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LTRK ATBALSTS UN 
SADARBĪBAS PARTNERIS 



LTRK Vidzemes nodaļa 

“Neviens darba devējs šodien nav neatkarīgs un nevar gūt 
panākumus vienatnē - vienalga cik lielas viņa spējas un 

kapitāls. Biznesā šodien vairāk nekā jebkad agrāk ir milzīga 
nozīme SADARBĪBAI.” 

(Orison Marden) 



KAS IR LTRK? 

LTRK Vidzemes nodaļa 

     Uzņēmēju balss un atbalsts kopš 1934. gada; 

     Brīvprātīga, politiski neitrāla, lielākā uzņēmēju  biedrība   
 Latvijā;  

     LTRK pārstāv uzņēmēju intereses un sniedz pakalpojumus; 

  LTRK darbojas  trīs jomās: 

    1. uzņēmumu konkurētspēja  

   2. uzņēmējdarbības vide  

   3. eksports 
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Par LTRK … 

LTRK Vidzemes nodaļa 

     > 1700 individuālie biedri un  60 nozaru un reģionālās 
biedrības 

     Biedri - uzņēmumi, nozaru asociācijas, pilsētu uzņēmēju   
 klubi, uzņēmēju apvienības; 

     53% mazie, 26% vidējie, 12% lielie un 9% mikrouzņēmumi; 

     Biedru apgrozījums 2014. gadā bija 17,5 miljardi eur; 

     Starptautiskā / ES uzņēmēju kameru tīkla (EUROCHAMBRES) 
 un  Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) – biedre; 

 

LTRK birojs Kr. Valdemāra ielā 35, 
Rīgā 



LTRK – UZŅĒMĒJU BALSS UN 
ATBALSTS KOPŠ 1934. GADA 

LTRK Vidzemes nodaļa 



LTRK VIDZEMES NODAĻAS 
BIEDRI 

LTRK Vidzemes nodaļa 

Un vēl daudz citi aktīvi biedri!  
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KONKURĒTSPĒJAS CELŠANA 

LTRK Vidzemes nodaļa 

LTRK Vidzemes nodaļa  piedāvā ~ 35 semināriem , 
apmācībām gadā, LTRK > 150, web semināri ~ 50; 

 Dažādām mērķauditorijām, plašs tematiku 

klāsts, profesionāli lektori; 

 Sadarbība ar Vidzemes novadu pašvaldībām  

semināru, apmācību organizēšanā; 

 Iespēja iegūt biznesa kontaktus, noderīgu 

informāciju, uzstāties kā lektoram semināros/ 
biedriem atlaides līdz pat 100%. 



TUVĀKIE SEMINĀRI 

LTRK Vidzemes nodaļa 

 10. novembris “Kur paliek nauda, kādēļ mēs 
nepelnam? (J. Skrūzkalns, L. Abramoviča) 

 15. novembris “Jaunu produktu vai darbības 

virzienu izstrādes darbnīca” (A. Plotkāns) 

 24. novembris “Efektīva pārdošana” (A. Ābelītis) 

 30. novembris “Interneta mārketings”  
(S. Volvenkins)  



“VIDZEMES UZŅĒMĒJU 
DIENAS 2016” 

LTRK Vidzemes nodaļa 

 Lielākā daudznozaru izstāde reģionā / 
(Liepāja, Jelgava, Rēzekne) 

 ikgadējs sadarbības partneris Valmieras pilsētas 

pašvaldība 

 “Vidzemes uzņēmēju dienās 2016” piedalījās 
220 dalībnieki; 

 izstāde sastāv no: iekštelpu ekspozīcijas, āra 
ekspozīcijas un amatnieku – mājražotāju gadatirgus; 

 piedalījās 10 Vidzemes aktīvākie novadi un 

8 izglītības iestādes;  

 tiek izdoti 2 katalogi – dalībnieku katalogs un 
izglītības iestāžu katalogs 



“VIDZEMES UZŅĒMĒJU 
DIENU 2016” DALĪBNIEKI 

2017. gadā “Vidzemes uzņēmēju dienas” norisināsies 20 reizi ! 

 
LTRK Vidzemes nodaļa 



BIZNESA FORUMS 

   Biznesa forums notiek “Vidzemes uzņēmēju dienu” ietvaros; 

  Dalībnieki - Valsts amatpersonas,  ārvalstu viesi, uzņēmēji u.c.  
 “Balva uzņēmējdarbībā” pasniegšana – sadarbībā ar Valmieras     
pilsētas pašvaldību 

 
LTRK Vidzemes nodaļa 



LTRK Vidzemes nodaļa 

LTRK  
un 

biznesa vides 
veidošana 



LTRK KOMPETENČU 
PADOMES 

LTRK Vidzemes nodaļa 



TIKŠANĀS, DISKUSIJAS 

LTRK Vidzemes nodaļa 



EKSPORTS 

LTRK Vidzemes nodaļa 

  Konsultācijas importa un eksporta jautājumos 

   Pārstāvju tīkls ārvalstīs  97pārstāvji, 54 valstīs  

 

  Tirdzniecības misijas ārvalstīs:  
  izejošās / ienākošās / tiešsaistes 

 Ārējo tirdzniecības dokumentu saņemšana 

 Informācijas iegūšana par ārvalstu uzņēmumiem 

  Pārstāvniecība interneta platformās Vācijas Ebay un 
Amazon 
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SADARBĪBA 

LTRK Vidzemes nodaļa 

    SADARBĪBAS PARTNERI 
 
Vidzemes Plānošanas reģions 
Vidzemes Augstskola 
Vidzemes reģiona pašvaldības 
Vidzemes reģiona uzņēmēju 
organizācijas 
Valsts pārvaldes iestādes reģionā 
Profesionālās izglītības iestādes 
“Attīstības finanšu institūcija 
„ALTUM” 
 

     SADARBĪBA AR: 
 

Tartu TRP 
Paņevežu TRP 
Pleskavas TRP 
Kronštates TRP 
Veļikie Luki TRP 
Brestas TRP 
Arhangeļskas TRP 
Vitebskas TRP 
Minskas TRP 
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KO VĒL LTRK PIEDĀVĀ? 

LTRK Vidzemes nodaļa 

 Programma “Biedru piedāvājumi” 

 Kampaņa “Latvijas labums” 

 MVU veselības apdrošināšana  

 u.c. iespējas 

 LTRK juridiskie pakalpojumi – šķīrējtiesa,  
mediācija, “Force majeure” izziņa 

 Lielāko komersantu gada balli, Uzņēmēju 
sporta spēles u.c. pasākumus 
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PASĀKUMI LTRK BIEDRIEM 

LTRK Vidzemes nodaļa 



KĀPĒC IZVĒLAS KĻŪT PAR 
LTRK BIEDRU? 

LTRK Vidzemes nodaļa 

 Jauni sadarbības partneri 

 Atlaides dalībai semināros – apmācībās, 
preču izcelsmes sertifikātiem 

 Palielināt eksportu un saņemt konsultācijas   

 Piedāvāt preces un pakalpojumus LTRK 
biedriem un citiem klientiem. 

 Pieredzes apmaiņa, biznesa kontakti 

 Aizstāvēt nozares intereses 

 Saņemt informāciju par aktualitātēm biznesā 



 
 
 
 
 
 

PAR IZAUGSMI UN SADARBĪBU! 

LTRK  VIDZEMES  NODAĻA 
TEL. 642 35320 / MOB. 20264530 
E-PASTS: VALMIERA@CHAMBER.LV  

WWW.CHAMBER.LV 
WWW.BIZNESSVIDZEME.LV  


