
Tuvākajā laikā plānotie informatīvie semināri (bezmaksas) 

Norises laiks Semināra tēma Norises vieta Piezīmes 

4.novembrī,  

15:00-17:00 

 

Latgales plānošanas 

reģiona Latgales 

uzņēmējdarbības centrs 

(LUC) aicina izglītības 

iestāžu pēdējo klašu 

skolēnus piedalīties 

tiešsaistes  seminārā 

“Īsteno sapni par savu 

biznesu” 

Tiešsaistē 

 

Šogad nodarbību vadīs Andris Ahromkins – pasniedzējs, 

uzņēmējs, individuālo un grupu nodarbību treneris ar plašu 

starptautisku pieredzi attiecību veidošanā, karjeras izglītībā 

un uzņēmējdarbībā. Andris ir starptautiskās karjeras un 

uzņēmējdarbības attīstības programmas “Start 

Strong” autors un vadītājs. Šī programma septiņu gadu 

laikā ir palīdzējusi uzsākt karjeru un uzņēmējdarbību 

vairāk kā 30 000 jauniešu un pieaugušo. 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/hei-jaunieti-

gribi-klut-par-uznemeju-bet-nezini-ka/#.YX-1Pp5ByM8  

4.novembrī,  

13:00-16:00 

Sociālie tīkli un digitālais 

mārketings 

Tiešsaistē 

 

Seminārs uzņēmējiem un to pārstāvjiem, topošajiem 

uzņēmējiem. 

 Digitālā mārketinga pamati un tendences; 

 Sociālie tīkli un mērķa auditorijas sasniegšana; 

 Satura mārketings un komunikācija digitālajā vidē. 

Lektore Dr.oec. Jekaterina Vozņuka. Mārketinga 

konsultante un projektu vadītāja, pasniedz mārketinga 

kursu Latvijas un ārzemju augstskolās, kā arī neformālās 

izglītības jomā.  

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/90270/#.YX-

cIp5ByM8  

5.novembrī,  

10:00-11:00 

Ceļā uz ilgtspēju 

pārtikas nozarē 

Tiešsaistē 

 

Eiropas zaļais kurss un ar to noteiktie mērķi ir tas, ar ko 

uzņēmējiem būs jārēķinās vēl tuvākos gadu desmitus. Tas 

tāpēc, ka Eiropas Savienība vēlas kļūt par klimatneitrālu 

reģionu līdz 2050.gadam, kā arī par vienu no līderēm pasaules 

ekonomikā. Lai Latvijas uzņēmumi būtu konkurētspējīgāki 

Eiropas un pasaules tirgos, ir svarīgi ieviest tīrāku ražošanu 

uzņēmumā, kuras rezultātā varētu radīt vairāk produktus ar 

mazāku resursu un izejmateriālu patēriņu. 

Vairāk info šeit: 

https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/vebinars-cela-uz-

ilgtspeju-partikas-nozare?date=0  

5.novembrī,  

10:00-14:00 

Darba tiesību forums: 

COVID-19 ierobežojumi 

Tiešsaistē 

 

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) sadarbībā ar 
Fridriha Eberta fondu (FES) aicina piedalīties ikgadējā 
Darba tiesību forumā, kurā tiks diskutēts par aktuālo darba 
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no darba tiesību 

perspektīvas 

tiesībās, tēma: “COVID-19 – ierobežojumi no darba tiesību 
perspektīvas”. 
Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/darba-tiesibu-
forums-covid-19-ierobezojumi-no-darba-tiesibu-
perspektivas/#.YYEHPJ5ByM8  

5.novembrī,  

13:00-16:00 

Mūsdienīga uzņēmēja 

profils un uzņēmēju 

piesaiste 

Tiešsaistē 

 

Seminārs uzņēmējiem un to pārstāvjiem, topošajiem 

uzņēmējiem. 

 Potenciālo investoru definēšana un atlase; 

 Komunikācija un konstruktīvs dialogs; 

 Digitālie rīki attiecību veidošanā, ilgtermiņa 

attiecību uzturēšana.  

Lektors Mg., MBA Artūrs Šipko, uzņēmējs un investors. 

Iegūts maģistra grāds finansēs.  

