
LTRK Latgales Biznesa klubs norisināsies „GoToMeeting” platformā. Dalība tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Lūdzu reģistrēties dalībai līdz 20.05.2021. 
plkst. 16.00, lai saņemtu dalības piekļuvi. Dalība bezmaksas. Papildus informācija: marina.terza@chamber.lv , Tel. 22055036 (Marina)*Apmeklējot 

pasākumu, Jūs piekrītat savu bilžu un video publicēšanai LTRK mājas lapā un sociālajos tīklos 

 

LTRK Latgales Biznesa kluba programma 

21.05.2021.g.   

12:00 – 12: 05 Ierašanās “GoToMeeting” platformā 

12:05 – 12:10 LTRK Latgales Biznesa kluba atklāšana 

 Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis, SIA „Latgalija” 

valdes priekšsēdētājs,  LTRK Latgales padomes priekšsēdētājs, Mihails Bartaševičs 

UZŅĒMĒJDARBĪBA 

12:10 – 12:20  LTRK aktualitātes / Jānis Lielpēteris, LTRK valdes loceklis 

12:20 – 13:00 Digitāla transformācija, IT un tehnoloģiju nozīme  

- „Eiropas digitālās nākotnes veidošana” / Agnese Dagile, Eiropas Komisijas 

Pārstāvniecības Latvijā, ekonomikas padomniece 

- „Digitālo transformācija Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gada kontekstā un 

jauni izaicinājumi” / Pēteris Vilks, Pārresoru koordinācijas centra vadītājs 

13:00 – 13:50 Uzņēmumi, kas savā darbībā ieviesuši ilgtspējas kursu: pieredzes stāsti  

- "Ilgtspējīga attieksme pret vidi – mūsdienu rūpniecības pamats" 

/ Juris Grīnvalds, SAKRET SIA Komercdirektors  

- „Ilgtspējīga pieeja ražošanas procesā un gala produkta risinājumos”  

/ Vitālijs Nikoļenko, Regulas Baltijas SIA ražošanas vadītājs 

13:50 – 14:30  Jaunās paaudzes uzņēmējdarbība. Tehnoloģijas.  

-  „ Komunikācijas kompetences mentoringā - mentoru un pieredzes pārņēmēju pieredze” / 

Sandra Murinska, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas docente  

- „Work in Tech” / Ilze Mežniece, Riga TechGirl menoru programmas dalībniece un Andris 

Lismanis, Riga TechGirl IT Ops mentors 

14:30 – 14:50 Diskusija, kopsavilkums 

14:50 – 15:00  Pārtraukums 

IEDVESMAI – „Kā nodzīvot līdz 120?” 

15:00 – 16:00 Iedvesma. Kā nodzīvot līdz 120? / Kaspars Vendelis, Latvijas biohaking kustības pionieris un 

vides veidotājs. Veselības un biohacking platformas “Veselība kā process” veidotājs. 

Lai dzīvotu ilgi – stāsts nav tikai par gadu skaitu. Tātad fokusēties nevis uz gadu pielikšanu 

dzīvei, bet piepildīt dzīvi, lai tas iedvesmotu arī līdzcilvēkus. Līdzīgi kā skriet maratonu vai 

sarakstīt grāmatu – pievērst uzmanību katram solim un katram burtam, kuru raksti. 

Pārorientēšanās uz procesu. Lai neizdegtu, samazinātu stresu un pievienotu vērtību. 

Reģistrācijas links: https://ej.uz/LatgalesPasakumi  

https://www.google.com/url?q=https://ej.uz/LatgalesPasakumi&sa=D&source=editors&ust=1620382975556000&usg=AFQjCNEjmEAWPz_UCi0rvoqcLTfmr8WBsw

