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LATVIJAS TEHNOLOĢISKAIS CENTRS 

100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā 

fonda starpniecību. 

Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar 

Sabiedrības integrācijas fondu 



Eiropas Biznesa Atbalsta tīkls 

• Vairāk nekā 50 valstīs (visas ES ekon.zonas valstis + 

ASV, Japāna, Krievija, Ukraina, Albānija, Moldova, 

Koreja, Ķīna, Čīle, Turcija utt.) 

• Vairāk nekā 600 dalīborganizācijas 

• Vairāk nekā 3000 eksperti 

• Vairāk nekā 15 gadu pieredze tehnoloģiju pārnesē un 

biznesa veicināšanā 

• Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, tīkla sniegtie 

pakalpojumi ir bezmaksas, izmaksas sedz ES 
 

 



Mērķorganizācijas 

• Mazie un Vidējie uzņēmumi (ES 99% ir MVU) 

• Izglītības un Zinātniski Pētnieciskās iestādes (institūti, 

laboratorijas utt.) 

• Pašvaldības (attīstības nodaļas, departamenti, 

speciālisti, eksperti) 

• Citi interesenti (indiv.eksperti, studenti, utt.) 
 

 



Eiropas Biznesa Atbalsta tīkls - Latvijā 

• Latvijas uzņēmumu biznesa kontaktu veidošana, 

starptautiskās sadarbības veicināšana un ES politikas 

skaidrošana (LIAA) 

• Tehnoloģiju un zināšanu pārneses pakalpojumi 

(LTC) 

• Latvijas MVU līdzdalības veicināšana Eiropas 

Kopienas 7.ietvarprogrammas projektos (LIAA) 
 

 



Tehnoloģiju pārnese (technology transfer) ir noteiktas  
tehnoloģijas (zināšanu, ražotprasmes, tehnoloģiju) 
nodošana no viena tehnoloģiju lietotāja (izgudrotājs, 
izstrādātājs, zinātnieks) otram, vienā zemē 
radītu tehnoloģiju pielietošana citā, ar nolūku radīt jaunus 
produktus, procesus vai pakalpojumus 
 
 
Starptautiska tehnoloģiju pārnese 
•Tehnoloģijas imports – ārvalstu tehnoloģijas ieviešana 
Latvijā 
•Tehnoloģijas eksports – Latvijā izstrādātas tehnoloģijas 
ieviešana citā valstīs 
 

 

Tehnoloģiju pārnese 



Tehnoloģiju pārneses shēma 



• Tehnoloģiju mārketings 

• Tehnoloģisko problēmu risināšana 

• Pētniecības rezultātu komercializācija 

• Tehnoloģiskais audits 

• Izglītojošie semināri/apmācības 

• Brokerpasākumi 

• Tirdzniecības – Tehnoloģiju misijas 

• Inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšana 

• Inovāciju saprotošas un atbalstošas sabiedrības 

veidošana 
 

 

Galvenās aktivitātes 



www.een.lv 



www.een.lv/pakalpojumi/starptautiska-tehnologiju-parnese/tehnologiju-meklesana 



• Savu problēmu risināšana izmantojot EEN tehnoloģiju 

datubāzi 

• Primāra tehnoloģiju meklēšana pašvaldības teritorijā 

dibinātiem MVU 

• Izglītojošo, informatīvo semināru organizēšana 

• Brokerpasākumu un tirdzniecības misiju organizēšana 

pašvaldības teritorijā dibinātiem MVU 

• Pētniecības institūciju piesaiste MVU un pašvaldības 

uzņēmumiem 

 
 

 

Pašvaldības loma un iespējas 



• Atveram www.een.lv/pakalpojumi/starptautiska-

tehnologiju-parnese 

• Aizpildam klienta anketi EEN Klienta anketa.doc 

• Nosūtam uz een@edi.lv 

 

 

 

Apsveicam Jūs esat kļuvis par EEN-Latvija klientu! 

 
 

 

1, 2, 3 



• Saņemat tehnoloģiju piedāvājumus/pieprasījumus uz 

Jūsu e-pastu 

 

• Izrādāt interesi par citu ievietotiem tehnoloģiju 

piedāvājumiem/pieprasījumiem 

• Ievietojat savu tehnoloģiju piedāvājumu/pieprasījumu 

• Piedalāties brokerpasākumos/tirdzniecības misijās 

• Piedalāties semināros 

 

 

 

 

Turpmākie soļi 



 

 

Kontaktinformācija: 

 
 Ints Vīksna 

Tālrunis: 67558795 

E-pasts: iviksna@edi.lv 


