Uzņēmējus aicina pieteikties dalībai "Uzņēmēju
dienās Kurzemē 2017"

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK)
sadarbībā ar Ventspils pilsētu aicina pieteikties uzņēmējus dalībai “Uzņēmēju dienās
Kurzemē 2017”, kas notiks 2. un 3. jūnijā Ventspils Olimpiskajā centrā, Ventspilī,
Sporta ielā 7/9. “Uzņēmēju dienas Kurzemē” pirmo reizi kā Kurzemes reģiona
visaptveroša izstāde tika rīkota 2016. gada maijā Liepājā, pulcējot aptuveni 150
dalībniekus un 10 000 apmeklētāju. Lai turpinātu pasākuma reģionālo principu,
iesaistot iespējami lielu uzņēmumu skaitu no Ventspils, Liepājas, kā arī citām pilsētām
un novadiem, šogad pasākums norisināsies Ventspilī. “Kurzemniekus mēdz dēvēt par
lepniem, un mums patiešām ir ar ko lepoties, jo Ventspilī un arī citās Kurzemes pilsētās
arvien tiek atvērti jauni uzņēmumi, darbu sāk modernas rūpnīcas un tiek ieviestas
pasaules līmeņa inovācijas. Aicinu Kurzemes uzņēmumus piedalīties izstādē un parādīt
savus sasniegumus iedzīvotājiem, potenciālajiem darbiniekiem un, īpaši, jauniešiem,
kas vēl meklē savu nākotnes profesiju“ norāda Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars
Lembergs. Pagājušajā gadā izstādē piedalījās astoņas Kurzemes pilsētu un novadu
pašvaldības, stāstot apmeklētājiem par tur aktuālo, kā arī sniedzot iespēju reklamēties
saviem uzņēmējiem. Izstādes apmeklētāji varēja apskatīt un izgaršot dažādu novadu
ražojumus – no kazas siera saldējuma no Talsiem līdz sešu metru augstām koka
konstrukcijām no Kuldīgas. Šogad tiek cerēts uz vēl lielāku pašvaldību un uzņēmēju
dalības daudzveidību, lai šo pasākumu iedibinātu kā ikgadēju tradīciju un svētkus gan

