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Uzņēmēji eksporta tirgu 
meklēšanā no ES struk-
tūrfondiem var atgūt 
līdz pat 50% no atbal-
stāmajām izmaksām.

n ULDIS GRAUDIŅŠ

Latvijā ražoto produktu 
eksports ar augstu pievieno-
to vērtību ir nosacījums, kas 
valsti izvilks no dižķibeles, 
nereti norāda atzīti tautsaim-
niecības eksperti un politiķi. 
Sarežģītā situācija, kādā atro-
das tautsaimniecība, patlaban 
daudziem uzņēmējiem neļauj 
izmantot eksporta sniegtās 
iespējas tāpēc, ka nepietiek 
naudas produktu un pakal-
pojumu reklamēšanai citās 
valstīs. uzņēmējiem Latvijas 
Investīciju un attīstības aģen-
tūras (LIaa) piedāvātā iespēja 
saņemt ES struktūrfondu at-
balstu eksporta tirgu apgūša-
nai izrādījusies tieši laikā.

"Mēs esam jauns, pērn dibi-
nāts uzņēmums. Septiņu gadu 
laikā izveidojām izglītojošas 
spēles visai ģimenei un pērn lē-

mām par to virzīšanu eksporta 
tirgos – piedalījāmies Eiropas 
vislielākajā spēļu izstādē "Inter-
nationale Spieltage Spiel 2009" 
Esenē. Šajā gadā piedalījāmies 
uzņēmējiem paredzētajā izstā-
dē nirnbergā. Galda spēļu biz-
ness ir vecs bizness, tajā ir grūti 
iekļūt. Mēs Vācijā jutām intere-
si, esam nodibinājuši kontak-
tus ar austrālijas, Jaunzēlandes 
un nīderlandes partneriem," 
stāsta SIa "Geo200" finanšu di-
rektore nelli Maļinovska. Viņa 

uzsver – ja uzņēmums nesa-
ņemtu LIaa atbalstu, tad no 
dalības vienā izstādē atteiktos. 

1991. gadā izveidotais SIa 
"CHd" nodarbojas ar tirdz-
niecības automatizācijas jau-
tājumiem, tostarp piedāvā 
kases aparātus ar uzņēmu-
ma darbinieku izveidotajām 
programmām. 

Šajā gadā LIaa atbalstu 
dalībai Eiropā vislielākajā in-
formācijas tehnoloģiju izstādē 
"CEBIT 2010" SIa "CHd" iz-
mantoja jau trešo reizi. ""CE-
BIT" ir izstāde, kurā piedalās 
visi nopietnie Eiropas IT un 
telekomunikāciju nozares 
uzņēmumi. nevaru teikt, ka 
visus citu valstu sadarbības 
partnerus atradām šajā pa-
sākumā, tomēr daudzus no-
teikti. Pēdējā izstādē šā gada 
februārī izveidojām sadarbī-

bu ar partneri Maltā. notiek 
sarunas arī ar partneriem 
Baltkrievijā, Rumānijā un 
ungārijā. Mūsu kases aparā-
tus patlaban izmanto Čehijā, 
anglijā, Igaunijā, Grieķijā un 
Šveicē," stāsta "CHd" pārdoša-
nas daļas vadītāja Santa Zide-
re. Viņa atklāj – LIaa "CHd" 
par piedalīšanos šā gada iz-

stādē Hannoverē kompensēs 
Ls 3900 lielus izdevumus, 
tostarp 50% apmērā dalības 
maksu izstādē, uzturēšanos 
viesnīcā un komandējuma 
naudu trīs cilvēkiem. LIaa 
līdz 50% kompensē arī stenda 
konstrukcijas un transpor-
ta izdevumus ekonomiskajā 
klasē. 

LIaa Klientu apkalpoša-
nas nodaļas vadītāja Ilga Kik-
jauka norāda – projektu var 
iesniegt par plānotajām un 
arī notikušajām darbībām, ja 
projekta iesniegums iesniegts 
ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā 
no atbalstāmās darbības no-
slēgšanas brīža. Jāņem vērā, 
ka LIaa noteikti neatbalstīs 
darbības Latvijas tirgū, to-
starp konkurētspējas uzlabo-
šanu Latvijas tirgū. 

I. Kikjauka teic, ka vienā 
projektu atlases kārtā, t. i., 
vienā kalendāra mēnesī, aģen-
tūra saņem vidēji 20 projektu 
iesniegumus. Visbiežāk pār-
stāvētās nozares ir tekstiliz-
strādājumu ražošana, kokap-
strāde, kā arī metālapstrādes 
nozare.

