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Veicinās darbaspēka apmaiĦu Centrālbaltijas reăionā

Publicēta: 12:06 30.08.2011.

Rīga, 30.aug., NOZARE.LV. Latvijas Universitāte (LU) sadarbībā ar Igaunijas, Somijas un Zviedrijas partneriem ar
projektu "Centrālbaltijas darba prāmis" veicinās darbaspēka apmaiĦu Centrālajā Baltijas jūras reăionā, šodien preses
konferencē žurnālistus informēja projekta partneri.

Projekta mērėis ir paplašināt pārrobežu informācijas plūsmu, kas būtu noderīga Latvijas, Igaunijas, Somijas un
Zviedrijas mobilajiem darba meklētājiem, kā arī uzĦēmumiem, darba devējiem un investoriem, kas atrodas
pārrobežas reăionos vai vēlas izvietot tur savu darbību.

Projekta vadošais partneris ir Latvijas Universitāte (LU). Tāpat projektā iesaistījušies ZiemeĜu telpiskās attīstības
centrs "Nordregio" Zviedrijā, Stokholmas Universitāte, Turku tehnisko zinātĦu universitāte Somijā, kā arī Baltijas
studiju institūts Igaunijā.

Projekta partneri vispirms īstenos pētījumus un analizēs savāktos datus savās mītnes zemēs, tad iegūtie rezultāti tiks
apvienoti un ievietoti vienotā informācijas platformā, kas nodrošinās informāciju dažādās valodās par darba tirgiem,
profesionālo apmācību, kvalifikāciju un darba iespējām pierobežas reăionos. Projekta laikā notiks semināri un
apmācību programmas, lai dalītos ar pieredzi un labās prakses piemēriem, kā arī lai tādējādi palīdzētu izprast projekta
dalībvalstu normatīvos aktus, struktūras un atbildīgo institūciju darbības prakses.

LU Eiropas un sabiedrības attīstības akadēmisko studiju centra pārstāve Zane Zeibote norādīja, ka projekts palīdzēs
darba meklētajiem un devējiem uzzināt, kāds ir pieprasījums darba tirgū konkrētajās kaimiĦvalstīs un kādai jābūt
darbinieku specializācijai. Tāpat viĦa norādīja, ka portāls tiks savienots ar citiem darba meklēšanas portāliem
Ungārijā, Vācijā, Čehijā un Šveicē, tādējādi informējot darba meklētājus par konkrēto valstu nodarbinātības specifiku
un pieprasījumu dažādās tautsaimniecības nozarēs.

Kā norādīja "Nordregio" vecākais zinātniskais līdzstrādnieks Petri Kahila no Stokholmas Zviedrijā, projekta mērėis
nav atrisināt nodarbinātības un bezdarba problēmas reăionā, bet gan veicināt fokusētu darbaspēka atlasi. Kā piemēru
viĦš minēja faktu, ka Stokholmā nav pieprasījuma pēc autobusu vadītājiem, bet gan ir pieprasījums pēc darbiniekiem
ar specializētu izglītību.

Arī Tehnisko zinātĦu universitātes pārstāvis Tero Reunanens no Turku atzina, ka Centrālbaltijas reăionam ir
izaugsmes perspektīvas, tāpēc būtu jāpēta, kā tam piesaistīt kvalificēta darbaspēka resursus. Kā piemēru viĦš minēja
iepriekšējā sezonā novēroto kuău būvētāju pieprasījumu Somijā, atzīstot, ka darba tirgus nav statisks, bet gan nemitīgi
attīstās. Tādējādi projekta partneri cer, ka projekts palīdzēs integrēt Centrālbaltijas darbaspēku, tādējādi stiprinot
reăionu kopumā.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras reăiona "INTERREG IV" A programmā
2007.-2013.gadam. Projekta prioritāte ir "ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reăions", savukārt projekta
atbalsta virziens - "darba tirgus potenciāla optimizēšana". Projekta ilgums ir 24 mēneši laika periodā no šā gada maija
līdz 2013.gada aprīlim.

Vakar un šodien Rīgā notiek projekta "Centrālbaltijas darba prāmis" sākšanas sanāksme.
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