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EuroFortis piedalās projektā INTEPA par kultūrvēsturiskā mantojuma
izpratnes veicināšanu Latvijā
Kultūras mantojums (kultūras pieminekļi) ir kultūrvēsturiskā mantojuma daļa - kultūrvēstu-

Šaj ā izdevumā l asi et:

riskas ainavas un atsevišķas teritorijas (senkapi, kapsētas, parki, vēsturisko notikumu norises un ievērojamu personu darbības vietas), kā arī atsevišķas ēkas, ēku grupas, atsevišķi kapi, mākslas darbi,

EuroFortis projekti
INTEPA
TTRAIN SME

iekārtas un priekšmeti, kuriem ir vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai citāda kultūras
vērtība un, kuru saglabāšana nākamajām paaudzēm atbilst Latvijas valsts un tautas, kā arī starptautiskajām interesēm
Latvijā kopumā ir 8531 Valsts aizsargājams kultūras piemineklis, kuru vidū ir gan arhitektūras pieminekļi, gan pilis un muižas, gan baznīcas un citi kultūras pieminekļi.
Galvenie INTEPA projekta mērķi ir:
nodot iepriekšēja pilotprojekta IN-NATURE rezultātus;
pielāgotu saturu kultūrai, vajadzībām un prasībām iespējamajiem lietotājiem;
pielāgot pārneses projekta materiālus par kultūrvēsturisko mantojumu, lai palielināto to pieejamību visām mērķa grupām, jo īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
nodrošināt jaunu saturu koncentrējoties uz zemes apsaimniekošanu, tās saglabāšanu;
Ieviest inovācijas, lai lietotāju grupas zina, kā iegādāties un izmantot tehniskus
terminus un metodoloģiju kultūras mantojuma interpretācijā;
uzlabot mācību kvalitāti un mācīt to attiecīgajām grupām, lai izstrādātu dažādas
jaunas paņēmienus kultūrvēsturiskā mantojuma interpretācijas jomā.
Lai noskaidrotu Latvijas iedzīvotāju iemaņas un ieteikumus par kultūrvēsturisko mantojumu
un tā uzlabošanu tika izveidota anketa, kurā respondentiem bija jāatbild uz jautājumiem un prasīti viņa
viedokļi par kultūrvēsturiskā mantojuma uzlabošanu, tās interesentiem. Tika uzdoti jautājumi par to
vai pārzina tēmu „Kultūrvēsturiskā mantojuma izpratne‖, kas varētu tikt vai tiek stāstīta viesiem/
kultūrvēsturisku vietu apmeklētājiem, vai zina kādu interesantu kultūrvēsturisku vietu savā apkārtnē,
kas tiek vai varētu tikt publiski apmeklēta, vai uzskata, ka mācību metodes par kultūrvēsturiskā mantojuma izpratni, kas paredzētas komunikācijas pilnveidošanai ar apmeklētājiem/tūristiem, var sniegt
ieguldījumu viņu profesijā un tamlīdzīgi. Pētījumā apkopotā informācija no visām INTEPA projekta
dalībvalstīm tiks izmantota, lai izveidotu mācību kursu, kas projekta gaitā tiks bez maksas piedāvāts
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projektā paredzētajai mērķauditorijai. Projekta norises laiks ir 2010. gada nogale – 2012. gada aprīlim.
Projekta mājaslapa vēl ir izstrādes stadijā, līdz ar to jaunumiem iespējams sekot www.eurofortis.lv

