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LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERAS AMATA MEISTARI – EKSPERTI, KURIEM IR TIESĪBAS 
VEIKT EKSPERTĪZES ATBILSTOŠI SAVAI PROFESIJAI LAIKĀ LĪDZ 2011.GADA 28.JŪNIJAM

9/733105/001    Ivars Feldbergs    akmeņkalis
9/733105/002    Guntis Pandars    akmeņkalis
9/733105/003    Guntars Vagners    akmeņkalis 
9/713301/004    Guntis Gaņģis    apmetējs
9/733206/005    Inga Beikule    ādas priekšmetu izgatavotāja
9/733206/006    Agrita Krieviņa    ādas priekšmetu izgatavotāja
9/712206/007    Aldis Serdāns    bruģētājs
9/712206/008    Viktors Ļuta    bruģētājs
9/712403/009    Kārlis Kazāks    dabīga koka apstrādātājs
9/732405/010    Arvīds Plokšta    daiļkrāsotājs 
9/743306/011    Gita Cerbule    dāmu apģērbu drēbniece
9/743306/012    Ilze Jurkste    dāmu apģērbu drēbniece
9/743306/013    Alla Maksimova    dāmu apģērbu drēbniece
9/743306/014    Zeltīte Pilskalne    dāmu apģērbu drēbniece
9/743306/015    Elga Šakale    dāmu apģērbu drēbniece
9/743307/016    Mihails Novokšanovs   kungu apģērbu drēbnieks
9/713304/017    Elga Zariņa    veidotāja
9/714101/018    Guntis Gaņģis    ēku krāsotājs
9/714101/019    Sandra Miklaševiča   ēku krāsotāja
9/714101/020    Ināra Orlovska    ēku krāsotāja
9/714101/021    Oskars Volfs    ēku krāsotājs
9/733106/022    Irisa Janevica    floriste
9/514102/023    Līga Dreimane    friziere 
9/514102/024    Nora Majevska    friziere
9/514102/025    Zīle Muižniece    friziere
9/514102/026    Elita Strazda    friziere
9/713101/027    Ilmārs Jurjāns    jumiķis 
9/713101/028    Guntars Kampāns   jumiķis
9/713101/029    Vilnis Ķiņķeris    jumiķis
9/713101/030    Armands Liede    jumiķis
9/713101/031    Juris Skrebelis    jumiķis
9/712403/032    Paulis Lubgans    galdnieks
9/732105/033    Gunārs Jansons    keramiķis
9/731211/034    Arnis Mūrmanis    klavieru restaurators
9/731211/035    Norberts Žugs-Divrē   klavieru restaurators
9/712104/036    Jānis Augstkalnietis   koka karkasu būvētājs
9/712104/037    Modris Casno    koka karkasu būvētājs
9/712104/038    Egils Mežals    koka karkasu būvētājs
9/712104/039    Georgs Smirnovs    koka karkasu būvētājs
9/742305/040    Ivars Kalniņš    koka virpotājs
9/733102/041    Igurds Baņķis    kokgriezējs
9/733102/042    Paulis Lubgans    kokgriezējs
9/733107/043    Gints Upītis    koktēlnieks
9/712207/044    Andrejs Bogdanovs   krāšņu un kamīnu podnieks
9/712207/045    Valdis Romulis    krāšņu un kamīnu podnieks
9/712207/046    Arnolds Strazdiņš   krāšņu un kamīnu podnieks
9/712207/047    Agris Trautmanis    krāšņu un kamīnu podnieks
9/712207/048    Raivo Zvejnieks    krāšņu un kamīnu podnieks
9/744201/049    Ivars Burakevičs    kurpnieks
9/514103/050    Rimma Āboltiņa    grimētāja
9/743605/051    Rudīte Grasberga    mašīnizšuvēja
9/743605/052    Mārīte Juška    mašīnizšuvēja
9/743208/053    Gundega Zemture   mežģīņu darinātāja
9/742216/054    Igurds Baņķis    mēbeļu galdnieks
9/742216/055    Andris Buševics    mēbeļu galdnieks
9/742216/056    Jānis Daukša    mēbeļu galdnieks
9/742216/057    Raimonds Salaks    mēbeļu galdnieks 
9/742216/058    Mārtiņš Vilde    mēbeļu galdnieks
9/742216/059    Sergejs Zarubins    mēbeļu galdnieks
9/743701/060    Kristaps Strazds    mēbeļu tapsētājs
9/723106/061    Edmunds Pavārs    motoru mehāniķis
9/712401/062    Kārlis Apinis    namdaris
9/712401/063    Gintis Biezais    namdaris
9/712401/064    Vilnis Muižnieks    namdaris  
9/712401/065    Andrs Stradiņš    namdaris
9/723107/066    Edmunds Pavārs    ritošā sastāva atslēdznieks
9/731307/067    Vilnis Zanders    rotkalis
9/712407/068    Sandra Miklaševiča   sausās būves montiere 
9/744206/069    Irēna Baufale    segliniece
9/714303/070    Guntis Brakmanis   skursteņslaucītājs
9/714303/071    Varis Vilcāns    skursteņslaucītājs
9/722202/072    Igors Anšēvičs    slēdzeņu atslēdznieks
9/722202/073    Aleksejs Koziorovs   slēdzeņu atslēdznieks
9/722202/074    Uldis Kundziņš    slēdzeņu atslēdznieks
9/722202/075    Eduards Paško    slēdzeņu atslēdznieks
9/722202/076    Aleksandrs Savenko   slēdzeņu atslēdznieks
9/742216/077    Marģeris Briedis    stila mēbeļu modelētājs
9/742216/078    Pēteris Kjazja    stila mēbeļu modelētājs
9/742216/079    Haralds Laucis    stila mēbeļu modelētājs
9/742216/080    Arvīds Verza    stila mēbeļu modelētājs
9/514111/081    Rimma Āboltiņa    stiliste
9/341707/082    Valentīna Moroza    auto novērtētāja
9/714201/083    Artūrs Apsītis    transporta līdzekļu krāsotājs
9/714201/084    Aivars Dumbrājs    transporta līdzekļu krāsotājs
9/714201/085    Indulis Graudužis    transporta līdzekļu krāsotājs
9/714201/086    Edmunds Lavrenovs   transporta līdzekļu krāsotājs
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AMATA MEISTARI UN ZEĻĻI, KURI 2008.GADA 
28.JŪNIJĀ SAŅĒMA DIPLOMUS

