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Projekts

• Atbalsts viedās specializācijas pieejai 
sudraba (senioru) ekonomikā dažādu jaunu 
ideju paātrinātai ieviešanai un ilgstpējīgai 
izaugsmei

• INTERREG Baltijas Jūras reģiona programma
• 2019 - 2021
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Projekta pamatojums

• Demogrāfiskas izmaiņas pasaulē:
 mūža ilguma pagarināšana +  dzimstības pazemināšana 

daudzās Eiropas valstīs = 2017. gadā vairāk nekā 20% 
iedzīvotāju Eiropā bija 60+ gadus veci, 2050. gadā šis skaitlis 
var pieaugt līdz 35%,

 palielinās ļaužu daudzums ar hroniskām saslimšanām un 
funkcionālām mazspējām,

 veselības un sociālas aprūpes izdevumi  divkāršosies ap 2025. 
gadu un radīs milzīgu spriedzi uz budžetiem

• Demogrāfiskās tendences Eiropā ir cieši saistītas ar sudraba jeb
senioru ekonomiku, kas ietekmē tautsaimniecību kopumā

• Senioru ekonomika ietver visu, kas atbilst vecāka gadu gājuma 
cilvēku vajadzībām un gaidām, piem. veselība un pārtika, atpūta 
un labsajūta, finanses un transports, mājoklis, izglītība, 
nodarbinātība utt.
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Tirgus izmaiņas, iespējas un problēmas

• Augošās vajadzības un prasības pēc pieejamiem un 
augstvērtīgiem veselības un sociālas aprūpes pakalpojumiem

• Mazie un vidējie uzņēmumi maz pievērš uzmanību senioru 
ekonomikas sektoram, nepietiekami specializējas lai piesaistītu 
savās ražotnēs vecāka gadu gājuma cilvēkus.

• Seniori nesaņem to, ko viņiem vajag

• Sadarbības trūkums starp valsti / pašvaldībām, uzņēmējiem, 
pētniekiem, senioriem...

• Senioru ekonomikai ir liels potenciāls attīstībai un jaunu 
darbavietu radīšanai

• Katram uzņēmējam jebkādā nozarē ir jādomā par senioriem, kā 
par atsevišķu strauji augošu mērķa grupu
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Projekta galvenie uzdevumi

• Atbalstīt viedu, ilgstpējīgu un iekļaujošu, uz senioru 
vajadzībām un interesēm balstītu tautsaimniecības nozares 
izaugsmi Baltijas jūras reģionā – izstrādāt senioru 
ekonomikas attīstības modeļus

• Sekmēt tirgus apgādāšanu ar jauniem, mūsdienīgiem 
produktiem un pakalpojumiem ņemot vērā ar vecumu 
saistītās vajadzības un specifiskās prasības, kuri 
demonstrē būtisku ieguldījumu vecāka gadu gājuma 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugtināšanā, tas viss attiecas 
uz mājošanas vidi, veselību, drošību, brīvo laiku utt.
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Latvijas Nacionālas attīstības prioritātes OSIRIS 
projektā
1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Inovatīva zināšanu pārvaldība, sistēmu modelēšanas un programmatūras izstrādes 
metodes un rīki; inovatīvi nozaru IKT aparatūras (hardware) un programmatūras 
(software) lietojumi; kiberfizikālās sistēmas, valodu tehnoloģijas un semantiskais 
tīmeklis; lielapjoma datu un zināšanu infrastruktūra; informācijas drošība un 
kvantu datori; datorsistēmu testēšanas metodes.

2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un 
biotehnoloģijas
Farmaceitisko un bioaktīvo vielu iegūšanas ķīmiskās un biotehnoloģiskās metodes
un produkti;
Jaunu un esošo humāno un veterināro zāļu izstrāde un izpēte;
Molekulārās un individualizētās ārstēšanas un diagnostikas metodes un šūnu
tehnoloģijas;
Funkcionālā pārtika, ārstnieciskā kosmētika un bioaktīvi dabas vielu produkti.
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Projekta etapi

1. Senioru ekonomikas pašreizējās situācijas un attīstības
iespēju izpratne

2. Senioru ekonomikas attīstības modeļu izstrāde –
pamatojoties uz sadarbību starp valsts / municipālo,
zinātnisko (universitātes) un biznesa (uzņēmēju)
līmeņiem

3. Senioru ekonomikas atbalsta finanšu un citu
instrumentu izstrāde
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Projekta partneri - 1

Projekta partneri pārstāv akadēmisko, biznesa un publisko 
līmeņus.

