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INFORMATĪVAIS IZDEVUMS NR. 6 

NOSLĒGUMA KONFERENCE 

Pasākums tika organizēts vienlaicīgi ar projekta 

noslēguma sanāksmi Sofijā, Bulgārijā, lai to varētu 

apmeklēt visi projekta partneri. Konference tika 

organizēta kā starptautiska konference, un tā 

notika angļu valodā ar nodrošinātu secīgo 

tulkojumu (angļu-bulgāru-angļu). Konference 

notika vienu dienu, un tajā piedalījās vismaz 80 

dalībnieki – pārstāvji no visām 

partnerorganizācijām, valstīm, reģionālajām un 

vietējām institūcijām, profesionālās izglītības 

iestādēm, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un 

korporācijām, sociālo partneru organizācijām. 

Konferences mērķis bija projektā radīto produktu 

izplatīšana, novērtēšana un izmantošana.  

COVID-19 pandēmijas apstākļos saskaņā ar 

Bulgārijas veselības ministra rīkojumu konferences 

telpā klātienē drīkstēja piedalīties tikai 30 cilvēki, 

bet pārējie pasākumā piedalījās tiešsaistē. 

Konference notika 2021. gada 30. Septembrī Sofijā 

viesnīcā „Vitosha Park Hotel” un tiešsaistē ZOOM 

platformā. 

Pasākuma atklāšanā dalībniekus uzrunāja Ludmils 

Kovačevs, ITPIO izpilddirektors, Bulgārija, un  

Prof. Jivko Draganovs, Pēcdiploma studiju institūta 

direktors, UNWE, Bulgārija. 

Galveno runu „ILI tehnoloģijas uzņēmumu ikdienas 

dzīvē” teica Prof. Valentins Kisimovs, UNWE, 

Bulgārija Projekta mērķus, uzdevumus, galvenos 

rezultātu un partnerības konsorciju prezentēja 

Assoc. prof. Ivans Stoičevs, PSI, UNWE, Bulgārija. 

Starptautisko ziņojumu par ILI attīstību prezentēja 

Sigita Jasinska, PIB, Latvija, un tam sekoja 

prezentācijas par ILI zināšanu kopumu, Assoc. 

prof. Lubens Bojanovs, UNWE, Bulgārija, un par 

IlotNet specializēto sociālā mēdija platformu, Prof. 
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Valentins Kisimovs un Venko Andonovs, UNWE, 

Bulgārija. 

Par ieinteresēto pušu konsultācijām par ILI 

zināšanu kopumu un specializēto platformu ziņoja 

visi projekta partneri. ILI apmācību modeli 

„Uzņēmējdarbības stratēģija un inovācijas” 

prezentēja Panajiota Constanti, CSI, Kipra, bet 

IloTNet vadības un apmācību sistēmas pilotēšanu 

un aktualizēšanu prezentēja ITPIO, Bulgārija. 

Visas partneru valstis bija veikušas projekta 

rezultātu novērtējumu. Rezultātu kopsavilkumu 

prezentēja ITPIO, Bulgārija, un ar to pasākums 

noslēdzās. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPS – Pēcdiploma studiju institūts (Bulgārija) 
  www.unwe.bg 

 

 

ITPIO – Institūts personāla apmācībai starptautiskās organizācijās (Bulgārija) 
 www.itpio.eu 

 

 

PIB – Profesionālās izglītības biedrība (Latvija) 
 http://www.europea-latvia.lv 

 

 

TUCEP – Tiber Umbria Comett izglītības programma (Itālija) 
 www.tucep.org 

 

 

Halsingland izglītības asociācija (Zviedrija) 
 www.hufb.se/ 

 

 

 

AKMI Anonimi Ekpaideftiki Etairia (Grieķija) 
 www.iek-akmi.edu.gr 

 

 

ReadLab – Pētījumu inovāciju un attīstības laboratorija (Grieķija) 
 www.read-lab.eu/ 

 

 

DIMITRA - Dimitra Ekpaideftiki Simvouleftiki AE (Grieķija) 
 www.dimitra.gr 

 

 

CSI – Sociālo inovāciju centrs (Kipra) 
www.csicy.com 
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