Populārākās mērķa valstis, 
kurās tiek realizētas ārējā mār-
ketinga aktivitātes, ir bijušās 
nVS valstis, tostarp Krievija, 
Kazahstāna, Baltkrievija, kā 
arī Vācija (svarīgi, ka lielāka-
jās izstādēs, kas notiek Vācijā, 

tiek piesaistīti klienti no visas 
Eiropas, tā ka te jārunā par 
Eiropas reģionu kopumā, ne 
tikai par Vāciju). Pēdējā laikā 
iezīmējas arī jauns mērķa tir-
gus ārējā mārketinga aktivitā-
šu īstenošanai – Ķīna. 

Kopējais finansējums  ��
Ls 8 217 553.

Projektu iesniegšana LIaa no ��
2010. gada 4. janvāra līdz 2010. gada 
30. decembrim.

Maksimālais pieļaujamais ��
atbalsts trīs gadu laikā ir 200 000 
eiro (aptuveni Ls 140 000). 

atbalsta intensitāte līdz 50% no ��
atbalstāmajām izmaksām.

atbalsts paredzēts komersan-��
tiem (ieskaitot lielos uzņēmumus), 
biedrībām un kooperatīvām 
sabiedrībām dalībai starptautiskās 
izstādēs, tirdzniecības misijās un 
kontaktbiržās ārvalstīs, tiešajām 
vizītēm pie sadarbības partneriem 
ārvalstīs, kā arī biedrību organizētām 
konferencēm (semināriem) par 
eksporta jautājumiem. Projektos var 
piedalīties arī valsts vai pašval-
dības iestādes, ja šie projekti tiek 
organizēti partnerībā un pārējie 
partneri ir komersanti, biedrības un 
kooperatīvās sabiedrības, kuriem 

tiek sadalīts viss saņemtais atbalsts, 
jo valsts vai pašvaldības iestādes 
nevar būt atbalsta saņēmējas. 

Uz atbalstu nevar pretendēt ��
lauksaimniecības, zivsaimniecības 
un akvakultūras, ogļrūpniecības, 
alkoholisko dzērienu ražošanas, 
tabakas izstrādājumu ražošanas, 
tirdzniecības, finanšu starpniecības, 
komercpakalpojumu un azartspēļu 
nozares uzņēmumi.

Vairāk informācijas skatiet  ��
www.liaa.gov.lv sadaļā "ES struktūr-
fondi" un LIaa Klientu apkalpošanas 
nodaļā pa tālruni 67039499, klātienē 
– Pērses ielā 2, Rīgā. 

* Programma tiek īstenota saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jū-
nija noteikumiem nr.582 "noteikumi 
par darbības programmas "Uzņēmēj-
darbība un inovācijas" papildinājuma 
2.3.1.1.1. apakšaktivitātes "Ārējo tirgu 
apgūšana – ārējais mārketings" sesto 
un turpmākajām kārtām".

n ILZE  
RŪTENBERGA-BĒRZIŅA

Iespējams, jau 2013. gadā 
Vidzemes reģions būs ieguvis 
mūsdienīgu un plašu daudz-
funkcionālu kultūras centru. 
Pateicoties Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda, kā arī valsts 
līdzfinansējumam, Cēsīs pat-
laban sākta Vidzemes mūzikas 
un kultūras centra izveide. 

Savienot kultūru  
un tūrismu

daudzfunkcionālo kultū-
ras centru veidos uz līdzšinējā 
kultūras nama bāzes, to pilnī-
bā pārbūvējot un paplašinot ar 
piebūvi, kurā iemājos Mūzikas 
vidusskola. Pēc ēkas atjauno-
šanas tajā darbosies Pieaugušo 
izglītības centrs, profesionālie 

skatuves mākslinieki un ama-
tieru kolektīvi, būs bibliotē-
ka un izstāžu zāle, telpas būs 
piemērotas arī semināru un 
konferenču rīkošanai. netiks 
aizmirsti arī kinomīļi, un pie-
ejama būs pat neliela mūzikas 
ierakstu studija.

"Pateicoties šai rekonstruk-
cijai, izdosies vienuviet salikt 
šobrīd pa pilsētu izmētātās 
struktūrvienības – Pieaugušo 
izglītības centru, visas neval-
stiskās organizācijas, par ko 
iedzīvotāji runājuši jau sen," 
norāda Cēsu mērs Gints Šķen-
ders. "Tomēr vissvarīgākais 
būs, kā to pasniegs sabiedrī-
bai un vai izdosies piesaistīt 
publiku nama pilnvērtīgai 
dzīvei. Šādam centram jāspēj 
piesaistīt arī tūristus, jo tikai 
tā pašvaldība varēs atpelnīt re-
konstrukcijā iztērēto naudu," 
piebilst G. Šķenders. 