Goda meistars
54 Visvaldis Ozols

Amata meistari

apmetēja amatā
2503/5814 Andris Orols

automehāniķa amatā
2510/5821 Igors Kļučinskis

ēku krāsotāja amatā
2505/5816 Agris Innus
2506/5817 Andris Orols
2507/5818 Aleksejs Šilovs

flīzētāja amatā
2504/5815 Andris Orols

fotogrāfa amatā
2492/5803 Andris Reinholds

friziera amatā
2498/5809 Inna Borovikova
2493/5804 Dace Judina-Čudņiveca
2499/5810 Iveta Suseja-Sergejeviča
2500/5811 Inga Skumbiņa
2501/5812 Marija Valminska

galdnieka amatā
2515/5826 Jevgēņijs Rešetņikovs

kokgriezēja amatā
2502/5813 Visvaldis Ozols
2516/5827 Aleksandrs Šadrins

krāšņu un kamīnu podnieka amatā
2494/5805 Guntars Rozentāls

mašīnadītāja amatā
2495/5806 Mārīte Berķe

mīksto rotaļlietu izgatavotāja amatā
2496/5807 Daina Klints

nagu 
modelētāja 
amatā
2511/5822 Gita 
Kizjalo

pavāra amatā
2497/5808 Dz-
idra Sērmūkša

pedikīra 
amatā
2512/5823 
Sigita Mu-
ceniece

sausās būves 
montiera 
amatā
2508/5819 
Andris Orols

seno mūzikas instrumentu 
izgatavotāja amatā
2513/5824 Eduards Klints

viesmīļa amatā 
2514/5825 Elza Krēgere

vizāžista amatā
2509/5820 Jeļena Šatilo

Zeļļu diplomi

būvgaldnieka amatā
5169/9619 Aleksandrs 
Kinžalovs
5173/9623 Āris Vanags
5224/9674 Normunds Vanags

dāmu drēbnieka amatā
5146/9596 Ilze Bačuka
5147/9597 Liene Belka
5148/9598 Sintija Balode
5149/9599 Madara Jansone
5150/9600 Iveta Jaudzema
5151/9601 Linda Korlaša
5152/9602 Indra Maderniece
5153/9603 Santa Melnstrade
5154/9604 Skaidrīte Sīle

