
TREŠDIENA, 2011. gada 28. septembris10 ES NAUDA

Pieci reģionālie ES struktūr-
fondu informācijas centri (RSIC) 
visos Latvijas reģionos aizvien 
profesionālāk saviem klientiem 
piedāvā jaunāko informāciju 
ne tikai par iespējām saņemt 
ES struktūrfondu, bet arī cita  
finansējuma atbalstu. Piemē-
ram, no Norvēģijas finanšu 
instrumenta vai vietējo pašval-
dību atbalsta programmām. 
Kā norāda Finanšu ministrijā, 
2006. gadā šos centrus izvei-
doja Finanšu ministrijas īste-
notās nacionālās programmas 
"Reģionālo ES struktūrfondu 
informācijas centru izveide un 
darbība" ietvaros. Centru izvei-
des mērķis bija un arī ir vienas 
pieturas informācijas punkts, 
kas veicina informācijas pie-
ejamību par ES fondiem reģio-
nos un sekmē ES fondu mērķa 
grupu aktīvu līdzdalību ES 
fondu projektu sagatavošanā 
un īstenošanā. Tādējādi RSIC 
bez maksas nodrošina cilvē-
kiem visos Latvijas reģionos 
visplašāko informāciju, tostarp 

arī konsultācijas par ES fondu 
atbalstu. RSIC darbību finansē 
gan no Finanšu ministrijas pār-
ziņā esošo 2007. – 2013. gada 
plānošanas perioda ES fondu 
(Eiropas Sociālais fonds, Eiro-
pas Reģionālās attīstības fonds, 
Kohēzijas fonds) tehniskās palī-
dzības naudas līdzekļiem, gan 
no valsts budžeta dotācijas. 

RSIC vadītāji norāda – viņu 
vadīto iestāžu darbību ir ļoti 
grūti novērtēt. Sabiedrisko pē-

tījumu kompānijas "SKDS" šā 
gada februārī un martā veiktais 
pētījums rāda, ka 79% ES pro-
jektu īstenotāju uzskata – da-
žādu avotu sniegtā informācija 
par ES fondiem ir pietiekama. 
Savukārt 12% no responden-
tiem uzskata – tā ir nepietie-
kama (2009. gadā  – 10% res-
pondentu). RSIC savā starpā arī 
konkurē – labā ziņā, par lielāko 
ES fondu naudas piesaisti. 

Lielākajā Latvijas uzņēmēju 

organizācijā Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kamerā 
slavē RSIC vairāku iemeslu dēļ. 
Uzņēmējus priecē iespēja visu 
vajadzīgo informāciju saņemt 
vienuviet, RSIC darbinieku do-
šanās pie cilvēkiem uz "tāliem 
laukiem", iespēja saņemt ikne-
dēļas jaunumus un pieredzē-
jušo darbinieku profesionālo 
palīdzību. Vienīgā negatīvā 
atsauksme – darba laiks RSIC 
ir kā valsts iestādēs un brīv-

dienās konsultācijas saņemt 
nevar. 

Labus vārdus par RSIC saka 
arī Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūrā un Ekonomikas 
ministrijā, kas RSIC nosūtījusi 
vairākas pateicības vēstules 
par saņemto atbalstu dažādu 
pasākumu rīkošanā. "ES fondu 
informācijas centru darbinieki 
zina vietējos cilvēkus un infor-
mē viņus par dažādiem mūsu 
rīkotajiem pasākumiem. Daž-

kārt mūsu rīkotie pasākumi 
notiek šo centru telpās, tiek pat 
sponsorētas kafijas pauzes. Par 
šo atbalstu esam ļoti pateicīgi," 
norāda Ekonomikas ministrijas 
sabiedrisko attiecību daļas va-
dītāja Evita Urpena.  

Arī visi RSIC aizvadītā gada 
kvantitatīvie rādītāji ir iespaidī-
gi – sniegta informācija vairāk 
nekā 18 000 interesentiem, klā-
tienē konsultēti gandrīz  1700 
apmeklētāju, bijuši 64  000 
mājas lapu apmeklētāju, rīkoti 
275 semināri, 51 informācijas 
diena, kā arī sagatavotas 155 
publikācijas plašsaziņas līdzek-
ļiem, tostarp desmit radio un 
13 televīzijas sižeti.   

