
  

 

 

Interreg Europe projekta “CLUSTERS3” un ES aģentūras EASME finansētā klasteru 

programmas projekta „5FOREXCELLENCE” Latvijas partneru  

organizētā semināra 

DARBA KĀRTĪBA 
 

Pasākuma nosaukums:  Seminārs „Klasteru sadarbība – sasniegumi, iespējas, izaicinājumi” 

Datums un laiks:  12.04.2017., plkst. 12.30 – 17.30 

Norises vieta:   Rīgas IT Demo centrs, Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga  

Organizatori:  Ekonomikas ministrija, Latvijas IT klasteris, Latvijas loģistikas klasteris, 
Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris  

 
 

Laiks Tēma 

1. DAĻA 

12:30 - 13:00 Reģistrācija, kafija 

13:00 - 13:15 Iepazīstināšana ar ES aģentūras EASME finansētā klasteru programmas projektu 

„5FOREXCELLENCE”  

Kristaps Ročāns, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera vadītājs 

13:15 – 13:55 Klasteru darbības un sadarbības labās prakses klasteru vadītāju skatījumā, 

projekta ietvaros gūtā pieredze un radušies secinājumi  

 Klasteru darbības un snieguma starptautiskā novērtēšana, tās process un ieguvumi, 

Aiga Irmeja, Latvijas IT klastera vadītāja 

 Veiksmīga/ilgtspējīga klastera pamatprincipi, Andris Spūlis, Latvijas loģistikas 

klastera vadītājs 

 Starpnozaru sadarbības sniegtie ieguvumi klasteru dalībuzņēmumiem, Kristaps 
Ročāns, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera vadītājs 

13:55 – 14:25 Klasteru darbības un sadarbības labās prakses klasteros iesaistīto uzņēmumu 

skatījumā, iespējas un izaicinājumi 
 

Normunds Krūmiņš, Latvijas Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs  

14:25 – 15:00 Diskusija: 

 Starpnozaru sadarbība - inovāciju veidošanās faktors un dalībuzņēmumu 

konkurētspējas veicinātājs  

 Kā starpnozaru sadarbība palīdz klasteriem sekmēt biedru konkurētspēju?  

 Klasteru loma un uzdevums Latvijā - stratēģiskie padomdevēji, attīstības 

pakalpojumu sniedzēji, cita?  

15:00 - 15:30 Kafijas pauze  

2.DAĻA  

15:30 – 17:00 Projekta Interreg Europe CLUSTERS3 darbnīca “Cross-cluster collaboration” 

Mērķis: Apskatot projekta partneru labās prakses starp-sektoru un starp-reģionu 

sadarbības piemērus, identificēt prakses, kuras, ņemot vērā Latvijas situāciju, ir ar 

augstu pārņemšanas potenciālu. 

 

Evita Feldberga, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta 

vecākā eksperte  

17:00 – 17:30 Kopsavilkums, noslēgums  



  

 
 

 
2017. gada 24.maijā Rīgā tiek organizēta starptautiska konference par uzņēmumu konkurētspējas un 

inovāciju attīstīšanu ar klasteru palīdzību, kurā piedalīsies dažādu nozaru klasteru pārstāvji no 

Latvijas, Austrijas, Vācijas, Spānijas, Zviedrijas un Igaunijas.  

 

Tās laikā būs iespēja uzklausīt ekspertu redzējumu un pieredzi par klasteru attīstību un darbību 

dažādās jomās un valstīs, diskutēt par klasteru izcilību (kas tā ir un kā sasniegt), dalīties pieredzē un 

iegūt jaunus sadarbības kontaktus. Aicinām rezervēt laiku minētajā datumā! Vietu skaits ierobežots.  

Sīkāka informācija par pasākumu tiks izsūtīta līdz 2017. gada 28.aprīlim.    