5155/9605 Līga Usāne
5156/9606 Sandra Zvanere

florista amatā
5174/9624 Ieva Finka
5175/9625 Baiba Kronberga 
5176/9626 Viktorija Kudrjanoka
5177/9627 Vineta Štube
5225/9675 Jeļena Tkačuka
5178/9628 Ilze Ungure
5179/9629 Svetlana Vinkšneliene
5180/9630 Ineta Zaķe 

friziera amatā
5207/9657 Anita Dreimane
5208/9658 Nataļja Gorkina

Diplomu saņem seno mūzikas 
instrumentu izgatavotājs

Eduards Klints



5209/9659 Marina Jevsejeva
5210/9660 Natālija Kovaļova
5211/9661 Tatjana Kuraka
5212/9662 Laila Leikarte
5213/9663 Ludmila Onacka
5214/9664 Ināra Petrova
5215/9665 Liāna Sloģe

galdnieka amatā
5157/9607 Aleksejs Aņisimovs
5226/9676 Gatis Grosbahs
5163/9613 Intars Indriks
5227/9677 Vitālijs Kakštis
5160/9610 Dainis Keiselis
5164/9614 Egons Kivkucāns
5165/9615 Aigars Kļavs

5168/9618 Edgars Plutovs
5228/9678 Mārtiņš Skujenieks
5243/9693 Normens Stupenko
5170/9620 Mairis Učelnieks
5171/9621 Alvis Ūdris
5172/9622 Aivars Žīgurs

kalēja amatā

5181/9631 Kaspars Bambis

koka karkasu namdara amatā
5182/9632 Viesturs Lukjanovičs

kokgriezēja 
amatā
5183/9633 
Edgars 
Jansons
5184/9634 
Oskars 
Pirtnieks
5185/9635 
Jānis 
Šleckus
5186/9636 

Intars 
Zimerts

manikīra amatā
5237/9687 Jeļena Briede

mašīnizšuvēja amatā
5187/9637 Dagnija Grauduma

mežģīņu darinātāja amatā
5236/9686 Arita Treija

mēbeļu galdnieka amatā
5158/9608 Vilmārs Auza
5159/9609 Kaspars Baltacis
5216/9666 Edgars Brašmanis
5161/9611 Viesturs Brože
5196/9646 Reinis Cīrulis
5162/9612 Jānis Feldbergs
5217/9667 Jānis Gasūns
5188/9638 Gints Jankovskis
5166/9616 Agnis Jansons
5189/9639 Edgars Jansons
5198/9648 Uldis Jansons
5197/9647 Anatolijs Jusupovs
5218/9668 Rūdolfs Kēnigsvalds
5219/9669 Kristaps Krievārs
5220/9670 Vitālijs Krilovs
5190/9640 Andris Lipatovs
5199/9649 Pāvels Ļakins

5200/9650 
Oskars 
Mālnieks
5221/9671 
Jānis 
Mičurovs
5242/9692 
Mārtiņš 
Neļķe
5191/9641 
Egils Olekts
5167/9617 
Dāvis 

Ozoliņš
5201/9651 

Jānis Ozols
5202/9652 Ervīns Palks

5192/9642 Oskars Pirtnieks
5203/9653 Andris Skabs
5193/9643 Jānis Šleckus

5222/9672 Jānis Vīndedzis
5194/9644 Kaspars Zēbergs 
5195/9645 Intars Zimerts

namdara amatā
5204/ 9654 Uldis Goldbergs
5205/9655 Ēriks Mickēvičs

pavāra amatā
5229/9679 Jugita Andersone
5230/9680 Ilze Berševica
5231/9681 Linda Efnere
5238/9688 Kristina Jefimovska
5239/9689 Mairita Jencīte
5240/9690 Diāna Kukjane
5232/9682 Jānis Poriņš
5241/9691 Jeļena Vihoreva

sausās būves montiera amatā
5233/9683 Edgars Gorodko
5234/9684 Aleksandrs Pisarevs
5235/9685 Oskars Šaumanis

skursteņslaucītāja amatā
5206/9656 Oskars Rudzis

vizāžista amatā
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RUDENĪ TEORĒTISKIE 
KURSI TOPOŠIEM 

AMATA MEISTARIEM 
SĀKSIES 26.SEPTEMBRĪ.

MAKSA LS 200,00. 
LŪDZAM PIETEIKTIES UN 
SAMAKSĀT LS 100,00 
LĪDZ 12.SEPTEMBRIM.

