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This “Action Plan to Strengthen Latvia’s Games 
Industry” is part of the Baltic Game Industry Project, 
aimed at strengthening the regional games industry 
and fostering a balanced and sustainable ecosystem. 

 

This action plan is the result of the innovation 
dialogues that we carried out throughout 2018 which 
are documented here and where you can also find an 
English summary of the action plan. 
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DATORSPĒĻU INDUSTRIJAS ATTĪSTĪBA VENTSPILĪ 

 

2019.gada 19.februārī tika parakstīts sadarbības memorands starp Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi 

“Ventspils Digitālais centrs”, Latvijas Spēļu izstrādātāju asociāciju, Ventspils Augstskolu un Ventspils 

Augsto tehnoloģiju parku. Tādējādi tika apliecināta vēlme sadarboties datorspēļu industrijas attīstībā Ventspilī, 

kopīgi veidojot Ventspilī labvēlīgu vidi datorspēļu izstrādātāju un entuziastu kopienas attīstībai, kā arī datorspēļu 

izstrādes jomā strādājošu uzņēmumu un speciālistu piesaistei un kapacitātes paaugstināšanai. Kopīgā mērķa 

sasniegšanai memoranda parakstītāji vienojušies par galvenajiem uzdevumiem: 

1. Datorspēļu izstrādes nozares attīstības stratēģijas Ventspilī izstrāde un īstenošana; 

2. Datorspēļu izstrādes jomā Ventspilī strādājošo speciālistu zināšanu, prasmju un iemaņu attīstība; 

3. Datorspēļu izstrādes jomā strādājošo uzņēmumu un speciālistu skaita palielināšana Ventspilī; 

4. Datorspēļu izstrādes jomā iesaistīto uzņēmumu un speciālistu sadarbības veicināšana vietējā, nacionālā 

un starptautiskā mērogā; 

5. Datorspēļu izstrādes nozares attīstībai nepieciešamo koplietošanas resursu attīstība Ventspilī. 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Digitālais centrs”: 

1. Uzņemas datorspēļu izstrādes nozares attīstības stratēģijas Ventspilī izstrādes un īstenošanas vadību; 

2. Regulāri ietver ar datorspēļu izstrādi saistītos tematus Ventspils TechUp pasākumos; 

3. Savas kompetences ietvaros piedalās datorspēļu industrijas attīstību Ventspilī veicinošu projektu izstrādē 

un realizācijā. 

Latvijas Spēļu izstrādātāju asociācija: 

1. Savu iespēju robežās piedalās datorspēļu izstrādes nozares attīstības stratēģijas Ventspilī izstrādē un 

īstenošanā; 

2. Informē šī memoranda parakstītājus par jaunumiem, kas varētu skart datorspēļu izstrādes nozares attīstību 

Ventspilī; 

3. Savu iespēju robežās piedalās ar datorspēļu industrijas attīstību saistītu pasākumu sagatavošanā un norisē. 

Ventspils Augstskola: 

1. Attīsta datorspēļu izstrādes jomai būtisku zināšanu, prasmju un iemaņu apguves iespējas formālajā 

izglītībā un mūžizglītībā; 

2. Sekmē datorspēļu izstrādes jomai būtisku pētniecības virzienu attīstību; 

3. Savas kompetences ietvaros piedalās datorspēļu industrijas attīstību Ventspilī veicinošu projektu un 

pasākumu sagatavošanā un realizācijā. 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks:  

1. Savu iespēju robežās popularizē datorspēļu izstrādes industriju, tajā skaitā organizē pasākumus 

informētības un izpratnes veicināšanai par datorspēļu izstrādes jomu; 

2. Sniedz biznesa konsultācijas uzņēmumiem, tajā skaitā par finansējuma piesaisti, biznesa plānu izstrādi, 

mārketingu, tirgus un nozaru pētījumiem datorspēļu izstrādes jomā; 

3. Piedāvā individuālo izaugsmes treniņu (coaching) pakalpojumus un organizē dažādus apmācību kursus 

datorspēļu izstrādes jomā; 

4. Nodrošina atbalsta pakalpojumus, kas palīdz datorspēļu izstrādes jomā strādājošiem uzņēmumiem 

attīstīties starptautiskajā tirgū un palielināt pārdošanas apjomu; 

5. Piedāvā modernas biroju, konferenču un ražošanas telpas datorspēļu izstrādes jomā strādājošajiem 

uzņēmumiem; 

6. Piedalās datorspēļu industrijas attīstību Ventspilī veicinošu projektu sagatavošanā un realizēšanā. 

 


