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Izmanto iespējas jau 
šodien!



Pilnveido savu darbinieku prasmes!



Atbalsts nodarbināto apmācībām

Projekta nosaukums Projektu īsteno Kontakti:

IKT profesionāļu apmācības inovāciju 
veicināšanai un nozares attīstībai

Biedrība “Latvijas 
Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija”

Inese Krilova 
inese.k@dtmedia.lv  
Tālr.67291896 

Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka 
produktivitātes apmācības vieglās 
rūpniecības un saistīto nozaru 
komersantiem

Vieglās rūpniecības 
uzņēmumu asociācija

Raimonds Tauriņš 
apmacibas@atci.lv  
Tālr.29515697 

Kokrūpniecības un saistīto nozaru 
tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes 
apmācību projekts

Biedrība "Zaļās mājas" Kristaps Ceplis
projekti@zalasmajas.lv
Tālr. 67327504

Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko 
inovāciju un nodarbināto produktivitātes 
apmācību projekts

Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācija

Artūrs Mežals
projekti@hotelpro.lv
Tālr.67014131

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā 
rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-
2018)

Latvijas Ķīmijas un farmācijas 
uzņēmēju asociācija

Raina Dūrēja 
lakifa@lakifa.lv  
Tālr.67298683

Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto 
apmācības –prasmju pilnveide

Latvijas Pārtikas uzņēmumu 
federācija

Ilze Zuimača 
ilze.zuimaca@lpuf.lv  
Tālr.25936659

Nodarbināto apmācības mašīnbūves un 
metālapstrādes nozarē

Mašīnbūves un 
metālapstrādes rūpniecības 
asociācija

Gita Gurtiņa
gitags@inbox.lv  
Tālr.29266731
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Projekta nosaukums Projektu īsteno Kontakti:

Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru 
asociāciju partnerības projekts

Biedrība “Latvijas Logu un 
durvju ražotāju asociācija”

Ivars Brants
apmacibas@lldra.lv
Tālr. 67316991

Latvijas poligrāfijas un iepakojuma 
nozares produktivitātes un inovāciju 
veicināšanas pasākumi

Biedrība “Latvijas 
Poligrāfijas uzņēmumu 
asociācija”

Ieva Bečere
apmaciba@lpua.lv
Tālr. 67282447

Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un 
telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku 
prasmju pilnveidošana

Biedrība “Latvijas 
Elektrotehnikas un 
elektronikas rūpniecības 
asociācija”

Inese Cvetkova
i.cvetkova@letera.lv  
Tālr.67288360

Kontakti: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-
istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam
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Atbalsts nodarbināto apmācībām

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/projektu-istenosana/1-2-2-1-atbalsts-nodarbinato-apmacibam


Atbalsts IKT un 
netehnoloģiskām apmācībām



Sadarbojies ar citiem!



Klasteru programma
Projekta nosaukums Projektu īsteno Kontakti:

Latvijas Drošības un aizsardzības 
klastera izveide

Latvijas Drošības un 
aizsardzības industriju 
federācija

Elīna Egle-Ločmele, e-
pasts: 
elina.egle@federacija.lv 
tālr. 29222267

Pārtikas produktu kvalitātes klasteris Latvijas Pārtikas 
uzņēmumu federācija

Armands Lejas-Krūmiņš, 
armands.lejaskrumins@lp
uf.lv
tālr. 29236363

Latvijas eksporta klasteris Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kamera

Līga Ābola
Liga.abola@chamber.lv
Tālr. 67327504

Informācijas tehnoloģiju nozares 
konkurētspējas un eksportspējas 
paaugstināšana

Latvijas Informācijas 
tehnoloģiju klasteris

Aiga Irmeja
Aiga.irmeja@itbaltic.com
Tālr.67014131

Latvijas Elektronikas un 
elektrotehnikas nozares klasteris

Latvijas Elektrotehnikas 
un elektronikas 
rūpniecības asociācija

Inese Cvetkova 
i.cvetkova@letera.lv  
Tālr. 26567079

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares 
attīstības klasteris LifeScience.lv

Latvijas Ķīmijas un 
farmācijas uzņēmēju 
asociācija

Raina Dūrēja
lakifa@lakifa.lv  
Tālr. 67298683

Gaujas Nacionālā parka tūrisma 
klastera attīstības 2. posms

Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrība

Aivis Reinholds
aivis.reinholds@inbox.lv 13



Projekta nosaukums Projektu īsteno Kontakti:

Latvijas veselības tūrisma klasteris Latvijas kūrortpilsētu 
asociācija

Gunta Ušpele
gunta.uspele@jurmala.lv
Tālr. 29214868

Metālapstrādes klastera attīstība Mašīnbūves un 
metālapstrādes 
rūpniecības asociācija

Toms Grīnfelds
Toms.grinfelds@masoc.lv
Tālr. 29409956

DRUKAS UN MEDIJU TEHNOLOĢIJU 
KLASTERA IZVEIDE

Latvijas Poligrāfijas 
uzņēmumu asociācija

Ieva Bečere
ieva@lpua.lv
Tālr. 29491355

Koka būvniecības klastera 
starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana

LATVIJAS KOKA 
BŪVNIECĪBAS KLASTERIS

Gatis Zamurs
gatis@woodhouses.lv
Tālr. 26611663

Klasteris CLEANTECH LATVIA CLEANTECH LATVIA Evija Pudāne
evija@cleantechlatvia.com  
Tālr. 29560650

Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris Zaļo un Viedo Tehnoloģiju 
Klasteris

Salvis Roga
salvis@kbi.lv  
Tālr. 28663400

Viedās pilsētas klasteris AUTO ASOCIĀCIJA Ingus Rūtiņš
ingus.rutins@gmail.com
Tālr. 26524040
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Izveido savu komandu!