TĀLRUŅI: 67358570, 
67358573, 29192884

E-PASTS: DIANA@LAK.LV

AMATA MEISTARI UN ZEĻĻI, KURI 2008.GADA 
28.JŪNIJĀ SAŅĒMA DIPLOMUS

Fotogrāfu biedrības vadītājs Zigurds Bil-
zonis un jaunais amata meistars Andris 
Reinholds

Diplomu saņem kokgriezēja 
amata goda meistars
Visvaldis Ozols



No 21. Līdz 25. maijam Čikāgā, ASV, 
notika kārtējā daiļkrāsošanas izstāde-
šovs „Salons-2008”. Sī ikgadējā izstāde 
notiek parasti 5 dienas, katru gadu citā 

pasaules vietā. Dalībnieki ir aktīvākie, 
slavenākie šī aroda pratēji pasaulē. 
Galvenokārt daiļkrāsošanas tehnikas nāk 
no senatnes, vēsturiski balstoties gan 
uz cilvēces attīstības procesā iegūtajām 
ķīmiskajām un fizikālajām zināšanām, 
tāpat lietojot materiālus un ķīmiskus savi-
enojumus, kas bija iegūti pat viduslaiku 
alķīmiķu laboratorijās. Daudzas tehni-
kas ir aprakstītas neskaitamās gramatās, 
kuras izmanto mūsdienu meistari, seno 
daiļkrāsošanas tradīciju turpinātāji.

Šīs izstādes apmeklēju un novēroju 
jau no 2000. gada, kad Londonā notika, 
piektā pēc skaita, Tūkstošgades izstāde. 
Pēc tam apmeklēju izstādes Oslo, Utrehtā 

un Ārusā.
„Salons 2008” notika Čikāgas 

priekšpilsētā- Aurorā. Šī gada tēma bija 
mūzika. „Kā izskatās blūzs? Vai klasiskā 
mūzika liek dejot Jūsu otai tik dažādi? Vai 
džezs ievieš spontanitāti Jūsu gleznojumos? 
Kādā krāsā ir rokenrols?” – tika jautāts 
galvenajā izstādes tēmas uzdevumā. Šī 
brīnišķīgā saiešana notika milzīgās hallēs, 
kuru īpašnieks ir Illionoisas Starptautiskā 

krāsotāju un tirgotāju savienība.
Piedalījos es, Arvīds 

Plokšta,LAK Daiļkrāsošanas 
amata Meistars un Igors Bernāts, 

g l e z n o t ā j s . 
M a n u p r ā t , 
mūsu dalība 
bija ļoti 
s e k m ī g a . 
D a u d z u s 
k o l ē ģ u s 
izbrīnīja fakts, 
ka šajā pasaules 
mākslinieku 
elitē ir 
p a r ā d ī j i e s 
kāds no Aus-
trumeiropas. 
Daudzi kolēģi 

un izstādes apmeklētāji nāca 
klāt, apsveica, izteica atzinību 
un izrādīja lielu interesi par 
notiekošo mūsu valstī.

Šīs izstādes galvenā nozīme 
ir māksliniekiem, mākslas un 
lietišķo skolu pasniedzējiem, 
studentiem mācīties, piedalīties, 
demonstrēt, komunicēt savā 
starpā un tādā veidā bagātināties, 
uzlabot profesionālās iemaņas.

Savus paraugdemonstrējumus 
rādīja tādi pasaulslaveni meistari, kā 
Mišels Nadaī, Žans Luks Seibls, Patriks 
Kreics, Roberts Vudlands, Jans Berguī, 
Mats Karlsons, Valters Kapriani, 

Patriks Lefajēns, 
Viktors Goikotek-
sa, Patriks Kirvins, 
Lotta Olsone u.t.t.

Izstādes laikā 
notika vairākas, 
plaši apmeklētas 
lekcijas, kuras 
lasīja atzītas 
savās valstīs 
dai ļkrāsošanas 
autoritātes, kā 
Pjērs Finkelsteins, 
Andrē Martinezs, 
Paskāls Lamblārs, 

Jans Berguī un Mišele Santilī, kas 
arī bija šīs Čikāgas izstādes galvenā 
organizētāja un namamāte.

Mēs esam saņēmuši uzaicinājumu arī 
uz nākošo izstādi, kas notiks Itālijā nākošā 
gada aprīlī. Mēs ļoti nopietni gatavosimies 
tai, lai arī turpmāk Latvijas vārds tiktu 
atpazīts, un šajā cienījamajā sabiedrībā 
respektēts.

Mēs esam ļoti pateicīgi par uzaicinājumu, 

par sirsnīgo uzņemšanu, par perfekto 
organizāciju, par šīm interesantajām un ļoti, 
ļoti noderīgajām dienām, kuras deva mums 
milzīgu enerģiju un iedvesmu nākošajiem 
darbiem tepat mūsu mīļajā Tēvzemē- 
Latvijā.

Teksts un foto: Arvīds Plokšta
LAK Daiļkrāsošanas amata Meistars
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SALONS-2008, CHICAGO 
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KONCENTRĒJIETIES UZ KLIENTIEM,
KAS NES PEĻŅU!