EuroFortis noslēdz projekta T-TRAIN SME gaitu Latvijā un
partnervalstīs
Kopš pārmaiņu procesa sākuma Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs pirms divdesmit gadiem, šo valstu ekonomikas pārdzīvojušas milzīgas izmaiņas. Lielos valsts uzņēmumus
privatizēja un tūkstošiem strādājošo atlaida. Šo procesu varēja kompensēt tikai ar iespaidīgu uzplaukumu mazo un vidējo uzņēmumu radīšanas procesā.
Lai spētu veiksmīgi konkurēt mūsdienu uzņēmējdarbības vidē, kļūst arvien svarīgāka mazo un vidējo uzņēmumu prasme pielietot mūsdienu tehnoloģijas – internetu un epakalpojumus.
Ja tuvākajos gados Eiropai jākļūst par ―pasaules dinamiskāko un uz konkurenci balstītu
ekonomiku‖ ar ilgtermiņa ekonomisko pieaugumu un daudz vairāk un labākām darbavietām, tad
jāsasniedz vairāki mērķi. Uz zināšanām balstītai sabiedrībai jāpilnveido izglītība, apmācība un
jaunu pētniecības darbā iegūtu zināšanu apguve.
Kad valsts izglītības sistēmā notiek pārmaiņas, šajā procesā jāiesaista arī mazie un
vidējie uzņēmumi. Tālākā apmācība un pārkvalificēšanās vairums gadījumos notiek tieši nelielos uzņēmumos. Jāatzīst, ka iemaņas attīstās uzņēmumos gan arodapmācības, gan tālākās apmācības un pārkvalifikācijas rezultātā..
Lai atzītu mazo un vidējo uzņēmumu nozīmi arodapmācībā, apmācībā darba vietās un
tālākā izglītībā, kā arī jaunu un uzlabotu iemaņu nodrošināšanā, mēs iesakām Centrālās un
Austrumu Eiropas valstu valdībām veikt sekojošo:
nodrošināt mazo un vidējo uzņēmumu organizāciju iesaistīšanos valstu izglītības sistēmu pārstrukturēšanā un uzlabošanā;
atzīt nepieciešamību iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus lēmumu pieņemšanā,
resursu sadalē un arodapmācības ieviešanā, mācekļu programmu izveidošanā un apmācības darba vietās izveidošanā;
veicināt un atbalstīt praktikantu (apmācāmo), pasniedzēju un uzņēmēju apmaiņas
programmas;
atbalstīt neformālās apmācības mazajos un vidējos uzņēmumos novērtēšanas sistēmas;
nodrošināt, lai ES pētniecības un attīstības (R&D) programmas pievērš lielāku uzmanību elastīgiem, nelielu apjomu pētniecības projektiem, kas koncentrētos uz reģionālu
pētniecības institūtu, universitāšu un mazo un vidējo uzņēmumu tīkla izveidošanu.
Izglītībai un kvalifikācijai ir izšķiroša nozīme darba tirgus funkcionēšanas nodrošināšanā gan ES, gan Centrālās un Austrumu Eiropas valstīs. Ir nepieciešama kvalifikācijas
un izglītības ofensīva, lai nodrošinātu jaunās iemaņas un uzlabotu jau esošās prasmes tiem izaicinājumiem, kurus sniedz aizvien straujākā ekonomikas attīstība, kuras rezultātā rodas aizvien sarežģītāki darba pienākumi. ES un Centrālās un Austrumu Eiropas valstīm arvien biežāk jāsastopas ar pieaugošu konkurenci no valstīm citās pasaules daļās. Uzņēmumiem un valdībām jāmeklē
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>>Turpinājums no 2. lappuses
tālākie ceļi, kā pārkvalificēt ne tikai nodarbinātos, bet arī bezdarbniekus. Pagaidām,
situācija apmācību ziņā mikro un maziem uzņēmumiem Latvijā ir diezgan bēdīga. Mikro un mazie uzņēmumi strādā ekonomijas apstākļos un savus darbiniekus var izglītot galvenokārt 2009.
gada septembrī Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) uzsākta ESF projekta „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautajām personām‖ ietvaros, kas paredz bezdarba riskam pakļautajām personām iespēju saņemt profesionālās pilnveides vai profesionālās kvalifikācijas apmācības. Projekts norisinās no 2009. gada septembra līdz 2013. gada 31. decembrim un tā laikā paredzēts apmācību atbalstu sniegt vismaz 11 000 bezdarbam pakļautu darbinieku.
Tāpēc Latvijas uzņēmējus jāizglīto par to, kā darbinieku profesionālās apmācības sekmēs viņu biznesu. Tieši TrainSME rīkkopa var palīdzēt viņiem noteikt organizācijas apmācību
vajadzību profilu un katra darbinieka apmācību vajadzības. Tikai nepārtraukta attīstība un pilnveidošanās var nodrošināt organizācijas ilgtspējīgo attīstību pastāvīgas konkurences apstākļos.
Projekta mājaslapa—www.ttrainsme.net
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