RSIC visos Latvijas reģionos 
ik dienu dara vienu un to pašu 
darbu – aktualizē jaunāko in-
formāciju, sniedz padomus 
apmeklētājiem un atbild uz 
viņu vēstulēm, gatavojas se-
mināriem vai konferencēm. 
Tomēr katrā reģionā ir vietējās 
īpatnības, tāpēc arī veikums un 
darba metodes atšķiras. 

Reģionālo ES struktūrfondu informācijas centru kontaktinformācija

Rīgas reģionālais ES struktūrfondu 
informācijas centrs

Rīga, Zigfrīda Annas Meie-
rovica bulvāris 18 

Tālr. 67559820; e-pasts: dace.grinberga@rpr.gov.lv

Latgales reģionālais ES  
struktūrfondu informācijas centrs

Daugavpils, Saules iela 15 Tālr. 65423801; e-pasts: inara.krutkramele@latgale.lv

Vidzemes reģionālais ES  
struktūrfondu informācijas centrs
 

Alūksne, Dārza iela 11 Tālr. 65423801, e-pasts: vidzeme@vidzeme.lv, janis@aluksne.lv
Valmiera, Cēsu iela 19-54 Tālr. 64219021
Cēsis, Jāņa Poruka iela 
8 – 108

Zemgales reģionālais ES  
struktūrfondu informācijas centrs

Jelgava, Uzvaras iela 8 Tālr. 63028457; e-pasts: arta.kronberga@zpr.gov.lv
Jēkabpils, Jaunā iela 31c Tālr. 65207419, e- pasts: natalija.gerasimova@zpr.gov.lv

Kurzemes reģionālais ES  
struktūrfondu informācijas centrs

Saldus, Striķu iela 2 Tālr. 63807275, e-pasts: baiba.kuma@kurzemesregions.lv

Vidzemē visvairāk pado-
mus prasa lauku cilvēki.

Vidzemes Plānošanas re-
ģiona administrācijas vadītāja 
Guna Kalniņa-Priede (attēlā) 

norāda, ka šā reģiona RSIC trīs 
vissvarīgākās klientu grupas 
ir pašvaldības, uzņēmēji un 
nevalstiskās organizācijas. Par 
centra klientiem viņa saka: "Mēs 
jūtam, ka cilvēki ir kļuvuši daudz 
zinošāki par fondiem. Viņi iero-
das informācijas centrā vai sūta 
mums konkrētus, nevis vispārī-
gus jautājumus par strukturālo 
fondu programmām un to ap-
guves iespējām. Tomēr aizvien 
vēl ir liela daļa cilvēku, kuriem 
nepieciešamas zināšanas par 
struktūrfondu ieviešanu un 
projektu iesniegumu sagatavo-
šanu." Iedzīvotāji visvairāk RSIC 
vērsušies ar jautājumiem par 
uzņēmējdarbības sākšanu, mā-
jokļu siltināšanas programmu 
un mājokļu energoefektivitātes 
programmu. 

Visvairāk padomus Vidze-
mes RSIC prasot lauku cilvēki. 
G. Kalniņa-Priede norāda – iz-
skaidrojums šai tendencei ir 
ļoti vienkāršs – Vidzemes plā-
nošanas reģionā ir tikai viena 
republikas nozīmes pilsēta  
Valmiera, tāpēc lauku cilvēku 
īpatsvars ir lielāks. Plānošanas 
reģiona administrācijas vadī-
tāja pašvaldību un uzņēmēju 
interesi un iesaistīšanos ES 
struktūrfondu naudas apguvē 
vērtē kā "ļoti labu". Mazāk aktī-
vas nekā, piemēram, Kurzemē, 
ir nevalstiskās organizācijas. 