LIAA SADARBĪBĀ AR LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJU RĪKO 
“DIZAINERU UN UZŅĒMĒJU LABĀS PIEREDZES DIENU”

Kad bija pēdējā reize, kad jūs runājāt 
ar saviem klientiem? Nē, es domāju 
patiešām runājāt ar viņiem, nevis 
pētījāt vai intervējāt. Daudzi vadītāji 
vairs necenšas runāties ar klien-
tiem. Viņi deleģē šo funkciju pētījumu 
kompānijām vai konsultantiem, kas ar 
saviem instrumentiem iegūst to pašu 
informāciju no tiem pašiem klientiem, 
kas noved pie vienām un tām pašām 
stratēģijām un līdz ar to arī nemainīgas 
klienta pieredzes. Bet ne visi klienti ir 
vienādi!  

Tāpat kā pērles, cilvēki bieži ir 
atšķirīgāki nekā mums sākumā šķiet, un 
kā pērles - daži ir vērtīgāki par citiem. 
Nelielajām atšķirībām, kas padara katru 
klientu unikālu, vajadzētu pielāgot arī 
attiecīgu piedāvājumu. Būtiskas un 
vērtīgas pieredzes radīšana noteikti pra-
sa pētījumus un datus. Bet ar šo brīdi 
process tikai sākas, nevis beidzas.

Neskaitāmas organizācijas slīkst 
pētījumu datos. Bet tikai dažas patiešām 
atšķiras, jo viņas visas nevēlas veikt 
grūtas izvēles, ko prasa piedāvājuma 
pozicionēšana. Lai radītu tiešām 
fokusētu piedāvajumu, ņemiet vērā šos 
ieteikumus.

Segmentējiet pēc ienesīguma, nevis 
demogrāfijas

Kamēr daudzas organizācijas veic 
klientu pētījumus un vāc kalnus ar 
segmentētiem datiem, relatīvi neliela 
daļa spēj identificēt savus ienesīgākos 
klientus (nevis lielākos). Šīs stratēģijas 
būtība nozīmē izvēli, ko darīt un – 
svarīgāk – ko nedarīt. Tomēr kompānijas 
bieži cenšas apmierināt visas vajadzības 
visiem klientu segmentiem – un beigu 

beigās izskatās tieši tāpat kā visi citi 
tirgus dalībnieki. Piemēram, lielākais 
ASV azartspēļu uzņēmuma „Har-
rah’s Entertainment” koncentrējās uz 
ienesīgākajiem klientiem un atklāja, 
ka tikai 26% klientu nes uzņēmumam 
82 % peļņas. Tie ir cilvēki, kas aizrau-
jas ar azartspēlēm ikdienā. Kamēr citi 
spēļu klubi piedāvāja viesnīcas, trans-
portu, ģimenes atpūtu un daudz ko citu, 

„Harrah’s” pievērsās klientiem, kurus 
interesē tieši spēle.

Atklājiet, kas ir jūsu klientu patiesās 
vērtības

Jūs esat izlēmuši, uz kuriem klientiem 
fokusēties. Vai jūs zināt trīs vai četrus 
nozīmīgākos pamatojumus, kāpēc viņi 
pie jums vēršas? Bez šīs atbildes jums ir 
dati, bet nav izpratnes. Un tieši izpratne 
ir gudrības pērle, kas ved pie izcilas 
klientu apkalpošanas un atšķiršanās.

Britu bankas „First Direct” darbinieki 
aprunājās ar saviem lojālākajiem kli-
entiem, kas viņiem šajā bankā vislabāk 
patīk. Pētījumā atklājās, ka cilvēkiem 
bija svarīga dzīva saruna ar konkrētu 
bankas darbinieku. Līdz ar to ban-
kas reklāmas aģentūra radīja reklāmu, 
kurā bija atspoguļots, cik viegli klients 
var tikt pie dzīvas sarunas ar bankas 

darbinieku – jebkurā diennakts laikā, 
un šis vēstījums ļoti labi uzrunāja 
mērķauditoriju. Bankas klienti ir kļuvuši 
par tās lielākajiem atbalstītājiem, sa-
mazinot reklāmas izdevumus un pal-
ielinot uzticību.

Lūkojieties tālāk par klientu 
apmierinātības mērījumiem

Vai jūsu klienti ir gatavi izvēlēties jūsu 
pakalpojumus un ieteikt tos citiem? 
Nekam citam nav nozīmes! Vidēji 
80% klientu ir jūtīgi pret konkurentu 
piedāvājumiem un tikai 20% izturas 
kā zīmola atbalstītāji un ir gatavi dot 
jums labāko novērtējumu. Ienesīgāko 
klientu apmierinātība ir viens no 
nozīmīgākajiem rādītājiem uzņēmuma 
izaugsmei.

