
“Pārnovadu uzņēmēju dienas 2017” programma 
Aizkraukle, 17.- 18. marts 

 

 “Izaugsmes diena 2017” Aizkrauklē,  

17. martā Aizkraukles novada vidusskolā, Lāčplēša ielā 21. 

 

9:00 - 10:00    Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija 

10:00 - 10:15  Pasākuma atklāšana 

10:15 - 11:00  Tīklošanās ieteikumi Jūsu mērķu sasniegšanai (J.Romanovičs) 

11:00 – 13:00  Dalībniekiem iespēja sadalīties interešu  grupās 

13:00 - 13.40   Kafijas pauze 

13:40 -15:00    Dalībniekiem iespēja sadalīties interešu  grupās 

15:30 – 17:00  Dienas noslēgums. Lekcija – diskusija ar īpašo vakara viesi (visiem kopā) 

 

1.grupa -  uzņēmēji un NVO pārstāvji.  Tēma - “Izaugsme biznesam un NVO”   
Šī aktivitāte sniedz ieskatu uzņēmējdarbības vides attīstības tendencēs, finansējuma un citu 

investīciju piesaistes aktuālajām iespējām. Pasākuma otrajā daļā notiks 2 meistarklases – kurās tiks 

sniegti vērtīgi analītiskās, tīklošanās, zināšanas vadības un uzvedības ekonomikas rīki un atziņas, 

kurus dalībnieki varēs pielietot savā ikdienā. Aktivitāte veicina uzņēmējspēju un uzņēmējdarbības 

attīstību, radošumu un sadarbības spējas. 

11:00 -11:30    Ieskats biznesa perspektīvās 2017.- 2020. (A.Plotkāns) 

11:30 – 12:00 Investīciju piesaiste, ES fondi un citas iespējas attīstībai (R. Minkevičs) 

12:00 - 13:00   Meistarklase “Uzvedības ekonomika” (R. Ķīlis) 

13:40 – 15:00 Meistarklase “Zināšanu vadība” (J.Kļaviņš) 

2.grupa – Izglītības un kultūras darbinieki.  Tēma – “Izaugsme Izglītībai un kultūrai” 
Šī aktivitāte ļaus tās dalībniekiem aplūkot savu darbu no citām šķautnēm, sniedzot vērtīgus padomus 

efektīvai, uz klientu vērstai domāšanai un rīcībai. Pasākumā notiks divas meistarklases, kurās tiks 

sniegtas domāšanu provocējošas atziņas par ikdienas darbu jēgu, klienta jēdzienu, darba 

efektivitātes uzlabošanu, neesot pretrunā ar personīgām vērtībām. 

11:00 – 12:15 Meistarklase: “Kā būt vērstam uz klientu un nebūt pretrunā ar sevi?”(J. 

Romanovičs) 

12:20 – 13:30 Izglītības iestādes tēla veidošana klientu piesaistīšanai un uzturēšanai (J. 

Kļaviņš) 

3.grupa - pašvaldību darbinieki, iestāžu vadītāji.  Tēma – “Izaugsme pašvaldībai” 
Šīs aktivitātes mērķis ir aktualizēt publiskās pārvaldes darba efektivitātes aspektus, iepazīstināt 

pašvaldības un tās iestāžu vadītājus un darbiniekus ar LEAN vadības pamatprincipiem un to 

pielietojumu pašvaldības darbā, sniedzot praktiskus rīkus, padomus un labās prakses piemērus no 

citām Latvijas pašvaldībām darba efektivitātes uzlabošanai. Meistarklasē notiks ne tikai teorētiskais 

ieskats, bet arī uz procesu efektivitāti un kolektīva saliedēšanu vērsti praktiskie uzdevumi. 

13:00 – 15:00 Meistarklase: “LEAN pašvaldība: gudrāks darbs” 

4.grupa – vidusskolēni un jaunieši. Tēma – “Izaugsme jaunatnei” 

11:00 – 11:45 Meistarklase “Uzvedības ekonomika” (R. Ķīlis) 

11:45 – 13:00 “Kā radīt un attīstīt biznesa ideju” (A. Plotkāns) 

 

 “Izstāde – gadatirgus 2017” Aizkrauklē,  18. martā. Sporta centrā 

9:00 – 15:00 Ražotāju, amatnieku, lauksaimnieku, uzņēmēju darbu izstāde –gadatirgus. 

Prezentācijas, degustācijas, konsultācijas un tirgošanās. 

9:30 – 10:30    Pasākuma atklāšana un novada uzņēmēju godināšana. 

11:00 – 12:00 Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu prezentācijas. 

12:00                Atraktīvāko stendu un mācību uzņēmumu apbalvošana.  

 

    


