioritātēm atbilstīgus reģionālus un
starptautiskus projektus, kas galvenokārt
balstīti uz pašvaldību ieteikumiem un
vajadzībām.
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Sākotnējās palīdzības dienests
Zemgales uzņēmējiem
Foto Juris Kālis

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) ir
tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas dienests
reģiona
esošajiem
un
topošajiem
komersantiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur
saņemt sākotnējo informāciju par iespējām
gūt atbalstu sava biznesa idejas attīstībai un
ieviešanai. ZUC par savu galveno mērķi
izvirza nostiprināt reģionālu starpnozaru
uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbojas kā
zināšanu un resursu birža, nodrošinot
koordinētu
atbalstu
uzņēmējdarbības
attīstībai reģionā. Lai mērķi sasniegtu, ZUC
topošajiem un esošajiem uzņēmējiem cenšas
nodrošināt
pamatinformāciju
un
konsultācijas par dažāda veida atbalsta

programmām
un
pakalpojumu
pieejamību
reģionā,
atbilstīgi pieejamajiem
resursiem
organizēt
seminārus par atbalsta
iespējām
uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstībai
un
dažādošanai,
koordinēt
Zemgales
Plānošanas
reģiona
(ZPR) pašvaldību un
uzņēmēju
dalību
izstādēs

un
gadatirgos,
uzņēmējiem
un
pašvaldībām organizēt
pieredzes
apmaiņas
braucienus
un
konkursus,
kā
arī
tikšanās ar dažādiem
uzņēmējdarbības
atbalsta sniedzējiem.
ZUC ir izveidota sava
interneta
vietne
www.zuc.zemgale.lv ,
par ZUC veiktajām un
plānotajām
aktivitātēm.

Kā

Partneris Pleskavas apgabalā Uzņēmējdarbības atbalsta un
garantiju fonds
Publicitātes foto

Projekta partneris Krievijas Federācijā ir
Pleskavas apgabala Uzņēmējdarbības
atbalsta un garantiju fonds, kas pielīdzināms
Latvijā zināmajai Attīstības finanšu
institūcijai ALTUM. Minētais fonds ir
autonoma nekomerciāla finanšu
organizācija, ko izveidojusi Pleskavas
apgabala Administrācija ar mērķi īstenot
ilgtermiņa mērķprogrammu “ Mazās un
vidējās uzņēmējdarbības stimulēšana
Pleskavas apgabalā”. Izveidotais fonds
galvenokārt sniedz garantijas bankām
mikrokredītu piešķiršanai no 30 000 līdz 3
000 000 rubļu ar laiku no trim mēnešiem
līdz trim gadiem. Līdztekus tam minētā
institūcija esošajiem un

topošajiem mazajiem
un
vidējiem
uzņēmumiem sniedz
arī
virkni
citus
pakalpojumus
–
apgabalā
organizē
dažādas
ar
uzņēmējdarbību
saistītas izstādes un
nodrošina dalību tajās,
uzņēmējiem rod plašas
iespējas prezentēt savu
ražojumu
jaunākos
paraugus,
vai
arī
pakalpojumus.

Fonds organizē mācības,
konferences, diskusijas,
pieredzes
apmaiņas
braucienus, līdzfinansē
darbinieku kvalifikācijas
paaugstināšanu. Ar fonda
atbalstu tiek nodrošinātas
konsultācijas juridiskajos
un finanšu jautājumos,
izplatīta informācija par
gaidāmajiem
projektu
konkursiem, festivāliem
un izstādēm, gadatirgiem.