Vadīt, nevis kontrolēt

„Zīmolu advokāti” skaidri dod 
priekšroku konkrētam zīmolam, kas 
savukārt veidojas no zīmola vēlēšanās 
atšķirties: būt īpašam priekš kādas 
īpašas mērķauditorijas. Diemžēl, lai 
minimizētu risku, daudzas firmas cenšas 
būt pievilcīgas visiem segmentiem. 
Peļņas un zaudējumu pārskata lasīšana 
mūsdienās guvusi priekšroku pār sarunu 
ar labākajiem klientiem, lai noskaidrotu, 
ko viņi patiešām novērtē. Ir pienācis 
laiks koncentrēties uz šīm pērlēm jūsu 
klientu bāzē. Tam nepieciešama citāda 
attieksme – vadīšana, nevis kontrole, 
kaislība, nevis analīze, fokusēšanās, 
nevis fragmentēšana. Jo vairāk 
mēs cenšamies radīt izcilu klienta 
piedzīvojumu un jo mazāk pievēršamies 
cipariem, jo lielāka ir uzņēmuma peļņa.

Autors: Šons Smits

LIAA sadarbībā ar Latvijas Mākslas 
akadēmiju rīko “Dizaineru un uzņēmēju 
labās pieredzes dienu” š.g. 17.jūlijā Latv-
ijas Mākslas akadēmijā, Kalpaka bulvārī 
13, /LMA aulā 2.stāvā/

„Dizaineru un uzņēmēju labās pieredzes 
diena – pirmā kontaktbirža Latvijas 
ražotājiem un dizaineriem” paredzēta kā 

tikšanās platforma jaunajiem dizaineriem 
un uzņēmējiem. Lai veicinātu ilgstošu un 
noturīgu sadarbību, abām ieinteresētajām 
pusēm ir nepieciešama informācija un im-
pulss….

Semināra - kontaktbiržas programmu 
skatīt LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv

Kontaktpersona:
Zane Biteniece

Projektu vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra
Tālr.: 67039414; Mob.: 22012250

Fakss: 67039401
zane.biteniece@liaa.gov.lv

www.liaa.gov.lv; www.designlatvia.lv
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UZAICINĀJUMS KOKAPSTRĀDES UZŅĒMUMIEM PIEDALĪTIES 
IZSTĀDĒ „INTERBUILD 2008”, BIRMINGEMĀ, LIELBRITĀNIJĀ

GADATIRGI UN PILSĒTU SVĒTKI 2008. GADA VASARĀ

Salacgrīva
26.jūlijā - Annas dienas gada tirgus
23.augustā - Pirmskolas gadatirgus

Limbaži
20. jūlijs Vasaras gadatirgus
2. augusts Pils tirgus 
24. augusts Pirmsskolas gadatirgus

Ķekavas pagasts
20. jūlijs Annas gadatirgus
24. augusts Pirmsskolas gadatirgus

GADATIRGI 2008. GADA VASARAS SEZONĀ

Tukuma pilsētas svēkti
18.-20. jūlijs
Preiļu pilsētas svētki
21.-27. jūlijs
Rugāju pagasta svētki
26. jūlijs
Ludzas pilsētas svētki
2. augusts

Ventspils pilsētas svētki
1.-3. augusts
Talsu pilsētas svētki “Talsiem 777”
17.-20.jūlijs
Dobeles pilsētas svētki un izstāde “Do-
beles uzņēmēju diena 2008” sporta hallē
19.jūlijs
Gulbenes pilsētas svētki

24.-27.jūlijs
Ances pagasta svētki - Ances dienā
26.jūlijs
Valmieras 725.gadadienai veltītie pilsētas 
svētki “Teic man, Gauja, Valmieras stāstu”
8.-9.augusts
Līvbērzes pagasta svētki
23.augusts

PILSĒTU SVĒTKI

„Interbuild” ir viena no lielākajām 
būvniecības izstādēm Lielbritānijā, kurā 
piedalās vairums no nozīmīgākajiem un 
nopietnākajiem Lielbritānijas būvniecības 
sektora pārstāvjiem. Šogad izstāde notiks no 
26. – 30. oktobrim.

Izstādē piedalās visdažādākās kompānijas, 
kas saistītas ar būvniecību - vannas istabas, 
elektrība, grīdas segumi, apkure, virtuves, 
apgaismojums, santehnika, ugunsdrošība, 
komerciālais transports, iekārtas, iekārtu 
un instrumentu noma, darbarīki utt. Taču 
neiztrūkstoši izstādē tiek pārstāvēti arī kok-
snes produkti, kas tiek izmantoti būvniecībā – 
grīdas, segumi, logi, durvis, jumta konstrukci-
jas, strukturāli būvmateriāli, apdares materiāli, 
koka mājas, u.c.

