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RĪKOJUMS
Rīgā, 25.10.2019.

Nr. 1-2/131

Par INTERREG EUROPE projektā iesaistīto
pušu darba grupas (Stakeholder Support Group)
izveidošanu
Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 2019. gada 10. jūnija rīkojuma Nr. 1-2/79 “Par projekta “Biznesa vides digitālā
transformācija – DigiBEST (Digital Business EcoSystem Transformation)” īstenošanu,
paraksttiesīgās amatpersonas un atbildīgo amatpersonu noteikšanu un atbalstu projekta īstenošanā”
1. un 2. punktu, lai nodrošinātu VARAM kā Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības
programmas projekta “Biznesa vides digitālā transformācija” (PGI05981, DigiBEST) (turpmāk –
projekts) partnera uzdevumu sekmīgu īstenošanu:
1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
1.1. Darba grupas vadītājs:
Jūlija Kovaļska, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības
politikas nodaļas projekta koordinatore;
1.2. Darba grupas vadītāja vietnieks:
Santa Sīpola, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības politikas
nodaļas projekta vadītāja;
1.3. Darba grupas locekļi:
1.3.1. Eglītis Intars, Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktora vietnieks;
1.3.2. Engere Laima, Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centra vadītāja;
1.3.3. Feldmane Anda, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos;
1.3.4. Francis Ilgvars, Rīgas plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra speciālists;
1.3.5. Ielīte Ineta, Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas pārstāve, Rīgas Tehniskās universitātes
E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes doktorante;
1.3.6. Irmeja Aiga, Latvijas IT Klastera izpilddirektore;
1.3.7. Jākobsone Māra, Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas
viceprezidente;
1.3.8. Kiukucāne Ilona, Latvijas darba dēvēju konfederācijas ģenerāldirektores
vietniece/Politikas plānošanas dokumentu eksperte;
1.3.9. Kūma Baiba, Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja;
1.3.10. Mertena Žaneta, Ventspils digitālā centra IT klastera vadītāja;
1.3.11. Osīte Ilze, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes “Zemgales reģiona
kompetenču attīstības centrs” Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas galvenā speciāliste;
1.3.12. Pauliņa Mairita, Zemgales plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra vadītāja;
1.3.13. Pierhurovičs Alvils, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas IT pārvaldes vadītāja

vietnieks;
1.3.14. Raudiņa Ilze, Ekonomikas ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā eksperte;
1.3.15. Smirnova Sanita, Jelgavas novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāja;
1.3.16. Stepiņa Inese, Latvijas darba dēvēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece
starptautiskajos, ES un projektu vadības jautājumos/starptautisko un ES lietu eksperte;
1.3.17. Zariņa Katrīna, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes locekle/Politikas
daļas vadītāja;
1.3.18. Zane Zeibote, Latvijas Universitātes Eiropas un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais
centra projekta koordinatore;
1.3.19. Zvaigzne Elita, VARAM Elektroniskās pārvaldes departamenta Informācijas sabiedrības
politikas nodaļas vecākais konsultants.
2. Darba grupai:
2.1. Nodrošināt tās locekļu dalību politikas apmācību posma (Learning process) pasākumos,
piemēram, apmācību braucienā (atbilstoši pārstāvētās iestādes interesēm un kompetencei), sešos
Diskusiju forumos, tajā skaitā darba grupās un citās aktivitātēs, kas paredzētas projekta
iesniegumā.
2.2. Nodrošināt, ka tās locekļi, atbilstoši kompetencei, sniedz ieguldījumu projektā noteikto
uzdevumu veikšanā:
2.2.1. labās prakses piemēru identificēšanā;
2.2.2. ieinteresēto pušu piesaistē (kartēšana);
2.2.3. reģionālā pētījuma, tajā skaitā, SVID (stipro un vājo pušu, iespēju un draudu) analīzes un
pētījuma secinājumu izstrādē;
2.2.4. biznesa digitālās transformācijas novērtējuma aptaujas un ceļa kartes izveidē;
2.2.5. DigiBEST Rīcības plāna izstrādē un apstiprināšanā;
2.2.6. citās ar projektu saistītās aktivitātēs.
2.3. Komunicēt ar projekta mērķauditoriju (mazajiem un vidējiem uzņēmumiem) par projekta
īstenošanas procesā izstrādātājiem nodevumiem un projekta aktivitātēm.
2.4. Projekta otrajā posmā, atbilstoši Rīcības plānā iekļautajiem pasākumiem un aktivitātēm,
piedalīties to īstenošanā.
2.5. Pēc darba grupas vadītāja vai vadītāja vietnieka pieprasījuma iesniegt apliecinājumus vai
atskaites par dalību pasākumos, ja tas nepieciešams projekta administrēšanai.
3. Par darba grupas sanāksmes sasaukšanu darba grupas locekļus informēt vismaz divas nedēļas
pirms sanāksmes.
4. Darba grupas vadītājam, atbilstoši nepieciešamībai, piesaistīt papildu ekspertus no valsts un
pašvaldību iestādēm vai nevalstiskajām organizācijām un augstskolām, ja tas nepieciešams šā
rīkojuma 2. punkta uzdevumu izpildei.
5. Darba grupas vadītājam vai viņa prombūtnes laikā – vadītāja vietniekam, atbilstoši aktualitātei,
koordinēt un novadīt vismaz sešas darba grupas sēdes. Pēc darba grupas vadītāja norādījuma darba
grupas sēdes var notikt attālināti, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.
6. Darba grupas locekļiem noteikt tiesības ierosināt darba grupas sanāksmes sasaukšanu, par to
informējot darba grupas vadītāju un darba grupas vadītāja vietnieku.
Valsts sekretāra vietnieka informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos p.i.,
Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors

Uģis Bisenieks

Izsūtīt: lietā, valsts sekretāra vietnieka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos p.i., Elektroniskās pārvaldes
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departamenta direktoram U.Biseniekam, Investīciju uzraudzības departamentam, Investīciju politikas departamentam,
Nodrošinājuma departamentam, Budžeta un finanšu departamentam; Koordinācijas departamentam; Latvijas Universitātes Eiropas
un sabiedrības attīstības studiju akadēmiskais centram; Ekonomikas ministrijai; Kurzemes/Rīgas/Vidzemes/Zemgales plānošanas
reģionu Uzņēmējdarbības centriem; Latvijas IT Klasterim; Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijai;
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Ventspils digitālajam centram, Latvijas Darba devēju konfederācijai, Latvijas
atvērto tehnoloģiju asociācijai, Latvijas Pašvaldību savienībai, Jelgavas novada pašvaldībai (Plānošanas un attīstības
departamentam), Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijai un Zemgales reģiona kompetenču attīstības centram.
J.Kovaļska
julija.kovalska@varam.gov.lv
67026925

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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