pasākuma dalībniekiem, gan viesiem. “Pēdējos gados novērojam, ka reģioni kļuvuši
arvien aktīvāki un labprāt rāda savas preces un pakalpojumus gan vietējiem
iedzīvotājiem, gan arī citiem uzņēmējiem, lai meklētu sadarbības partnerus. Redzot, cik
aktīvi kompānijas piesakās reģionālajām uzņēmēju dienām, varam secināt, ka šie ir
nozīmīgi pasākumi, kurus novērtē,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš,
piebilstot, ka arī biznesa forumi, kas notiek līdztekus izstādei, var būt noderīgi, lai
attīstītu savu biznesu. Biznesa iespēju forums šogad notiks sadarbībā ar ALTUM.
Forumā būs iespēja uzklausīt ekspertu viedokli par jaunākajām makroekonomiskajām
tendencēm, saņemt vērtīgu informāciju par eksporta atbalsta pasākumiem un valsts
garantijām gan iesācējiem, gan lieliem uzņēmumiem. Notiks diskusijas ar valsts un
pašvaldību amatpersonām un dažādu jomu ekspertiem par Kurzemes reģiona
uzņēmējdarbības vides attīstības perspektīvām, biznesa efektivitātes veicināšanas
iespējām, nodokļu jautājumiem un citiem aktuāliem tematiem uzņēmējdarbībai. ALTUM
valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš: “Uzņēmēju dienas būs lieliska iespēja Kurzemes
reģiona uzņēmējiem vienuviet uzzināt, kā attīstīt vai uzsākt biznesu ar valsts atbalstu.
Šīs iespējas šodien ir plašāks nekā jebkad iepriekš. 2017.gada sākumā ALTUM sāks
piedāvāt jaunu valsts atbalsta iespēju – eksporta kredītu garantijas uzņēmumiem, kuri
eksportē uz Eiropas Savienības valstīm. Paredzams, ka galvenie ieguvēji būs apstrādes
rūpniecības uzņēmumi, lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kā arī mazie un vidējie
uzņēmumi, kas sāk iekarot eksporta tirgus. Par atbalstu eksportētājiem, strauji
augošiem uzņēmumiem, jaunajiem uzņēmējiem, lauksaimniekiem un citām uzņēmēju
grupām biznesa forumā stāstīs ALTUM eksperti, pie kuriem ikviens interesents varēs
saņemt arī individuālas konsultācijas.” Šogad “Uzņēmēju dienās Kurzemē 2017” tiks
aktualizēti arī profesionālās izglītības un nodarbinātības jautājumus, pasākumu veidojot
kā sava veida atvērto durvju dienas, tādēļ dalībnieki tiek aicināti ne tikai reklamēt savu
produkciju vai pakalpojumus, bet arī pozicionēt sevi kā potenciālo prakses vai nākotnes
darba vietu šī brīža studentiem un skolniekiem. Sadarbībā ar pašvaldībām plānots
organizēt skolu jauniešu un studentu ierašanos, kā arī kuplināt dalībnieku skaitu ar
augstskolām un vidējās profesionālās izglītības mācību iestādēm. Tāpat Uzņēmēju
dienu ietvaros norisināsies SEB Auto dienas, kur “SEB līzings” apmeklētājiem
nodrošinās iespēju iepazīties ar vairāk nekā 40 jaunākajiem automašīnu modeļiem,
noskaidrot to iegādes un finansējuma iespējas, kā arī doties izmēģinājuma braucienā
ar visdažādākajām automašīnām – sākot no kompaktklases līdz pat apvidus auto.
Speciālisti palīdzēs izprast automašīnu tehniskos parametrus un drošas, ekonomiskas
braukšanas nianses. “2016. gadā pieprasījums pēc jauniem auto tirgū pieauga par
15%, savukārt pieprasījums pēc auto līzinga pieauga par 24% un vērtējot tirgu
kopumā, varam secināt, ka katra otrā automašīna ir finansēta, izmantojot līzinga
sniedzēju pakalpojumus. Lai palīdzētu saviem klientiem ar auto izvēli, SEB līzings jau
kopš 2012. gada rīko Auto dienas klientiem. Mūsu pieredze liecina, ka Auto dienu
dalībniekiem īpaši svarīgs ir klātbūtnes aspekts, proti, iespēja Auto dienā ar dīleri
izrunāt piemērotākā auto izvēli, veikt testa braucienus un saņemt SEB finanšu
konsultāciju. Pēc katra Auto dienu pasākuma tiek saņemtas arvien labākas atsauksmes
un novērots arvien lielāks apmeklētāju un dīleru piedāvāto automašīnu skaits, tādēļ
SEB līzings plāno turpināt šo tradīciju un šoreiz organizēt Auto dienas Ventspilī.” SEB
līzings vadītāja Jeļena Gavrilova. Sestdien apmeklētājus priecēs kultūras programma,

kuras ietvaros notiks dažādas zīmola “Latvijas Labums” aktivitātes. “Ja ir iespēja
izvēlēties vietējo ražojumu vai importa, tad vienmēr jāpatur prātā, ka savs Latvijas
labums ir jāvairo, jo aiz tā “stāv” darba vietas draugiem, radiem un kaimiņiem, kā arī
nomaksāti nodokļi, kas nodrošina tādas svarīgas lietas kā izglītība, drošība un veselība.
Aicinu ikvienu būt atbildīgu un priekšroku dot mūsu valstī ražotiem labumiem,” saka J.
Endziņš. Ikviens uzņēmējs tiek aicināts savu dalību pieteikt e-pastā
ilze.brice@chamber.lvvai zvanot pa tālruni 29 141 693. Papildu informācijai: Rūta
Grikmane, Sabiedrisko attiecību konsultante Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera T. + 371 67830825 M. + 371 29630923 pr@chamber.lv www.chamber.lv