Ņemot vērā izstādes lielos apmērus, to 

iecienījušas ar būvniecību saistītas juridiskas 
personas, tirgotāji, instalētāji, arhitekti un 
būvniecības nozares profesionāļi.

Pēc apkopotās statistikas 2007. gadā 20% 
izstādes apmeklētāju bija no būvkompānijām 
un tikai 4%apmeklētāju bija kā privātpersonas, 
pārēji dažādu citu specialitāšu pārstāvji. 
Gandrīz ceturtā daļa apmeklētāju bija 
no kompānijām, kuru darbinieku skaits 
pārsniedz 100. Protams, šo apmeklētāju vidū 
daļa apmeklētāju ir arī tādi, kas nodarbojas ar 
pārdošanu, tomēr jebkurā gadījumā statistika 
liecina, ka izstāde ir ļoti iecienīta būvniecības 
profesionāļu vidū un nav orientēta uz 
privātpersonām.

Statistika arī liecina, ka par koksnes 
izstrādājumiem interesējušies 10259 
apmeklētāji, par logiem 10431, par durvīm 

12092, par grīdām 10966.
2007.gadā izstādē kopā piedalījās vairāk 

nekā 1100 dalībnieku, bet apmeklētāju skaits 
sasniedza apmēram 44 000.

Sīkāka informācija par izstādi atrodama 
– www.interbuild.com

Ja Jūsu uzņēmumu interesē dalība šajā 
izstādē, lūdzam aizpildīt un nosūtīt anketu 
(www.liaa.gov.lv) uz norādīto e-pasta adresi 
līdz š.g. 25. jūlijam.

Jānis Trēziņš
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kokrūpniecības nozares projektu vadītājs

janis.trezins@liaa.gov.lv
Tel.: +371 67039409
Fax: +371 67039409

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES LR VALSTS PREZIDENTA VALDA ZATLERA VALSTS 
VIZĪTĒ HORVĀTIJĀ 2008.GADA 4.-7.SEPTEMBRĪ UZŅĒMĒJU DELEGĀCIJAS SASTĀVĀ

Ekonomiskā sadarbība ar Horvātiju līdz 
šim nav bijusi ļoti aktīva un tādēļ Horvātija ir 
uzskatāma par Latvijas uzņēmējiem interesantu 
un vēl neapgūtu tirgu ar ievērojamu potenciālu. 
Gan Latvija, gan Horvātija ir paudušas savu vēlmi 
ciešāk attīstīt un veicināt ekonomisko sadarbību. 

Šīs vizītes ietvaros par īpaši nozīmīgām ir 
uzskatāmas tādas potenciālās izaugsmes no-
zares kā transports un loģistika (it īpaši ostas, 
kuģubūve un kuģu remonts), tūrisma, izglītības, 
tekstila, farmācijas, pārtikas un celtniecības 
nozare, kā arī informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju, metālapstrādes, mašīnbūves 
un kokapstrādes nozare. Par perspektīvām 
sadarbības jomām uzskatāma arī vides 
aizsardzības un enerģijas un energoefektivitātes 
nozare un kosmētikas nozare. 

2008.gada 3.aprīlī Bukarestes samita 
laikā Horvātija saņēma uzaicinājumu pievi-
enoties NATO. Pēc tam, kad pievienošanās 
līgums tiks ratificēts Horvātijas un NATO 
dalībvalstu parlamentos, Horvātija kļūs par 
pilntiesīgu NATO locekli. Latvija ir atbalstījusi 
Horvātijas uzaicināšanu pievienoties NATO, 

kā arī atbalsta tās vēlmi iestāties Eiropas 
Savienībā un ir gatava dalīties ar Horvātiju 
savā eirointegrācijas pieredzē un zināšanās. 
(Horvātija sarunas par pievienošanos ES ir 
uzsākusi 2005.gada 20.oktobrī kā pirmā no 
Rietumbalkānu valstīm). 

Vizītes ietvaros uzņēmējiem tiks 
organizētas tematiskas darba programmas 

– biznesa forums, darba grupu programma no-
zaru speciālistiem, uzņēmumu apmeklējumi un 
individuālās biznesa tikšanās. Sīkāk par vizīšu 
galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem 
informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas 
un apkopošanas.