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/90270/#.YX-

cIp5ByM8 

8-12.novembris Uzņēmēju pieredzes 

dienas 

Tiešsaistē 

 

Vispasaules uzņēmējdarbības nedēļas ietvaros, kas notiek 

vairāk nekā 180 pasaules valstīs, Latvijas uzņēmējiem no 

8.-12. novembrim būs iespēja apmainīties ar pieredzi sava 

biznesa attīstībai. Aicinām uzņēmējus un organizācijas, 

kuri gatavi kļūt par pieredzes devējiem, līdz 31.oktobrim 

pieteikties un dalīties savās zināšanās. Savukārt no 1. līdz 

5. novembrim noritēs dalībnieku pieteikšanās, kuri vēlēsies 

iepazīt citu uzņēmumu un organizāciju pieredzi, iegūt 

jaunus biznesa kontaktus un, iespējams, šādā sinerģijā radīt 

arī jaunas biznesa idejas.  Dalībnieku reģistrācija iespējama 

platformā: www.pieredzesdienas.lv 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/vispasaules-

uznemejdarbibas-nedela-latvija-notiks-uznemeju-

pieredzes-dienas/#.YX-3RZ5ByM8  

9.-10. novembris  Vietējo pašvaldību un to 

atkritumu 

apsaimniekošanas 

uzņēmumu perspektīvas 

un izaicinājumi 

bioatkritumu 

apsaimniekošanas jomā 

 

Tiešsaistē 

 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/vietejo-

pasvaldibu-un-to-atkritumu-apsaimniekosanas-

uznemumu-perspektivas-un-izaicinajumi-bioatkritumu-

apsaimniekosanas-joma/#.YWPr1tpByM8  

 

Darba valoda – angļu. Tiks nodrošināta tulkošana latviešu 

valodā! 
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10. novembrī,  

15:00-18:00 

Tiešraides pasākums 

“Latgales diena”. 

Bizness. Tūrisms. 

Investīcijas. 

Tiešraide Tiešraides pasākums no koncertzāles GORS. 

 

Lai piedalītos Latgales dienā, lūdzam Jūs aizpildīt dalības 

pieteikuma anketu: ej.uz/latgalesdiena2021 

 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/aicinam-

piedalities-tiesraides-pasakuma-latgales-

diena/#.YWQAYNpByM8  

11.novembrī,  

09:00-10:00 

VID rīkotais seminārs 

par PVN un 

grāmatvedības 

piemērošanu ēdienu 

piegādēm, izmantojot 

mobilās lietotnes 

pakalpojumu 

Tiešsaistē, VID 

konta sociālajā 

platformā YouTube 

 

Seminārā VID nodokļu speciālisti informēs par 

būtiskākajām izmaiņām Latvijas ēdināšanas uzņēmumiem, 

kuri ēdienu piegādā, izmantojot mobilās lietotnes vai 

interneta vietnes. Seminārā tiks aplūkoti piemēri, kā varētu 

veikt ēdienu piegādi  un saņemt mobilās lietotnes/interneta 

vietnes un kurjera pakalpojumus, kā šādus darījumus 

deklarēt PVN deklarācijā un uzskaitīt grāmatvedībā.  

Iepriekšējā reģistrēšanās nav nepieciešama, tiešraide būs 

pieejama publiski.  

11.novembrī  

 

Starptautisks 

daudznozaru biznesa 

kontaktu veidošanas 

pasākums Klaipēdā 

Tiešsaistē 

 

Klaipēdas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības 

kamera rīko starptautisku uzņēmumu kontaktbiržu “Online 

Matchmaking Day 2021”. Daudznozaru pasākums pulcēs 

uzņēmumus  no Lietuvas un citām Eiropas valstīm, kuri 

meklē jaunus potenciālos partnerus un biznesa attīstības 

iespējas. 

 

Dalība tiešsaistes pasākumā ir bez maksas, taču 

reģistrācija  līdz 10. novembrim ir obligāta. 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/starptautisks-

daudznozaru-biznesa-kontaktu-veidosanas-pasakums-

klaipeda/#.YX-2h55ByM8  

12.novembrī,  

10:00-13:00 

Eksporta tirgus Tiešsaistē 

 

Seminārs uzņēmējiem un to pārstāvjiem, topošajiem 

uzņēmējiem. 