Atšķirībā no citiem RSIC, 

Vidzemē pērn rīkots divas trīs 
reizes vairāk semināru – pavi-
sam 99. Tos apmeklējuši 2400 
cilvēku. Šajā gadā semināru 
daudzums gan samazinājies 
līdz vidējam līmenim – rīkoti 25 
semināri, kuros piedalījās 600 
dalībnieku. Kā norāda RSIC dar-
binieki, tas tāpēc, ka Vidzemē 
aktīvi notiek semināri par Pub-
lisko iepirkumu likumu prasību 
ievērošanu un notiek mērķtie-
cīgs darbs ar sabiedrisko attie-
cību speciālistiem fondu pub-
licitātes nodrošināšanai. Tāpat 
tiek rīkoti semināri par ES fondu 
projektu sagatavošanas vispārī-
giem jautājumiem, lai paaugsti-
nātu reģiona iedzīvotāju izprat-
ni par projektu sagatavošanu. 
"Mēs seminārus rīkojam ne tikai 
par ES fondu programmu aktivi-
tātēm, bet arī ar praktisku ievirzi 
–  par projektu sagatavošanu 
un ieviešanu," norāda Vidzemes 
RSIC sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Māra Poikāne. 

Pērn apmeklētājiem snieg-
tas arī 258 konsultācijas, šā 
gada astoņos mēnešos – 127. 
Vidzemes RSIC datu bāzē ir 
3000 adreses. Uz tām regulā-
ri sūta informāciju par ES un 
valsts atbalsta programmām, 
kā arī paredzamajiem seminā-
riem.    

Vidzemes RSIC savas dar-
bības nodrošināšanai īsteno 
tehniskās palīdzības projektu 
"Tehniskā palīdzība Vidzemes 
plānošanas reģiona ES struk-
tūrfondu informācijas centra 
darbībai". Kā norāda G. Kalni-
ņa-Priede, šis projekts ievēro-
jami paaugstina informācijas 
centra kapacitāti, dod iespējas 
uzlabot publicitāti par struk-
tūrfondiem gan medijos, gan 
rīkojot dažādus seminārus un 
privātās konsultācijas. G. Kal-
niņa-Priede arī atzīst, ka ag-
rāk vērtīga bijusi sadarbība ar 
Zemkopības ministriju, ko būtu 
ieteicams nākotnē atsākt.

Latgales RSIC rīkotajos 
pasākumos dalībniekiem 
valodas barjeras nav

Latgales iedzīvotājus ES 
struktūrfondu (Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonds, Eiro-
pas Sociālais fonds, Kohēzijas 
fonds) programmās visvairāk 
interesē nelauksaimnieciskā 
uzņēmējdarbība, naudas pie-
saistes iespējas izglītības no-
zarei, tostarp formālajai, ne-
formālajai, mūžizglītībai un 
profesionālajai izglītībai, kā arī 
atbalsta saņemšana nevalstis-
kajām organizācijām – tā savus 
sadarbības partnerus raksturo 
Latgales RSIC vadītāja Ināra 
Krūtkrāmele. "Vēl viena mūsu 
reģionu raksturojošā īpatnība 
ir valodas lietošana. Daudzi uz-
ņēmēji pietiekami labi nezina 
latviešu valodu, tāpēc dažos 
plaša mēroga semināros no-

tiek sinhronā tulkošana. Jāuz-
sver, ka sinhrono tulkojumu 
nodrošinām vien uzņēmējiem. 
Arī ikdienā šiem uzņēmējiem 
padomus dodam arī krievu va-
lodā, kuru zina visi centra dar-
binieki," piebilst I. Krūtkrāmele. 
Viņa norāda, ka laika posmā 
no 2007. līdz 2010. gadam vis-
aktīvākie jautātāji un seminā-
ru apmeklētāji bija uzņēmēji, 
kuriem atbalstu piedāvāja no 
daudzām programmām. Patla-
ban aktīvas ir pašvaldības. 