Iecere pārbūvēt esošo kul-
tūras centru, nevis celt to no 
jauna, radusies pēc sarunām 
ar ekspertiem, kas norādījuši – 
būtu neprāts zaudēt 1915. gadā 
uzcelto akustisko koncertzāli, 
kas atrodas šajā ēkā. Kultūras 
centra direktora pienākumu 
izpildītāja Ilona asare atzīst: 
"Rekonstrukcijas iespēju nams 
gaidījis jau ļoti ilgi – kopš uz-
celšanas tajā veikti vien pāris 
kosmētiskie remonti. Patla-
ban te jau notiek demontāžas 
darbi. Pēc pārbūves iecerēts 
izveidot trīs zāles. Lielajā zālē 
būs 808, bet Mazajā un Ērģe-
ļu zālē – katrā pa 100 vietām. 
Turklāt skatuve būs transfor-
mējama pēc vajadzības, tādēļ 
šeit varēs rīkot arī baleta un 
kora koncertus." 

ERaF šajā projektā 
sedz 85% izmaksu jeb Ls 
3 489 568,48, valsts budže-
ta dotācijas – 4,5% jeb Ls 
184 741,86, savukārt pašvaldī-
ba – 10,5% jeb Ls 431 064,34.

Cēsu projektu īsteno Kul-
tūras ministrijas (KM) admi-
nistrētās programmas "nacio-
nālas un reģionālas nozīmes 
daudzfunkcionālu centru iz-
veide" ietvaros. KM ES fondu 
departamenta direktore Sa-
nita Rancāne: "Kopumā šajā 
aktivitātē bija paredzēti četri, 
bet pieteicās trīs pretendenti. 
Trīs projektus apstiprināja un 
par diviem no tiem – Cēsīs un 
Rēzeknē – jau noslēgta vieno-

šanās ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par projektu 
īstenošanu. Cēsīs šo daudz-
funkcionālo centru pārbūvēs, 
bet Rēzeknē cels no jauna. 
Trešajam pretendentam, kas 
ir Liepājā un plāno būvēt jau-
nu daudzfunkcionālo centru 
ar akustisko koncertzāli, šāda 
līguma vēl nav, tomēr norit 
darbs pie tehniskā projekta sa-
gatavošanas."

Gribētāju daudz

Eiropas Savienības plāno-
šanas periodā 2007. – 2013. 
gadam KM pārziņā nodotas 
trīs programmas: jau piemi-
nētā programma "nacionālas 
un reģionālas nozīmes daudz-
funkcionālu centru izveide", 
kā arī "Sociālekonomiski 
nozīmīgu kultūras mantoju-
ma objektu atjaunošana" un 
"atbalsts kultūras pieminekļu 
privātīpašniekiem kultūras 
pieminekļu saglabāšanā un to 

sociālekonomiskā potenciāla 
efektīvā izmantošanā". 

S. Rancāne: "Valstī ir vairāk 
nekā astoņi tūkstoši piemi-
nekļu, un katram ir kāda va-
jadzība. diemžēl tās visas uz-
reiz apmierināt nevar. nauda 
svarīgu kultūras mantojuma 
objektu atjaunošanai pieejama 
tiem, kas spējuši sagatavot ļoti 
labus projektus. Ceram, ka šīs 
programmas ietvaros izdosies 
īstenot 6 – 7 projektus. nesen 
ir sagatavoti arī Ministru ka-
bineta noteikumi šī atbalsta 
saņemšanai. Ceram, ka maijā 
varēsim izsludināt arī pieteik-
šanos."

Savukārt programmā, kas 
paredz atbalstu kultūras pie-
minekļu privātīpašniekiem, 
MK noteikumi ir sagatavoti 
jau sen, patlaban tiek gaidīts 
Eiropas Komisijas valsts atbal-
sta lēmums. arī šeit ir cerības, 
ka pieteikšanos projekta kon-
kursa ietvaros varētu izsludi-
nāt jau maijā. 

Attīstīt  
kultūru  
reģionos
ERAF nauda kultūrai –  
apgūstam pamazām

Svarīgais atbalsts eksportam

Kultūras ministrijas administrētie projekti: 
Programma ES fondi +  
 nacionālais finansējums/LVL
nacionālas un reģionālas nozīmes  
daudzfunkcionālo centru izveide 17 517 815 
Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras  
mantojuma objektu atjaunošana 7 582 438 
atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem  
kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā  
potenciāla efektīvā izmantošanā  1 999 999 

uzziņa

SERGEJA AKURATERA FOTO

Cēsu kultūras centrā šobrīd nekādas sabiedriskas aktivitātes nenotiek. Tomēr nama iekšienē kūsā dzīvība, jo sākta 
demontāža, kas ļaus ķerties pie nama pilnīgas rekonstrukcijas, pēc kuras Vidzemes reģions iegūs plašu daudzfunkcionālu 
mūzikas un kultūras centru. 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) program-
ma "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings"* 

” Vispopulārākās mērķa valstis 
eksporta tirgu meklēšanā ir bijušās 
NVS valstis, Vācija un Ķīna. 

Ilona Asare: "Rekonstruk-
ciju šis 1915. gadā celtais 
Cēsu Viesīgās biedrības 
nams bija gaidījis jau ilgi."

uzziņa

Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem


