
 

Dienas Bizness sadarbībā ar pasākuma partneriem OP Bank un Latvijas Dzelzceļš, un 

atbalstītājiem Squalio un Eversheds Sutherland Bitāns aicina Jūs apmeklēt konferenci 

 

''BIZNESA PROGNOZES 2018'' 
8. novembris | Radisson Blu Daugava 

 

Ekonomiskās un sociālās pārmaiņas: prognozes un plānojums Latvijai 2018. gadam. 

 

• Kāda ir Latvijas tautsaimniecības perspektīva? 

• Kurām  nozarēm ir nākotne? 

• Kuri tirgi un ārvalstu partneri mums ir un būs svarīgi? 

• Kas ir jādara, lai nodrošinātu ekonomikas attīstību un Latvijas iedzīvotāju dzīves 

līmeņa uzlabošanos? 

 

Uz šiem jautājumiem meklēsim atbildes Dienas Biznesa konferencē Biznesa prognozes 2018, 

uzklausot uzņēmējus, valdības pārstāvjus un dažādu jomu ekspertus. Lai pieņemtu biznesam 

svarīgus lēmumus, svarīga ir gan informētība, gan iedvesma. Tāpēc konferencē Biznesa 

prognozes 2018 mēs uzdosim konkrētus jautājumus  nozaru ministriem, kā arī runāsim par 

reāliem tautsaimniecībai nozīmīgiem projektiem. Šogad īpašu uzmanību veltīsim nākotnes 

tehnoloģijām, infrastruktūrai, kā arī finanšu un cilvēkresursu piesaistei. 

 

Norises vieta un laiks: Rīga, Radisson BLU Daugava, 2017. gada 8. novembris. 

Konferences realizētāji: No laikraksta Dienas Bizness redakcijas projektā piedalās laikraksta 

galvenā redaktore Līva Melbārzde, galvenās redaktores vietnieks Raivis Bahšteins, 

starptautisko ziņu redaktors Didzis Meļķis, žurnālisti Anda Asere un Māris Ķirsons. 



Konferences programma: 

8.15 – 8.45 Reģistrācija 

8.45 – 9.00 Konferences atklāšana: 

Jānis Maršāns, Dienas Biznesa valdes loceklis 

Elmārs Prikšāns, OP Corporate Bank plc Latvijas filiāles vadītājs 

9.00 – 10.00 VALDĪBAS PANELIS 

2018. gads būs daudzu reformu ieviešanas gads. Izmaiņas skars gan nodokļu sistēmu, gan 

veselības un izglītības jomas, gan arī infrastruktūru. Par visu to, kā arī par valsts budžetu 

2018. gadam runāsim ar valdības ministriem.  

Moderatore – Līva Melbārzde, Dienas Biznesa galvenā redaktore 

Diskusijas dalībnieki: 

• Māris Kučinskis, LR Ministru prezidents (aicināts) 

• Dana Reizniece-Ozola, finanšu ministre (aicināta) 

• Arvils Ašeradens, ekonomikas ministrs, Ministru prezidenta biedrs 

• Anda Čakša, veselības ministre 

10.00 – 11.00 INOVĀCIJAS EKONOMIKA LATVIJĀ 

Ne Eiropas Savienībā, ne pasaulē naudas netrūkst, bet to ieguldīt ir vērts daudzsološās 

biznesa idejās. Cik daudz šādu ideju ir paredzams jaunuzņēmumos un cik daudz – 

tradicionālajos flagmaņos un to vadībā attiecīgajās industrijās? Runāsim par Latvijas 

daudzsološākajām industrijām un Latvijas politiskās un biznesa pārvaldības izaicinājumiem 

inovācijas ekonomikā. 

Moderators – Didzis Meļķis, Dienas Biznesa starptautisko ziņu redaktors 

Diskusijas dalībnieki: 

• Elmārs Prikšāns, OP Corporate Bank plc Latvijas filiāles vadītājs 

• Elīna Grīniece, European Future Innovation System Centre pētniece (Beļģija) 

• Arvils Ašeradens, LR ekonomikas ministrs 

• Edgars Babris, LIAA Tehnoloģiju departamenta direktors 

• Toms Puriņš, Eversheds Sutherland Bitāns vecākais jurists 

11.00 – 11.20 Kafijas pauze 

11.20 – 11.50 Īpašais viesis. Mikus Opelts, Giraffe visual 

“Kādām sociāli ekonomiskajām pārmaiņām uzņēmējs ar saviem produktiem gatavojas un kā 

ne vien pašiem, bet kopā ar viņiem arī Latvijai no šīm pārmaiņām iegūt maksimālu labumu 

vai vismaz izvairīties no kaitējuma.  Veiksmes un pārbaudījumu stāsts, no kā mācīties un 

iedvesmoties.”   

