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PR:Starptautiska projekta „Centrālbaltijas darba prāmis” ietvaros 
meklē risinājumus darba tirgus mobilitātes problēmām

Šī gada 29. un 30. augustā Latvijas Universitātē (LU) pirmo reizi tikās projekta „Centrālbaltijas 
darba prāmis” partneri no četrām partnervalstīm, lai pārrunātu darba tirgus mobilitātes projekta 
ieviešanu Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā, kā arī dalībvalstu partneru intereses un veicamos 
uzdevumus. Tikšanos rīkoja projekta vadošais partneris — LU Eiropas un sabiedrības attīstības 
akadēmisko studiju centrs.

Pirmās sanāksmes laikā projekta dalībnieki pārrunāja jautājumus par projekta ieviešanu, 
administrēšanu un finansēšanu, projekta aktivitāšu un komunikācijas plānu, pētījuma par pārrobežu 
darba tirgiem un darbaspēka profesionālo kvalifikāciju īstenošanu.

„ Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas pārrobežu reģionos darba meklētājiem pietrūkst 
zināšanu gan par darba iespējām, gan par nodarbinātības aģentūrām kaimiņvalstīs, gan par to, kā 
nosaka darba meklētāju kvalifikāciju. Lai risinātu šīs un citas ar darba tirgus mobilitāti saistītas 
problēmas, veidosim informācijas platformu jeb portālu par darba tirgus jautājumiem, profesionālo 
kvalifikāciju un apmācībām, kā arī par darba iespējām kopējā pierobežas reģionā starp Zviedriju, 
Somiju, Igauniju un Latviju. Tas nozīmē, ka tiks nodrošināta savstarpēji salīdzināma detalizēta 
informācija par profesionālo izglītību, tālākizglītību, profesionālajai kvalifikācijai atbilstošām darba 
iespējām, kas nodrošinās darba spēka atbilstību darba tirgus prasībām,” skaidro projekta 
„Centrālbaltijas darba prāmis” vadītāja Latvijā Zane Zeibote.

Projekta ietvaros plānots risināt visam Baltijas jūras reģionam aktuālus darba tirgus jautājumus un 
papildināt reģionā jau notiekošās aktivitātes, fokusējoties tādām uz jaunām mērķa grupām kā, 
piemēram, profesionālās izglītības institūcijas.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Ziemeļu telpiskās attīstības centra „Nordregio” (Stokholma, 
Zviedrija), Turku Tehnisko zinātņu universitātes (Turku, Somija), Baltijas studiju institūta (Tartu, 
Igaunija), kā arī Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A Programmas 2007. — 2013. 
gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāvis — projekta vadītājs Fernando Dubra Garsija.

„ Esam vienojušies par projekta īstenošanas plānu, divu gadu laikā veicamajām aktivitātēm un 
savstarpējās sadarbības modeli. Īstenojot šo ideju, apkoposim salīdzināmu informāciju par četriem 
darba tirgiem, tādējādi uzlabojot darba tirgus mobilitāti un, vienkāršojot pieeju kvalificētam 
darbaspēkam, palīdzēsim piesaistīt stratēģiskās investīcijas pierobežas reģionos,” piebilst Z. 
Zeibote.
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Projekta laikā plānotas četras projekta partneru un Vadības uzraudzības komitejas tikšanās, kā arī 
četri projekta semināri un astoņi apmācību kursi. Tajos plānots iesaistīt sociālos partnerus, par 
nodarbinātību atbildīgās valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, profesionālās izglītības 
iestādes gan nacionālā, gan reģionālā līmenī no visām iesaistītajām valstīm. Savukārt 2012. gada 
pavasarī Rīgā plānota projekta noslēguma konference.

Par projektu „Centrālbaltijas darba prāmis”

Projekta mērķis ir paplašināt pārrobežu informācijas plūsmu, kas būtu noderīga mobilajiem darba 
meklētājiem, uzņēmumiem, darba devējiem, investoriem, kas atrodas pierobežas reģionos vai vēlas 
veidot tur savu darbību. Projekta ietvaros 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. Projekta ietvaros taps vienota 
informācijas platforma (portāls), kas nodrošinās informāciju dažādās valodās par darba tirgiem, 
profesionālo apmācību, kvalifikāciju un darba iespējām pierobežas reģionos. Projekts tiek īstenots 
Eiropas Savienības Centrālās Baltijas jūras reģiona INTERREG IV A programmas 2007. — 2013. 
gadam ietvaros. Projekta prioritāte ir „Ekonomiski konkurētspējīgs un inovatīvs reģions”, savukārt 
projekta atbalsta virziens „Darba tirgus potenciāla optimizēšana”. Projekta ilgums ir 24 mēneši 
laika periodā no 2011. gada maija līdz 2013. gada aprīlim. Papildu informācija pieejama centra 
mājas lapā www.lu.lv/cets .
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