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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

 

Latvijas Pašvaldību savienībai 

Latvijas Lielo pilsētu asociācijai 

Par dalību „Zināšanu eņģeļi” apmācību programmā 

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka (turpmāk – VARAM) 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana 

un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un 

reģionālām iestādēm” finansētā projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un 

reģionālās attīstības pasākumu izstrādē” aktivitātes Nr. 2. „Vietējo pašvaldību lomas 

palielināšana uzņēmējdarbības veicināšanā” ietvaros ir paredzēta apakšaktivitāte Nr.2.2. 

„Zināšanu eņģeļu” programmas organizēšana un īstenošana”. 

Iepriekšminētās apakšaktivitātes ietvaros paredzēts īstenot „Zināšanu eņģeļi” apmācību 

programmu, kas ietvers simulācijas spēles, praktiskā organizācija komandās, komandu darbu 

prezentācijas, diskusijas darbiniekiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbības vecināšanas un 

attīstības plānošanas jautājumiem.  

Apmācību programmas ietvaros katrā Latvijas reģionā tiks organizēti trīs apmācību 

semināri, katra semināra ilgums ir divas dienas. Lai pilnvērtīgāk un efektīvāk tiktu apgūtas 

zināšanas par semināros apgūto tematiku, kā arī saņemtu apliecinājumu par apmācību semināru 

noklausīšanos, dalībniekiem ir jāapmeklē abas semināru dienas. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto, aicinām pieteikt darbiniekus (ieteicams tos, kuri, 

ikdienā nodarbojas ar uzņēmējdarbības vecināšanas un attīstības plānošanas jautājumiem) 

dalībai vienā no piedāvātajiem apmācību semināriem: 

- 04.02.,04.03.2015.,Ludza:  
https://docs.google.com/forms/d/18-

stP2wqKE72A7e1CvzykR3iymZE3Q2rGEi8J2gAeKU/viewform?c=0&w=1\ 

- 05.02., 05.03.2015., Rēzekne: 

https://docs.google.com/forms/d/1CNxWs4lGJ1GfMF5PSNhm4GxPl8GVUKt27f9dJ

ODBHmY/viewform?c=0&w=1  

- 13.02.,11.03.2015.,Liepāja: - 

https://docs.google.com/forms/d/1PBmwWT7Uh6TEuEmFdo8GNQUwQPgotrm02o

YyAeaqOmg/viewform?c=0&w=1  

- 12.02., 12.03.2015., Kuldīga: 

https://docs.google.com/forms/d/199J-

Cz2fEXR3N52LW49s5d7qOPdRSPCOr4DkhdZ-WPs/viewform?c=0&w=1  

- 19.02., 19.03.2015., Talsi: 

https://docs.google.com/forms/d/1r-Ue0o3UQbM2zHYuYgUxM-

jSHlqQoUcG0qDDIarp24Q/viewform?c=0&w=1  

Tāpat lūdzam informāciju par semināru norisi nodot saviem sadarbības partneriem 

– nevalstiskām organizācijām, kuri būtu ieinteresēti apmācību programmas saturā. 

Informējam, ka dalībnieku skaits semināros ir ierobežots, tāpēc iesakām savlaicīgi 

pieteikties apmācību semināriem. 

Rīgā, 20.01.2015 Nr. 13-6/18-1e/503 
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Gadījumā, ja nav paspēts pieteikties semināriem līdz noteiktajam termiņam un visas 

vietas attiecīgajā reģionā rīkotajos semināros ir aizpildītas, lūgums informēt par to elektroniski 

Reģionālās politikas departamenta Reģionālās ekonomikas nodaļas vecāko ekspertu Edgaru 

Sprukstu (Edgars.Spruksts@varam.gov.lv), lai izvērtētu iespēju dalībai apmācību semināru citā 

reģionā.  

Tāpat norādām, ja pieteiktais dalībnieks dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz semināru, 

lūgums par to paziņot uz vēstulē norādīto kontaktpersonas elektronisko pastu. 

 

Pielikumā:  

 

„Zināšanu eņģeļi” semināru programma uz 3 (trīs) lapām. 

 

Ar cieņu, 

valsts sekretāra vietnieka vietā - 

Reģionālās politikas departamenta direktors                                      R.Bremšmits 

 

 

E.Spruksts, 66016768 

Edgars.Spruksts@varam.gov.lv 

 
 

 

mailto:Edgars.Spruksts@varam.gov.lv
mailto:Alise.Vecozola@varam.gov.lv