I. Krūtkrāmele norāda, ka 
mājas vietnes apmeklētāju un 
konsultāciju saņēmēju skaits 
pēdējos gados bija ar nelielu 
kāpuma tendenci. Atšķirībā 
no citiem reģioniem Latga-
lē ir mazāk uzņēmēju, tāpēc, 
visticamāk, arī RSIC datu bāzē 
viņu ir mazāk – pavisam tikai 
300. I. Krūtkrāmele norāda – 
vislielāko informācijas centra 

darbinieku darba laiku ik die-
nu aizņem ES fondu adminis-
trējošo institūciju mājas vietņu 
pārlūkošana. Šajā darbā tiek 
iegūta jaunākā informācija par 
projektu konkursiem un da-
žādi skaidrojumi. Daudz laika 
prasot arī atbilžu sagatavoša-
na cilvēkiem uz elektroniska-
jās vēstulēs uzdotajiem jautā-
jumiem. Izrādās, ka semināros 
nereti nepietiek laika visap-
tverošas informācijas snieg-
šanai, tāpēc cilvēki atbildes 
meklē arī šādā veidā. Pēdējo 
trīs gadu laikā pieci centra 
darbinieki pavisam pa elektro-
nisko pastu informējuši 10 000 
interesentu. Latgales RSIC mā-
jas vietni šajā laika posmā ap-
meklēja 40  000 apmeklētāju. 
Savukārt 172 informācijas cen-
tra rīkotajos pasākumos par 
ES struktūrfondu aktivitātēm 
piedalījās vairāk nekā 4000 

cilvēku. Daudzi cilvēki centrā 
pēc padoma vēršas vairākas 
reizes, tostarp arī pēc pirmā 
projekta īstenošanas. "Pado-
mus pa tālruni dodam ļoti reti 
tāpēc, ka fondu saistītā tiesis-
kā bāze ir komplicēta un pla-
ša. Šā iemesla dēļ piedāvājam 
cilvēkiem atnākt pie mums vai 
esam gatavi doties pie viņiem. 
Ja sarunas pa tālruni notiek, 
tad tās ir īsas, par konkrētu 
jautājumu," piebilst I. Krūt-
krāmele. Kopš RSIC darbības 
sākuma tā darbinieki ir bijuši 
visās reģiona pašvaldībās.   

Latgales RSIC izaugsmes 
iespējas redz sadarbības stip-
rināšanā ar valsts iestādēm, 
kas cilvēkus informē par "lauku 
un zivju" lietām. Tātad ar Zem-
kopības ministriju un Lauku 
atbalsta dienestu, kā arī Lauk-
saimniecības konsultāciju un 
izglītības centru. 

ES fondu informācijas centri –  
palīgs ES finansējuma apgūšanā
Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri visvairāk palīdz lauku un mazpilsētu iedzīvotājiem 

Cilvēki kļuvuši zinošāki Latgalē apmeklētas visas pašvaldības

L AT G A L E S  R S I C  A R H Ī VA  F O T O

Arī Latgales RSIC darbinieki prot uzrunāt mērķauditoriju tā, ka rīkoto semināru apmeklējums ir ļoti labs.
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Ieguldījums  
tavā nākotnē! Publikācijas finansētas 

no ES līdzekļiem

Kurzemes RSIC vadītāja Bai-
ba Kūma norāda – centrā pēc 
padoma vēršas visu vecumu cil-
vēki, tomēr vairāk esot pilsētas 
iedzīvotāju. Visvairāk – privāt-
personu, kas vēlas sākt uzņē-
mējdarbību un meklē atbalsta 
iespējas. "Mēs cilvēkiem norā-
dām virzienu, kādā viņiem tālāk 
darboties. Lauksaimnieki zina, 
ka viņiem paredzēto naudu 
administrē Lauku atbalsta die-
nests, un gandrīz vienmēr do-
das uz šo iestādi. Savukārt citi 
mūsu apmeklētāji ir ļoti dažādi. 
Vieni zina tikai to, ka vajadzīgs 
atbalsts uzņēmējdarbības sāk-
šanai, citiem jau prātā gandrīz 
biznesa plāns, bet daļai cilvēku 
– biznesa ideja," tā B. Kūma. 