Kā sadarboties ar uzņēmējiem Krievijā
ZPR Jelgavā bija noorganizējis pirmās mācības valsts un pašvaldību dažādu atbalsta institūciju pārstāvjiem, kuri ikdienā sniedz
virkni pakalpojumu vietējiem komersantiem. Mācību mērķis bija nostiprināt un papildināt zināšanas gan par vietējo
pakalpojumu sniedzēju sadarbību un resursiem, galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu vajadzību nodrošināšanā, gan par
eksportspējas palielināšanas potenciālu kaimiņvalsts Krievijas tuvējā Pleskavas apgabala virzienā. Lai arī Zemgales Plānošanas
reģionam pirmo reizi ļauts piedalīties minētās Eiropas Savienības programmas atbalsta izmantošanā, jo tieša robeža ar Krievijas
Federāciju tam nav, Zemgales uzņēmējiem iespējamā sadarbība ar Pleskavas apgabalu ir visai perspektīva, kaut vai tāpēc vien,
ka, piemēram, Jelgavu un Pleskavu šķir vien nieka 324 kilometri, bet Jēkabpili vēl mazāks – 265 kilometru liels attālums.
Turklāt Latvijas – Krievijas robeža ir daļa no Eiropas Savienības ārējās robežas, un Krievijas plašais tirgus slēpj milzīgas preču
eksporta iespējas, ko jāprot izmantot.
Tāpēc mācību laikā lielu interesi raisīja Latvijas Investīciju attīstības aģentūras Ārējās ekonomiskās pārstāvniecības Krievijā
vadītājas Ivetas Strupkājas stāstījums par ekonomiskās sadarbības attīstības tendencēm abu valstu starpā, importa un eksporta
bilanci, par uzņēmējdarbības formām un vidi kaimiņvalstī, kā ari par paradumiem partneru savstarpējā komunikācijā. No
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lektores stāstītā izriet, ka arī Zemgales uzņēmējiem auglīga sadarbība ar Pleskavas apgabalu var izvērsies atsevišķu pārtikas
preču ražošanas, transporta, loģistikas, dizaina, tūrisma, tostarp medicīnas tūrisma, izglītības un vēl citās jomās, jo arī Krievijas
pusē patērētāji meklē inovatīvus, kvalitatīvus un dabiskus, laba dizaina produktus, bet Latvijas ražotājus uzlūko kā uzticamus
partnerus.
Savukārt finanšu institūcijas ALTUM, kuras darbība ir nedaudz līdzīga minētā projekta partnera Pleskavas apgabala
Uzņēmējdarbības atbalsta un garantiju fonda darbībai, pārstāvji Mārīte Lazdiņa un Aivis Dembovskis runāja par to, kādu
atbalstu uzņēmēji var saņemt biznesa uzsākšanai, par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem biznesa attīstībai un
sadarbībā ar komercbankām, par eksporta kredīta garantijām un citiem aktuāliem piedāvājumiem.

Foto Juris Kālis

Zemgalieši apgūst Latvijas un Krievijas vīzu saņemšanas kārtību
Zemgales Plānošanas reģionā, vadošā partnera Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta 2014.-2020. gadam atbalstītā projekta LV-RU-020 “Pleskavas un Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un
veicināšana caur pārrobežu sadarbību” (SMEPRO) ieviešanā, Jelgavā norisinājās mācības Zemgales plānošanas reģiona un
Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības atbalsta speciālistiem Latvijas un Krievijas mazo un vidējo uzņēmēju
pārrobežas sadarbības veicināšanai.
Mācību mērķis ir stiprināt projekta partneru uzņēmējdarbības atbalsta centru tehniskās un profesionālās spējas, paaugstināt
spēju konsultēt, vadīt, atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus abu reģionu pārrobežu sadarbībai. Aizvadīto mācību tēma bija
Latvijas - Krievijas robežas šķērsošana, pievēršoties vīzu sistēmām un to saņemšanas kārtībai.
Mācības atklāja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Šengenas nodaļas vadītāja Nora Balode, kura
klātesošos iepazīstināja ar Šengenas vīzu saņemšanas kārtību Krievijas pilsoņiem ieceļošanai Latvijā. Mācību apmeklētāji
varēja uzzināt, kur Krievijas Federācijas pilsoņiem vērsties vīzu saņemšanai, kādi dokumenti nepieciešami, kā arī uzzināt
vērtīgus ieteikumus drošai ceļošanai.
Mācību programmu turpināja Inese Pučeta, Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļas
vadītāja, un Inese Allika, Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadošā klientu apkalpošanas speciāliste,
informējot sanākušos par ielūgumiem (dokumentu, kurā uzaicinātājs uzņemas Imigrācijas likumā noteiktās saistības attiecībā uz
ārzemnieku, kuru viņš uzaicinājis uzturēties Latvijas Republikā), to noformēšanas procedūru un uzaicinātāja atbildību.
Savukārt mācību programmu noslēdza Viktors Safarovs, Krievijas Federācijas vēstniecības Latvijā atašejs, kurš informēja par
vīzu sistēmu Latvijas Republikas pilsonim, pastāvīgam iedzīvotājam vai grupām, dodoties uz Krievijas Federāciju, Pleskavas
vai Pēterburgas apgabalu.
Projekta “SMEPRO” mērķis ir kā Zemgalē, tā Pleskavas apgabalā meklēt un atrast tādus mazos un vidējos uzņēmumus, kas
ieinteresēti savstarpēji sadarboties, apmainīties ar pieredzi, papildināt zināšanas un vairot eksportspēju, pārzinot un ievērojot
abās kaimiņvalstīs pastāvošo likumdošanu un normatīvās prasības.
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