Uzlabo darba drošību!



Nenokavē!



Jaunu produktu ieviešana ražošanā
Piesakies CFLA līdz 21.02.2018.!



Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes 
iekārtu izveide

Piesakies CFLA līdz 01.03.2018.!



Pēcdoktorantūras 
pētniecības atbalsts

Piesakies VIAA līdz 
27.04.2018.!



Atkritumu reģenerācijas veicināšana 
Piesakies CFLA līdz 18.10.2018.!



Ieplāno!



16

Attīsti savu produktu

✓ Kompetences centros
✓ ar CFLA



Projekta nosaukums
Projekta iesniedzējs

Kontaktinformācija

Latvijas elektrisko un optisko ražošanas nozares 
kompetences centrs

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS”
Inese Cvetkova; e-pasts: 
i.cvetkova@letera.lv; tālr.26567079

Mašīnbūves Kompetences centra izveide
SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES 
CENTRS”

Andris Sekacis; e-pasts: 
andris.sekacis@masoc.lv; tālr.29459954

LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES 
CENTRS

SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES 
CENTRS”

Armands Lejas-Krūmiņš, e-pasts: 
armands.lejas-krumins@lpuf.lv; 
tālr.29236363

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences 
centrs

SIA “VIEDO MATERIĀLU UN 
TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Juris Vanags: e-pasts: btc@edi.lv; 
tālr.29278987

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas 
tehnoloģiju Kompetences centrs

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un 
medicīnas tehnoloģiju Kompetences 
centrs”

Vitālijs Skrīvelis; e-pasts: pcccl@inbox.lv; 
tālr.29223644

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
kompetences centrs

SIA “IT KOMPETENCES CENTRS”
Signe Bāliņa; e-pasts: signe.balina@itkc.lv 
vai info@itkc.lv; tālr.67338366

Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas 
Kompetences centrs

SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un 
enerģētikas Kompetences centrs”

Māris Zubačs; e-pasts: 
maris.meka@inbox.lv; tālr.29218883

SIA “MeŽa nozares kompetences centrs” MeŽa nozares kompetences centrs
Anita Indena; e-pasts: birojs@mnkc.lv; 
tālr.26367270



Veicini efektīvu energoresursu 
izmantošanu apstrādes rūpniecības nozarē

ar CFLA



Zvani!
66939777

Raksti!
info@cfla.gov.lv

Apskaties!
www.cfla.gov.lv

Nāc ciemos!

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga

mailto:info@cfla.gov.lv
http://www.cfla.gov.lv/


CFLA klientu aptauja: 

sadarbības kvalitātes novērtējums





ES fondu investīciju 
PROGRESS



3,87 mljrd. eiro



Aktualitātes





Gaidāmās projektu atlases: 

SAM 4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu 
un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē

Atbalsts uzņēmējiem, lai 
veicinātu  efektīvu energoresursu 
izmantošanu, enerģijas patēriņa 
samazināšanu un pāreju uz 
atjaunojamiem energoresursiem 

Atlase – š.g. 
februārī / 
martā

SAM 3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai 
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju 
vajadzībām

Ieguldījumi komercdarbības 
attīstībai – attīstīta infrastruktūra 
(ielas, ceļi, ēkas, to infrastruktūra, 
elektrība, gāze)

Atlase ~ š.g. 
martā

SAM 5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju 
revitalizācijā

Ieguldījumi komercdarbības 
attīstībai – attīstīta infrastruktūra 
(ielas, ceļi, ēkas, to infrastruktūra, 
elektrība, gāze)

Atlase ~ š.g. 
martā



Informatīvie pasākumi



CFLA semināri 2017

150 CFLA rīkoto pasākumu (semināri, klātienes 
konsultācijas, konferences, diskusijas u.c.)

vairāk kā 3000 dalībnieku klātienē (interesentu, klientu, 
partneru utt. pārstāvji) 

Daudzi pasākumi - tiešsaistē, nodrošinot iespēju klientiem un
interesentiem saņemt informāciju attālināti, kā arī CFLA
piedalījusies citu institūciju rīkotos pasākumos

kopā informāciju saņēmušo skaits - ap 5000



CFLA semināru cikls

Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā

PAVASARIS: 
• 7. marts – Rīga
• 14. marts - Jelgava
• 21. marts - Cēsis
• 28. marts - Kuldīga
• 4. aprīlis - Rēzekne

RUDENS: oktobris – novembris



konsultāciju 
sniegšana un 
organizēšana 

prezentācijas,

CFLA 
pārstāvēšana

informatīvo 
materiālu 

izstrāde un 
izgatavošana 

semināru un citu 
informatīvo 
pasākumu 

organizēšana

dokumentu 
pieņemšana

konsultāciju un 
apmācību 

nodrošināšana 
par ES fondu e-
vides lietošanu



Kurzemes reģiona nodaļa: Kuldīga

Latgales reģiona nodaļa: Rēzekne

Vidzemes reģiona nodaļa: Cēsis

Zemgales reģiona nodaļa: Jelgava

CFLA reģionos





Lai mums veiksmīga sadarbība!