Informācijas centrā biznesa 
plānu negatavos, tomēr pa-
stāstīs, kur šo darbu dara. Ap-
meklētāji arī saņem padomu, 
kur jāvēršas atbalsta saņemša-
nai, daļa klientu dodas uz tajā 
pašā ēkā esošo biznesa inkuba-
toru, kur var izmantot valsts un 
ES piešķirtās atlaides uzņēmēj-
darbības sākšanai. Kurzemes 
Biznesa inkubatora direktors 
Mārtiņš Vidzenieks apstiprina 
– viņa vadītajā iestādē patla-
ban darbojas vairāki uzņēmu-
mi, kas atnākuši pēc reģionālā 
struktūrfondu informācijas 
centra (RSIC) ieteikuma.

Dažos gadījumos centra ap-
meklētāji ir jāsarūgtina tāpēc, 

ka, piemēram, nekustamā īpa-
šuma vai zemes pirkšanai ES 
atbalstu nepiešķir.

Nākamie aktīvākie Kurze-
mes RSIC apmeklētāji ir ne-
valstiskās organizācijas, paš-
valdības un tie uzņēmēji, kas 
jau darbojas. Šīm apmeklētāju 
grupām ir svarīgi nepalaist ga-
rām jaunumus.  

Neatņemama RSIC ikdienas 
darba sastāvdaļa ir semināru 

un informācijas dienu rīkoša-
na par jaunākajām iespējām 
ES un citu veidu atbalsta sa-
ņemšanā. Pērn RSIC darbinieki 
visās piecās Kurzemes reģiona 
pilsētās rīkoja 36 seminārus 
un 13 informatīvās dienas. 
Kā norāda B. Kūma, no nesen 
rīkotajiem pasākumiem vis-
apmeklētākais bija seminārs 
par projektu vadīšanu. "Ļoti 
apmeklēti ir semināri nevalstis-
kajām organizācijām Liepājā, 
kur ir ļoti daudz NVO," piebilst 
RSIC vadītāja. Cilvēku intere-
se informācijas centrā jūtama 
pēc jaunu programmu uzsāk-
šanas. Piemēram, pēc Klimata 
pārmaiņu finanšu instrumenta 
programmas sākšanas cilvēki 
īpaši interesējušies par iespēju 
saņemt atbalstu "zaļāku" apku-
res tehnoloģiju izmantošanai. 

Kurzemes reģionā seminā-
ros vidēji piedalās 20 – 40 da-
lībnieku. Viņus ar jaunāko ES 
atbalsta piedāvājumu iepazīs-
tina no ES fondu vadības iestā-
dēm aicinātie eksperti. 

Kurzemes RSIC reizi nedēļā 
saviem vairāk nekā 1000 klien-
tiem pa elektronisko pastu 
sūta jaunāko informāciju par 
iespējām saņemt ES atbalstu, 
kā arī par paredzētājiem semi-
nāriem. Tas patlaban ir svarīgā-
kais saziņas veids ar klientiem. 
Tiek arī izdota "Ziņu lapa" par 
jaunumiem pēdējā mēneša 

laikā. RSIC sadarbojas arī ar 
citu Latvijas uzņēmumu īste-
notajiem ES projektiem, kas 
rezultātā dod jūtamu labumu 
tautsaimniecībai. Piemēram, 
SIA "Latvijas tehnoloģiskais 
centrs" īstenotā ES projekta 
"InnoLA SME" laikā visā Latvijā 
uzņēmējiem rīko "Bezgalīgo ie-
spēju dienas". Projekta vadītāja 
Gundega Lapiņa norāda, ka 
Kurzemes RSIC bija parūpējies 
par ieinteresēto cilvēku uzai-
cināšanu uz semināru. Viņa 
norāda, ka, piemēram, viens 
no semināra dalībniekiem, 
konditorejas produktu ražotājs 
SIA "Matss", pēc semināra sāka 
sadarbību ar "Latvijas tehno-
loģisko centru", piedalījās tā 
stendā starptautiskajā pārtikas 
produktu izstādē "Riga Food 
2011", kur nodibināja kontak-
tus ar partneriem citās valstīs. 
G. Lapiņa arī atzinīgi vērtē Kur-
zemes RSIC līdzdalību Latvijas 
inovācijas atbalsta struktūru 
datu bāzes veidošanā. 