 

 11.50-12.50 TEHNOLOĢIJAS UN INOVĀCIJAS. DATU DROŠĪBAS IZAICINĀJUMI 



Datu drošība ar katru dienu kļūst arvien aktuālāks temats, tāpēc diskutēsim par to, kas ir 

lielākie datu drošības izaicinājumi, kāpēc jāpievērš pastiprināta uzmanība šim jautājumam, 

kādas katastrofas var radīt neuzmanīga apiešanās ar datiem un kā šo jautājumu ietekmēs 

jaunā datu drošības regula. 

Moderatore – Anda Asere, Dienas Biznesa žurnāliste 

Diskusijas dalībnieki: 

• Elīna Girne, Squalio vadošā juriste 

• Jānis Graubiņš, Notakey biznesa attīstības vadītājs 

• Jānis Rāzna, RePharm fizisko personu datu aizsardzības speciālists 

• Agnese Boboviča, DatuAizsardzība.lv valdes priekšsēdētāja 

 

12.50 – 13.50 Pusdienas 

13:50 – 14:50 INFRASTRUKTŪRA 

Kādas pārmaiņas nesīs jaunais gads infrastruktūrā, ar ko jārēķinās infrastruktūras lietotājiem. 

Moderators – Māris Ķirsons, Dienas Biznesa žurnālists 

Diskusijas dalībnieki: 

• Uldis Augulis, satiksmes ministrs (aicināts) 

• Edvīns Bērziņš, Latvijas dzelzceļš (aicināts) 

• Āris Žīgurs, Latvenergo 

• Ansis Zeltiņš, Rīgas Brīvostas pārvalde (aicināts) 

• Ilona Līce, Rīgas lidosta 

• Aigars Kalvītis, Latvijas Gāze (aicināts) 

14.50 – 15.20 Īpašais viesis. Uldis Zariņš, Anatomy Next 

“Kādām sociāli ekonomiskajām pārmaiņām uzņēmējs ar saviem produktiem gatavojas un kā 

ne vien pašiem, bet kopā ar viņiem arī Latvijai no šīm pārmaiņām iegūt maksimālu labumu 

vai vismaz izvairīties no kaitējuma.  Veiksmes un pārbaudījumu stāsts, no kā mācīties un 

iedvesmoties.”  

 

15:20 – 16:20 IZGLĪTĪBA UN CILVĒKRESURSI 

Pieprasījums, piedāvājums un konkurence personāla atlasē menedžeru un speciālistu tirgū. 

Migrācijas prognozes. Pārmaiņas izglītībā atbilstoši mainīgajai biznesa videi. Pašizglītošanās 

uzņēmumu iekšienē. Shared Services Centers (koplietojamo pakalpojumu centri) – jaunu 

darba vietu un ekonomiskās izaugsmes iespējas. 

Moderators – Raivis Bahšteins, Dienas Biznesa galvenās redaktores vietnieks 

Diskusijas dalībnieki: 

• Sanda Liepiņa, LKA valdes priekšsēdētāja 

• Gatis Krūmiņš, Vidzemes augstskola rektors 



• Juris Krūmiņš, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesors 

• Guntars Cauna, Pillar Group projektu vadītājs 

• Inese Kamarūte, Fontes valdes priekšsēdētāja 

 

16:20 Noslēgums. Saviesīgas sarunas pie vīna glāzes un uzkodām 

 

 

Dalības maksa vienai personai: 160 EUR + PVN 

Dienas Biznesa abonentiem un OP Bank korporatīvajiem klientiem 15% atlaide: 

dalības maksa 136 EUR + PVN 

 

 

Vairāk informācijas rakstot uz zemāk norādītajiem kontaktiem vai apmeklējot saiti: 

http://konferences.db.lv/conferences/biznesa-prognozes-2018/ 

 

 

Diāna Blūma 

+371 29704949 

diana.bluma@db.lv 

Izdevniecība Dienas Bizness 
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