Programma:
9.30 – 10.00
Dalībnieku reģistrācija, kafija
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) seminārs
sadarbībā ar Norsk-Latvisk handelskammer (Norvēģijas-Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera)
Otrdien, 2014. gada 4. februārī
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā
Adrese: Rīga, Pērses iela 2, 2. stāva konferenču zāle
BŪVNIECĪBAS IESPĒJAS UN PRASĪBAS NORVĒĢIJĀ
Semināra mērķis ir palīdzēt Latvijas uzņēmējiem celt kompetenci un
gūt priekštatu par būvniecības nozari Norvēģijā. Seminārā varēs iegūt
un/ vai papildināt zināšanas par prasībām būvniecības pārvaldē,
dokumentācijā un darba drošībā, kā arī noskaidrot Norvēģijas klientu
šobrīd raksturīgākās prasības un vēlmes. Seminārā arī tiks apskatīti
sadarbības modeļi, kas palīdz veidot veiksmīgu un ilgstpējīgu
sadarbību.
Semināra mērķauditorija ir Latvijas būvniecības kompānijas un
būvmateriālu ražotāji, uzņēmumi ar uzņēmējdarbības pieredzi
Norvēģijā, kā arī tie, kas tikai plāno uzsākt uzņēmējdarbību vai
sadarbību ar uzņēmumiem Norvēģijā.
Seminārā eksperti sniegs aktuālu un noderīgu informāciju šādos
jautājumos:
 Lielākie Norvēģijas būvindustrijas pārstāvji;
 Būvniecības attīstības tempi Norvēģijā un prognozes;
 Krīze Norvēģijā?;
 Raksturīgākās būvniecības tirgus iezīmes un tendences;
 Tipiska Norvēģijas pasūtītāja vēlmes;
 Sadarbību ietekmējošie faktori un nosacījumi veiksmīgas
sadarbības attīstīšanai;
 Būvniecības uzņēmuma reģistrācija Norvēģijā: kādos
gadījumos ir jāreģistrējas Norvēģijā, kāda dokumentācija ir
obligāta un kāda dokumentācija ir ieteicama;
 Apakšuzņēmēju un ģenerāluzņēmēju atbildības līmeņi un
būtiskākās atšķirības Norvēģijā;
 Būvmateriālu dokumentācijas prasības un Norvēģu standarti;
 Uzņēmuma iekšējā kontrole un pārbaudes;
 Darba drošība: prasības, konkrēti gadījumi un sekas;
 Latvijas eksports uz Norvēģiju: statistika, atpazīstamība, lielākie
izaicinājumi un vērienīgākie projekti.
Semināra lektori:
Gatis Ginters, LIAA pārstāvniecības Norvēģijā vadītājs, ekonomikas
padomnieks
Raimonds Reinfelds, „Norsk-Latvisk handelskammer” konsultants
būvniecības jautājumos
Liene Rjabkova, „Norsk-Latvisk handelskammer” valdes
priekšsēdētāja
Semināra darba valoda: latviešu un angļu.

10.00 – 10.10
Semināra atklāšana
LIAA un „Norsk-Latvisk
handelskammer” uzruna
10.10 – 10.40
Būvniecība Norvēģijā –
makroekonomiskie būvniecības
rādītāji, attīstības tempi un
prognozes
Gatis Ginters
10.40 – 10.50
Veiksmes stāsts
10.50 – 11.10
Būvniecības nozares specifika
Norvēģijā
Eksperts
11.00 – 12.00
Būvniecība process Norvēģijā
„Soli pa solim”, 1. daļa
Raimonds Reinfelds
12.00 – 12.30
Kafijas pauze
12.30 – 13.30
Būvniecība process Norvēģijā
„Soli pa solim”, 2. daļa
Raimonds Reinfelds
12.30 – 14.30
Darba drošībai jābūt pirms
negadījuma!
Eksperts
14.30 – 15.00
Latvijas būvnieku eksports
Norvēģijā
Liene Rjabkova
15.00 – 15.30
Jautājumi un atbildes
Kontaktpersona:
Ginta Purmale, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas
departaments
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
+371 67039414, +371 29197390
ginta.purmale@liaa.gov.lv