Kopumā - 13 projekta partneri un 8 asociētie partneri no
Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas.

Akadēmiskie partneri:
1.  Häme University of Applied Sciences, Somija – vadošais partneris
2.  Klaipėda State University of Applied Sciences, Lietuva
3.  Riga Technical University, Latvija
4.  Tallinn University of Technology, Igaunija
5.  VIA University College, Dānija
6.  Saint Petersburg National Research University of Information 
Technology, Mechanics and Optics, Krievija
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Projekta partneri - 2

Biznesa partneri:
1.  Riihimäki Business Development Co., Somija
2.  JSC Iamus Innovations, Lietuva
3.  Lithuanian Innovation Centre, Lietuva
4.  CONNECT Latvia
5.  EnLife OÜ. Igaunija
6.  Technopark of Saint-Petersburg, Krievija

Publiskais partneris:
1.  Center for Assisted Living Technology, Health and Care, Aarhus

Municipality, Dānija
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Asociētie partneri

1   The Regional Council of Häme, Somija
2   Federation of Finnish Enterprises in Häme, Somija
3   Upgraded - Health Start up Association of Finland. Somija
4   Forssa Business Development Ltd, Somija
5   Region Midtjylland, Dānija
6   Medtech Innovation Consortium, Dānija
7   Ministry of Economics of the Republic of Latvia 
8   Agency For Science, Innovation and Technology, Lietuva
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Par senioru ekonomiku ir jārūpējas dažādu sektoru 
un sociālu grupu pārstāvjiem
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Darbības paātrinātāji

1. Pastāvīgi aktualizēt datus par 55+ tirgu 
• Kā mēs varam labāk saprast šīs vecuma grupas

daudzveidīgas prasības un vajadzības lai pozitīvi ietekmētu 
senioru ekonomikas attīstību?

2. Iesaistīt enerģiskās/spēcīgās inovācijās
• Kādās jomās varam mēs būt priekšgalā un iedvesmot

jauninājumus šodien un nākotnē, iedomājoties, ”kas ir
iespējams”?

3. Produktīvi sadarboties starp visiem sektoriem
• Kur mēs varam panākt tūlītēju un ilgtermiņa panākumu 

mūsu kopīgās pūlēs šodien un rītdien?
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Piedaloties projektā, tā dalībnieki iegūs:

• Valsts pārvalde un pašvaldības – senioru ekonomikas izpratne, 
nepieciešamība ņemt vērā šo faktoru nākamajos politikas 
veidošanas un plānošanas periodos valsts un pašvaldību 
līmeņos

• Akadēmiskās vides pārstāvji – senioru ekonomika kā tēma gan 
tālākiem akadēmiskiem gan tūlītējas praktiskas pielietojamības 
pētījumiem

• Bizness – senioru ekonomika, kā izteikti dinamisks sektors ar 
atbilstoši augošiem finanšu uc. atbalsta  instrumentiem

• Seniori – iespēja papildus formulēt vecāka gadu gājuma cilvēku 
intereses un vajadzības, lai tās aktualizētu citiem projekta 
mērķa grupu pārstāvjiem

• Pašiem aktīvākajiem - iespēja piedalīties projekta pasākumos 
gan Latvijā, gan citās partneru valstīs



PALDIES!
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Darbs tematiskās grupās

1. Kas ir nepieciešams un arī reāli izdarāms, lai 
saglabātu veselību un darbaspējas daudz ilgāk, 
nekā agrāk? 

2. Senioru vajadzību izmaiņas/pieaugums vs 
uzņēmējdarbības potenciāla attīstības iespējas. 
Tirgus potenciāla novērtējums: gala lietotāji, 
tirgus lielums un potenciāls. Internacionalizācijas 
iespējas, biznesa modeļi, potenciālās vērtību 
ķēdes, izaugsmes iespējas, uc.

3. Darba tirgus pielāgošanās senioru ekonomikai.