B. Kūma atzīst – patlaban 
nav izveidoti nosacījumi RSIC 
darbības izvērtēšanai. "Cilvēki 
ļoti reti atgriežas un stāsta par 
savu ieceru īstenošanu, tomēr 
klientu, kam sūtām jaunāko in-
formāciju par ES fondu piedā-
vājumu, mūsu datu bāzē kļūst 
aizvien vairāk. Priecē, ka no 
mūsu pakalpojumiem atsakās 
ļoti reti," norāda RSIC vadītāja. 

Zemgales RSIC pirmais 
no informācijas centriem 
izdevis rokasgrāmatu 
projektu iesniedzējiem.

Zemgales RSIC izceļas ar lielo 
konsultāciju daudzumu – pērn 
klātienē padomus saņēmu-
ši 536 apmeklētāji. Zemgales 
RSIC vadītāja Arta Kronberga 
norāda – tipiskais apmeklētājs 
ir zemes īpašnieks, kas vēlas 
zemi izmantot peļņas gūšanai. 
"Visvairāk mūsu cilvēki intere-
sējas par lauksaimniecību, par 
ieguldījumiem lauksaimniecī-
bas inventārā, iekārtās un ēkās. 
Stāstām viņiem par Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ras piedāvājumu – par tiešajām 
investīcijām inovatīvo produk-
tu ražošanā," tā A. Kronberga. 
Nākamā lielākā Zemgales RSIC 
apmeklētāju grupa ir nevals-
tiskās organizācijas, tostarp 
pensionāru, jauniešu un sporta 
organizācijas. Pašvaldības pat-
laban jau zinot, ko tās vēlas un 
RSIC darbiniecēm uzdodot vien 
precizējošus jautājumus. 

Pērn Zemgales RSIC rīkoja 
57 seminārus. "Uzņēmēji ir kūt-
ri šo semināru apmeklētāji, ja 
vien tajos nediskutē par kādu 
viņus īpaši interesējošu jautā-
jumu. Tomēr cenšamies viņus 
ieinteresēt. Piemēram, seminā-
rā par jauno mikrouzņēmuma 
nodokli iekļāvām arī ES fondu 
informāciju. Izdevās, apmeklē-
tība bija ļoti laba!" tā A. Kron-
berga. Visvairāk – aptuveni 150 
cilvēku (visiem neesot pieticis 

krēslu) – cilvēku atnākuši uz se-
mināru par Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta naudas 
izmantošanu ēku energoefek-
tivitātes uzlabošanā.

Viņa atzīst – aizvien "nearts" 
lauciņš ES atbalsta piesaistē ir 
kultūras nozare. Kultūrai gan 
struktūrfondos nav paredzēts 
daudz naudas, tomēr ir. "Māk-
sliniekiem grūtības sagādā 
mērķu un aktivitāšu formulē-
šana. Viņi nav pieraduši rakstīt 
ES projektus. Salīdzinājumā ar 
pieteikumiem Kultūrkapitāla 
fonda atbalstam ES fondu nau-
das saņemšanas nosacījumi 
šajā ziņā ir sarežģītāki," norāda 
A. Kronberga.

