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dalīšanās ekonomiku un birokrātijas mazināšanu uzņēmējdarbībā
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Jaunumi

Sarunu festivālā LAMPA, kas šajā nedēļas nogalē norisināsies Cēsu Pils parkā, Ekonomikas ministrija aicina ikvienu tā apmeklētāju
piedalīties Interaktīvā spēlē “Konsultē vispirms”, kas divu dienu garumā norisināsies Valsts kancelejas teltī.

Aicinām ikvienu festivāla apmeklētāju iejusties valsts uzraugošo iestāžu darbinieku lomā un pieņemt lēmumu dažādās krīzes
situācijās, kad konstatēts pārkāpums kāda uzņēmuma vai privātpersonas rīcībā, kas operatīvi jānovērš, lai neradītu papildu risku
iedzīvotāju drošībai, komersanta reputācijai vai sabiedrībai kopumā.

Interaktīva spēle "Konsultē vispirms" atraktīvi iedzīvinās pārliecību - attiecībās ar valsti uzņēmēji pelnījuši atbalstu un partnerību,
nevis tūlītējus sodus. Bet vienlaikus tā ļaust saprast, vai vienmēr ir tik viegli atrast balansu starp sabiedrības un uzņēmēju
interesēm?

Interaktīvo spēli "Konsultē vispirms" gan 29. jūnijā, gan 30. jūnijā visas dienas garumā piedāvās Ekonomikas ministrija sadarbībā ar
vairākām uzraudzības iestādēm Valsts kancelejas teltī. Spēles dalībniekiem vienlaikus atgādināsim iniciatīvas “Konsultē vispirms”
vērtības, kas tika definētas kopā ar pērnā gada festivāla “Lampa” apmeklētājiem. Papildu informācija par Interaktīvo spēli
"Konsultē vispirms": https://www.festivalslampa.lv/lv/programma--2018/pasakumi/686

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis piedalīsies diskusijā "Dalīšanas ekonomika - vai uzticības balsojums
tradicionālajai sistēmai?", kuru sestdien, 30. jūnijā, plkst. 14.00 Uzzibsnī skatuvē organizē energouzņēmums SIA “Enefit”.
Sabiedrība ir gatava strauji pieņemt dalīšanās ekonomikas principus. Mūsu ikdienā aktīvi ienāk alternatīvi banku pakalpojumi, peerto-peer taksometru un apdrošināšanas servisi, kriptovalūtas un of-the-grid dzīves modelis. Diksuija notiks par aktuālākajiem
dalīšanās ekonomikas risinājumiem, jaunievedumu un tradicionālo pakalpojumu kopsaucējiem, kā arī nozares un valsts
nepieciešamo rīcību, lai veicinātu sabiedrības uzticību. Papildu informācija par šo pasākumu:
https://www.festivalslampa.lv/lv/programma--2018/pasakumi/586

Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta direktors Karistaps Soms piedalīsies Izcilā saspēlē
birokrātijas mazināšanai, kas sestdien, 30.jūnijā, pl.14.00 notiks Valsts kancelejas teltī. Tas būs uzņēmēju un valsts pārvaldes
dalībnieku draudzības turnīrs galda futbolā (izslēgšanas spēles no plkst.13.00, fināls plkst. 14.00), kuras noslēgumā uzvarēs
draudzība jeb sadarbība birokrātijas mazināšanā. Pēc futbola spēles turpināsies atklātas sarunas par to, kādēļ sabiedrības iesaiste
un uzticēšanās valsts pārvaldes spējai veikt pārmaiņas ir neatsverama administratīvā sloga un birokrātijas mazināšanā. Papildu

informācija par šo pasākumu: https://www.festivalslampa.lv/lv/programma--2018/pasakumi/699

Gatavojoties gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, Sarunu festivāls LAMPA šogad pirmo reizi piedāvās īpašu festivāla zonu "Politiskā
arēna". Piektdien, 29. jūnijā, pl.18.00 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes studentu rīkotajās politiskajās debatēs par
partiju Saeimas vēlēšanu programmām piedalīsies arī ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Papildu informācija par šo pasākumu:
https://www.festivalslampa.lv/lv/programma--2018/pasakumi/739

Bet sestdien, 30. jūnijā, pl.14.00 ministrs piedalīsies Domnīcas Providus organizētajā Prāta vētrā “Kādai jābūt mūsdienīgai
partijai?”, kur partiju pārstāvji un citi festivāla LAMPA viesi kopīgi meklēs risinājumus partiju darbā aktuālām problēmām. Papildu
informācija par šo pasākumu: https://www.festivalslampa.lv/lv/programma--2018/pasakumi/741
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