 Latvijas eksporta tirgi un konkurētspēja, Latvijas 

specializācijas iespējas un iekļaušanās globālajās 

vērtību ķēdēs;  

 Galvenie izaicinājumieksporta tirgū Covid-19 

pandēmijas apstākļos; 

 Eksportu ierobežojošie faktori un riski nākotnē. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2Flatgalesdiena2021%3Ffbclid%3DIwAR08JUTpa86d-s156nRKzKtcqMp1lV3J_gC53fED5smSEG99W-HdkuxNdos&h=AT19oTH_rx9kPtXD9vNMIaviOy6M0QwBtrddIicaIqNfKZHtJAIdRgmjOktbeYbSq_ekId_fDzlhUuehmuRPD0KlW-v3JgjmwfLFgL4QOK3A7Ih65nbWkawVp-rs38OEe-00au8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0DTXH9B1xYtpKTpfEEk7evA-A_Bh-NKQEzAU4MFdTmAgtBANHALu00XY585FwUqSCPwe8TICTVE7yhX6V6JDohNYqMM3cy-tAhXCpQEGDydTSkK8shSEeNj9gi47c4KsZ5xfbhcPkzSAKKYvusY622pnXWgv1WeReqjlQL3Bnf73MXXiXE0hwUkMO6cxrrsuvqd1jk79RLXw
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Lektore Dr. Oec. Sandra Jēkabsone. LU Biznesa, vadības 

un ekonomikas fakultātes profesore. Konsultante Fiskālās 

disciplīnas padomes “Fiskālās ilgtspējas ziņojuma 2017-

2037” izstrādē.  

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/90270/#.YX-

cIp5ByM8 

16.novembrī,  

10:00-13:00 

Biznesa modeļi un 

jaunās biznesa formas 

pasaulē. 

Tiešsaistē 

 

Seminārs uzņēmējiem un to pārstāvjiem, topošajiem 

uzņēmējiem.  

 Uzņēmējdarbības vides jēdziens, iekšējā un ārējā 

vide; 

 Kā salīdzināt un novērtēt uzņēmējdarbības vidi 

dažādās valstīs – starptautiskais “Doing Business” 

pētījums; 

 Biznesa modeļi, to saistība ar uzņēmējdarbības vidi.  

Lektors Mg.oec. Andrejs Jakobsons, ekonomikas profesors 

RTU Rīgas Biznesa skolā.  

16.novembrī, 10:00-

15:00 

Seminārs “Mazo 

ražotāju kooperācijas 

veicināšana” 

 

Tiešsaistē 

 

Semināra tēmas:  

 Kooperatīvu darbību nosakošie normatīvie akti, 

kooperācijas pamatprincipi. 

 ES fondu un valsts atbalsts kooperācijas 

veicināšanai. 

 Pašvaldību stratēģijas kooperācijas kustības 

atbalstam, labās prakses piemēri.  

 Jelgavas novada pieredze. 

 Kooperatīva pieredzes stāsts. Kuldīgas labumi. 

 Kooperatīvā sabiedrība "Ekoloģisks.lv” pieredzes 

stāsts. 

 Kooperatīvā sabiedrība ”Baltijas ogu kompānija”. 

 Labās prakses piemēri pašvaldību atbalsta 

sniegšanā kooperācijas attīstībā. 

Semināra lektori: 

 Ina Gudele - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kameras Mazo un vidējo uzņēmumu Padomes 

valdes locekle, SIA Magnetic Professional; 

 Līga Lonerte - Jelgavas novada Izpilddirektore; 

 Sandija Rivža - LLU asociētā profesore; 

 Kooperatīvu pārstāvji. 

https://lpr.gov.lv/lv/2021/90270/#.YX-cIp5ByM8
https://lpr.gov.lv/lv/2021/90270/#.YX-cIp5ByM8


Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/seminars-mazo-

razotaju-kooperacijas-veicinasana/#.YYEamZ5ByM8  

16.novembrī Konfernece “Latvija 

2070” 

Tiešraide 16. novembrī - īsi pirms Latvijas neatkarības 

pasludināšanas gadadienas, Latvijas Tirdzniecības un 

rūpniecības kamera (LTRK) rīko konferenci “Latvija 

2070”. Tajā dažādu jomu eksperti nāks klajā ar 

futuroloģisku skatu uz Latviju teju pēc pusgadsimta, liekot 

sabiedrībai un lēmumu pieņēmējiem aizdomāties par 

pasauli, kurā dzīvos nākamās paaudzes, un veidiem, kā mēs 

varam to ietekmēt. 

Vairāk info šeit: https://lpr.gov.lv/lv/2021/konferenece-

latvija-2070/#.YX-7LJ5ByM8  

Sekojiet jaunumiem mājas lapā www.lpr.gov.lv sadaļā Latgales uzņēmējdarbības centra (LUC) ziņas.  

Kā arī Facebook: Uzņēmējdarbība Latgalē. 
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