
Tiešsaistes semināri par finansējuma instrumentiem
senioru ekonomikas projektiem

Semināru laikā tiks apskatīti vairāki finansējuma instrumenti un analizēta to pieejamība 
senioru ekonomikai. Semināru mērķis ir sniegt rekomendācijas par finansējuma 
instrumentu pielāgošanas variantiem senioru ekonomikas projektu attīstības veicināšanai. 
Semināros tiks analizētas finansējuma instrumentu stiprās un vājās puses un meklētas 
iespējas to labākai pielietošanai senioru ekonomikā. Tāpat tiks apskatītas iespējas izveidot 
jaunu vai rast pielietojumu kādam esošam instrumentam senioru ekonomikas jomas 
projektu finansēšanai.

Semināros piedalīties aicināti vairāku iesaistīto pušu pārstāvji (tā saucamās trīskāršās 
spirāles [triple helix] universitātes-bizness-pašvaldības/valsts pārstāvji) – pašvaldības un 
valsts struktūras, augstskolu un zinātnisko institūtu pētnieki, uzņēmēji, nevalstiskās 
sabiedriskās organizācijas un seniori.

Senioru ekonomika ir jebkādu nozaru produkti un pakalpojumi, kurus izmanto senioru 
gadagājumu iedzīvotāji. Šajos semināros tematiski galvenokārt fokusējamies uz Eiropas 
RIS3 (reģionālā inovāciju stratēģija) stratēģijas divām no Latvijas valsts izvirzītajām 
prioritātēm – informācijas tehnoloģijas un medicīna/labklājība.

1. seminārs – Pašvaldību finansējuma instrumenti
29. aprīlī, plkst. 10.45-13.15

Pašvaldību pasākumi un (finansējuma, bet ne tikai) instrumenti dažāda veida jauninājumu 
(jauni produkti, pakalpojumi, aktivitātes, nodrošinājumi, iedrošinājumi, sociālie tīkli utt.) 
iespējošanai, kas veicina senioru ekonomiku un senioru dzīves kvalitātes uzlabojumus

No 10.00 – reģistrēšanās Webex sistēmā

10.45-11.45 – 1. daļa – Pašvaldību instrumenti (4 pārskati pa 15 min.)

• RĪGA – Jānis Prūsis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības 
pārvaldes Investīciju nodaļas galvenais projektu vadītājs

• LIEPĀJA – Salvis Roga, Biedrības “Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris” valdes loceklis
• KULDĪGA – Artis Gustovskis, Kuldīgas pašvaldības inovāciju, sabiedrības integrācijas un 

tūrisma projektu eksperts
• DAUGAVPILS – Andris Kucins, Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības 

centra vadītājs



11.45-12.00 – Kafijas pauze (katrs patstāvīgi)

12.00-13.00 – 2. daļa – Uzņēmēji, augstskolas un pašvaldības – stāsti, sinerģija un diskusija

• Uzņēmēja pieredzes stāsts – Jekaterina Romanova
• Sociālais uzņēmums: reģistrācija un darbība – Egils Rupeks, Rīgas Tehniskās 

universitātes OSIRIS projekta pasākumu koordinators, Labklājības ministrijas Sociālo 
uzņēmumu komisijas loceklis

• VENTSPILS – Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors
• RĪGA – Pakalpojums: aprūpe dzīvesvietā – Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības 

departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks

13.00-13.15 – Noslēguma komentāri un rekomendāciju formulējumi

Pēc 1. semināra plānojam otru semināru – par starptautiskajiem finansējuma instrumentiem 
– maija pirmajā pusē. Informācija tiks sniegta vēlāk.