Zemgales RSIC lepojas, ka 
patlaban ir vienīgais no infor-

mācijas centriem, kas izdevis 
rokasgrāmatu projektu iesnie-
dzējiem un īstenotājiem. Vēl 
viens šā centra darbību rak-
sturojošs rādītājs ir sadarbība 
ar Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes studentiem. Pa-
vasaros ik dienu centrā mate-
riālus saviem kursa darbiem 
vācot vismaz pieci studenti. 
Savukārt Zemgales nevalstis-
ko organizāciju centrs palīdz 
informācijas izplatīšanā un iz-
manto centra darbiniekus sa-
vos informatīvajos semināros. 
Pērn informācijas izplatīšanā 
palīdzēja arī centra sagatavo-
tās 37 publikācijas un četri ra-
dio sižeti (galvenokārt reģionā-
lajiem plašsaziņas līdzekļiem). 
Zemgales RSIC interneta mājas 

vietnei pērn bija vairāk nekā 
16 000 apmeklētāju. Sadarbībā 
ar bez darba palikušo cilvēku 
apmācības firmu "Buts" par ES 
atbalsta iespējām tiek informē-
ti arī bezdarbnieki. 

A. Kronberga iespējas RSIC 
darbības pilnveidošanā redz 
sadarbībā ar ES fondu projek-
tu iesniedzējiem. "Mēs varētu 
būt kā neitrāls eksperts, kas uz-
klausa viņu ieteikumus un tā-
lāk cenšas uzlabot projektu ad-
ministrēšanu. Tāpat meklēsim 
jaunas formas sadarbībai ar 
klientiem. Piemēram, pašvaldī-
bu un nevalstisko organizāciju 
pārstāvju informācijas dienas, 
kur katram apmeklētājam no-
teikts konkrēts laiks, apmeklē 
labprātāk nekā seminārus." 

Rīgā ikvienam piedāvā 
informāciju par ES fon-
diem atbilstoši interesēm.

ES fondu un programmu 
informācijas ērta pieejamība 
ir Rīgas RSIC darbības prioritā-
te, darbojoties ar galvenajām 
mērķa grupām, tostarp pašval-
dībām, nevalstiskajām organi-
zācijām un uzņēmējiem. Tāpat 
kā citi RSIC, arī Rīgas RSIC pie-
dāvā apkopotu informāciju par 
ES finanšu piesaistes iespējām, 
ikviens apmeklētājs var saņemt 
padomus arī klātienē. Kā norā-
da centra vadītājas vietnieks 
Ģirts Kindzulis, ik dienu centru 
klātienē apmeklē divi trīs cilvē-
ki. Informāciju un konsultācijas 
cilvēki saņem arī semināros un 
konsultāciju dienās. Vissvarīgāk 
cilvēkiem šķiet ik pirmdienas 
rītu savā elektroniskajā pastā 
saņemt "ES fondu jaunumus". 
No Rīgas RSIC pērn informāciju 
saņēma vairāk nekā 6000 cilvē-
ku, tostarp arī uzņēmumu un 
iestāžu pārstāvji.    

"Rēķinot uz vairāk nekā vie-
nu miljonu reģiona iedzīvotāju, 
šis skaitlis var likties neliels," 
paškritiski atzīst Ģ. Kindzulis. 
"Rīgas ES struktūrfondu infor-
mācijas centrs galvaspilsētā 
nav vienīgais informācijas avots 
– tā ir mūsu atšķirība no citiem 
struktūrfondu informācijas 
centriem reģionos. Cilvēkiem 
stāstām, kur vērsties, nedublē-
jam ministriju un aģentūru dar-
bību informācijas izplatīšanā," 
piebilst Ģ. Kindzulis. 

Pērn gada beigās veiktais 
Rīgas RSIC darbības novērtē-
jums (piedalījās vairāk nekā 
200 respondentu) dod priekš-
statu par informācijas centru 
klientiem un viņu vēlmēm. 
Aptaujā konstatēts, ka visvai-
rāk izmantotie Rīgas RSIC pa-
kalpojumi respondentu vidū ir 
ES fondu jaunumu saņemšana 
elektroniskajā pastā (izmanto 
gandrīz visi respondenti). ES 
fondu jaunumus internetā iz-
manto 188 no 204 aptaujāta-
jiem respondentiem, bet infor-
matīvos pasākumus attiecīgi 
146 un konsultācijas – 126 res-
pondenti. Mazāk tiek izmanto-
tas individuālās konsultācijas 
pa tālruni (81), klātienē (76) un 
elektroniskajā pastā (67).