Darba programmas Latvijas 
uzņēmējiem tiks gatavotas sadarbībā ar 
Horvātijas partnerinstitūcijām, vadoties 
no Jūsu definētajām biznesa interesēm un 
priekšlikumiem, ko lūdzam norādīt, aizpildot 
dalībnieka pieteikuma anketu. 

Lūdzam interesentus dalībai Latvi-
jas uzņēmēju delegācijā uz Horvātiju pi-
eteikties un detalizēti informēt par uzņēmuma 
individuālajām interesēm šajā valstī ne vēlāk kā  

līdz 2008. gada 25.jūlijam, aizpildot dalībnieka 
pieteikuma anketu. (www.liaa.gov.lv)

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus 
(pasažiera vieta Valsts avioreisā, naktsmītnes, 
vietējā transporta izmaksas, ar uzņēmēju 
darba programmas nodrošināšanu saistītie or-
ganizatoriskie izdevumi utml.). Šie izdevumi 
tiks precizēti un savlaicīgi paziņoti vizītes 
potenciālajiem dalībniekiem. 

Aizpildītās pieteikuma anketas lūdzam sūtīt 
uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, pa 
e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, vai pa faksu 
703 9401, kā arī pieteikuma anketas oriģinālu 
pa pastu:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
Valsts vizīšu nodaļai

Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442
Kontaktpersona: Sanda Jaunzeme

LIAA Investīciju un tirdzniecības 
veicināšanas departamenta 

Valsts vizīšu nodaļas vadītāja
Tālr. 6703 9409, fakss 703 9401

Mob.tālr. 2943 4410
E-pasts: sanda.jaunzeme@liaa.gov.lv 
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Redakcijas adrese: Latvijas Amatniecības kamera, Amatu iela 5, 410.kab., tālrunis/fakss 67213927, e-pasts: amatu.zinas@lak.lv
Redaktore un maketētāja Elīna Kļaviņa (mob.t. 29428125)

Avīzi var abonēt vai iegādāties LAK.

6. UN 7. SEPTEMBRĪ NOTIKS KĀRTĒJAIS

ĀHENES GADATIRGUS. 
INDIVIDUĀLIE AMATNIEKI 

UN UZŅĒMUMI – 
PIESAKIETIES!

UZZIŅAS PA TĀLRUNI 
67213007.

A/S “RĪGAS DZIRNAVNIEKS” RADOŠAIS 
KONKURSS MAIZNIEKIEM

LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERAS 
ADMINISTRĀCIJAS JAUNĀS E-PASTU KOORDINĀTES:

LATVIJAS AMATNIECĪBAS KAMERA LAK@LAK.LV

VILNIS KAZĀKS, PREZIDENTS  VILNIS@LAK.LV

DIĀNA KARAŠA, VICEPREZIDENTE DIANA@LAK.LV

GITA CERBULE, BIROJA VADĪTĀJA GITA@LAK.LV

AVĪZE „AMATU ZIŅAS”    AMATU.ZINAS@LAK.LV

SLUDINĀJUMI UN ZIŅOJUMI

5.jūlijā, pateicoties Mārketinga padomes 
atbalstam, Esplanādes parkā jau trešo 
gadu pēc kārtas notika Maizes un medus 
svētki, kuros piedalījās maizes un medus 
ražotāji no visas Latvijas. 

Maizes un medus svētku ietvaros 
visi Latvijas maiznieki bija aicināti 
piedalīties AS Rīgas dzirnavnieks 
rīkotajā konkursā ar īpašu, Dziesmu 
un deju svētkiem pielāgoto nosauku-
mu „Saules sakta”. Konkursa mērķis 

bija popularizēt maizi kā galveno ik-
dienas uztura sastāvdaļu, kā arī vairot 
maiznieku profesijas prestižu sabiedrībā. 
Galvenais maiznieku uzdevums bija iz-
veidot radošu kompozīciju jeb „Saules 
saktu”, kuras radīšanā tika izmantota 
maizes mīkla vai gatava maize.  
Kopumā konkursā tika iesniegti 12 
radošie darbi, kuri arī tika prezentēti ar 
atraktīviem priekšnesumiem. Pēc žūrijas 
vērtējuma, pirmā vieta tika piešķirta AS 

Hanzas maiznīca. Otro vietu ieguva 
Iļģuciema maiznīca - konditoreja, un 
trešo vietu izpelnījās N.Bomja maiznīca 
Lielezers. Pārējie konkursanti - AS Roga 
Agro, SIA Lāču ceptuve, SIA Liepkalni, 
SIA Dona, SIA Maiznīca Flora - iegu-
va Pateicības rakstus par piedalīšanos 
konkursā. 

Foto: www.tribine.lv


