LTRK LATGALES BIZNESA KLUBS 2019
“UZŅĒMĒJI TIEKAS PREIĻOS”
Uz pasākumu tiek aicināts ikviens uzņēmējs no Latvijas, īpaši vietējie
uzņēmēji!
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Latgales reģiona nodaļa sadarbībā ar AS
CITADELE BANKA, Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru organizē uzņēmēju LTRK Latgales
Biznesa kluba pasākumu.
Tikšanās vieta: Preiļi
Tikšanās laiks: 12.02.2019
Pasākums notiks 6. daļās. Visas pasākuma daļas noteiktajā laikā var brīvi apmeklēt pēc saviem
ieskatiem. Lūdzam reģistrēties arī tad, ja apmeklēsiet tikai vienu no daļām.
Sākums plkst: 11.45 Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Sporta iela 1, Preiļi, LV-5301

PROGRAMMA
1. DAĻA
Vietējo uzņēmumu apmeklējums:
Uzņēmēji ir aicināti ierasties laicīgi un novietot savas automašīnas Sprota ielā 1, Preiļos. Preiļu novada
dome ir sagatavojusi autobusu, lai visi uzņēmēji kopā varētu doties ekskursijā.
12.0014.00

12.00-13.00 SIA “VS TEKS” – Preiļi, Daugavpils iela 71a
Ekskursiju vadīs valdes loceklis Valdis Skujiņš
13.00-14.00 Moto & Metal NESTER CUSTOM Art Gallery – Preiļi, A.Upīša 20
Ekskursiju vadīs mākslinieks un uzņēmējs Aleksandrs Ņesterjuks
MĒRĶIS: Iepazīties ar uzņēmuma darbību un pielietotajām tehnoloģijām

Kafijas pauze 20 min
Sadarbībā ar Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru tiks organizēta kafijas pauze. Uzņēmējiem būs
iespēja nobaudīt gardu ķirbju zupu ar grauzdiņiem.
2. DAĻA
UZŅĒMĒJU UN PAŠVALDĪBAS DISKUSIJA.
Adrese: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Sporta iela 1, Preiļi, LV-5301
LTRK sadarbībā ar Preiļu novada Uzņēmējdarbības centru organizē tikšanos ar Preiļu novada
pašvaldības vadību
14.2014.20 -14.40 LTRK Latgales reģiona nodaļa
15.40
“Uzņēmējdarbība Latgalē”
14.40-15.20 Preiļu novada pašvaldības vadītāja Maruta Plivda
“Uzņēmējdarbība Preiļu novadā”
15.20 – 15.40 Diskusija starp uzņēmējiem, pašvaldības vadību un LTRK
MĒRĶIS: Atbalsts reģiona uzņēmējdarbības vides pilnveidošanā.

PAUZE 10 min
3.

DAĻA

BIZNESA ATBALSTS. “SATIEC SAVU EKSPERTU”
15.50LTRK Latgales reģiona nodaļas uzruna

16.00
16.0017.30

16.00-16.25 – “Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs” Ineta Liepniece
“Atbalsta instrumenti uzņēmējdarbības veicināšanai Preiļu novadā”
16.25-16.50 – “Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija” Lienīte Litavniece
“Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija kā stratēģiskās sadarbības partneris uzņēmumos”
16.50-17.25 – Finanšu institūcija “ALTUM” Vita Pučka
“Valsts atbalsts biznesa uzsākšanai un attīstībai”

MĒRĶIS: Klātienē risināt uzņēmēju aktuālās problēmas, izaicinājumus,
jautājumus.
Dalībnieki – LTRK biedriem ir priekšroka pieteikt tikšanos ar sev interesējošo
ekspertu.

PAUZE 5 min
4.
17.3018.30

DAĻA
Mārtiņš Āboliņš, AS “CITADELE BANKA” ekonomists

5.
18.3019.00

DAĻA
VAKARIŅAS PIE ŠEFPAVĀRU KLĀTĀ GALDA. (30 min) – Dalības maksa 10,EUR (apmaksa notiks skaidrā naudā pasākuma norises vietā pie pakalpojuma sniedzēja:
“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”)
Topošie šefpavāri sagatavos īpašu maltīti uzņēmējiem.

“Darbaspēka deficīts un algu kāpums uz nākotnes rēķina. Latvijas darba tirgus
šodien un rīt.”

Vakariņu laikā būs iespēja novērtēt topošos šefpavārus, iepazīties ar viņu spējām.
Uzņēmējiem būs iespēja uzrunāt audzēkņus un piedāvāt prakses vietas savos
uzņēmumos!

6. DAĻA
LTRK LATGALES REĢIONA PADOME SĒDE
Sēde norisināsies Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā,
Sporta ielā 1, Preiļos, LV-5301
19.0020.00

LTRK LATGALES REĢIONA PADOME(LRP) –
Aicināti visi LTRK biedri viesu statusā.

Dalības maksa tikai par 5. daļu: 10.- EUR (Norēķins pasākuma vietā skaidrā naudā pie pakalpojuma
sniedzēja: “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”)
Aicinām pieteikties savlaicīgi, vietu skaits ierobežots. Reģistrācija obligāta: https://ej.uz/LTRK_Preili
Lūdzam reģistrēties arī tad, ja piedalaties vienā no daļām.
JAUTĀJUMI: t. 22428450 (Signe Obuhova) e-pasts: signe.obuhova@chamber.lv
Pasākuma laikā notiks filmēšana un fotografēšana. Norādītā kontaktinformācija var tikt nodota
pasākuma sadarbības partneriem.
https://ej.uz/LTRK_Preili