No visiem aptaujātajiem cil-
vēkiem 72% respondentu infor-
māciju par ES fondu jaunumiem 

elektroniskajā pastā vēlētos sa-
ņemt vismaz reizi nedēļā (patla-
ban informāciju sūta vienu reizi 
nedēļā). Attiecīgi vienu reizi mē-
nesī vai reizi dienā informāciju 
vēlētos saņemt 12 un 11% res-
pondentu. Tas norāda, ka patla-
ban izveidotais saziņas modelis 
lielāko daļu cilvēku apmierina.  

Kā ērtāko veidu aktuālās 
informācijas saņemšanai 55% 
respondentu minējuši infor-
mācijas saņemšanu elektro-
niskajā pastā, 34% – internetā. 
1 – 3% aptaujāto par visērtāko 
atzinuši kādu citu minēto in-
formācijas saņemšanas veidu. 
Kā cits variants visbiežāk ir no-
saukti semināri un apmācības. 
Šī aptauja rāda, ka arī turpmāk 
RSIC darbiniekiem vissvarīgā-
kais saziņas veids ar saviem sa-
darbības partneriem būs elek-
troniskais pasts un semināri. 

Rīgā, tāpat kā citos reģio-
nos, cilvēkus visvairāk interesē 
jaunas uzņēmējdarbības sāk-
šana. Salīdzinājumā ar biznesa 
iesācējiem semināros stāstīto 
pirms vairākiem gadiem pat-
laban cilvēki jau saņem daudz 
dziļāku informāciju un zināša-
nas par nodokļu sistēmu, ra-
žošanas izmaksām un citiem 
jautājumiem. Šajos semināros 
aizvien piedalās kāds no uzņē-
mējiem, kas var savu pieredzi 
nodot interesentiem. 

Savukārt cilvēku informēša-
nai plašsaziņas līdzekļos Rīgas 
RSIC visvairāk izmanto un arī 
nākotnē izmantos Latvijas ra-
dio. "Tas tāpēc, ka par samērīgu 
maksu tiek aptverta ļoti plaša 
auditorija," norāda Ģ. Kindzulis. 

Viņš nepiekrīt viedoklim, ka 
Latvijas privātpersonas kūtri 
izmanto ES fondu naudas at-
balstu. Piemēram, "Grundtvig" 
izglītojošo pasākumu pro-
grammu pasākumos no Lat-
vijas piedaloties daudz vairāk 
cilvēku nekā no citām valstīm.

Ģ. Kindzulis norāda – ir iece-
re no nākamā gada klientiem 
sūtīt atlasītu, tieši viņam pie-
prasītu informāciju. Patlaban 
klienti ik nedēļu saņem infor-
māciju par jaunumiem un pa-
redzamajiem semināriem visās 
struktūrfondu programmās. 
Tāpat iecerēts mājas vietni pa-
darīt noderīgu plašākai sabied-
rībai, tostarp mājražotājiem un 
stāstīt tajā par pozitīviem pie-
mēriem. Klientu ērtībām RSIC 
arī uzlabos mājas vietni.  

Atrod iespējas izaugsmei

Visvairāk interesē uzņēmējdarbība
Kurzemes reģionālajam struktūrfondu informācijas centram vairāk klientu 

Domā par jauniem sadarbības veidiem 

S E R G E J A  A K U R AT E R A  F O T O

Baiba Kūma: "Mūsu 
apmeklētāji ir ļoti dažādi. 
Dažiem jau prātā gandrīz 
biznesa plāns."

T I M U R A  S U B H A N K U L O VA  F O T O

Plašais informatīvo materiālu klāsts Rīgas RSIC ļauj apmek-
lētājiem izvērtēt savas ieceres dzīvotspēju.

Zemgales RSIC 
vadītāja Arta 
Kronberga (no 
labās) un dar-
biniece Dace 
Strautkalne 
lepojas ar to, ka 
tikai Zem-
galē piedāvā 
rokasgrāmatu 
projektu ie-
sniedzējiem un 
īstenotājiem.S
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