Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
un Koka būvniecības klasteris aicina uz
Bezmaksas semināru
Biznesa iespējas koka māju ražotājiem
Lielbritānijas un Francijas tirgos

Programma:

2013.gada 22.janvārī
Rīga, LIAA konferenču zāle 2 stāvā, Pērses iela 2

13:45 – 14:00

Semināra mērķis ir iepazīstināt Latvijas koka māju ražotājus ar
Lielbritānijas tirgu un dot ieskatu par Francijas tirgu, kā arī informēt par
LIAA plānotajām aktivitātēm, kas var palīdzēt uzņēmumiem ienākt
Lielbritānijas tirgū.

14:00 – 14:20

Semināra mērķa grupa
Latvijas koka māju un to elementu ražotāji, konsultāciju uzņēmumi, kuri
atbalsta to eksporta aktivitātes.

14:45 – 16:15
Lielbritānijas koka māju tirgus

Par lektoriem
Džeims Svīts (James Sweet) ir līdzīpašnieks un komercdirektors uzņēmumā C4Ci Ltd., kurš dibināts 2008. gadā un
sniedz konsultācijas būvniecības inovāciju jomā, meklējot
labākos risinājumus, kas ir ilgtspējīgi, izmaksu efektīvi,
samazinot enerģijas patēriņu. Viņš ir vadījis ilgtspējīgas
būvniecības sistēmas tehnoloģijas izveidi uzņēmumā US
Global Giant, kas sasniedza $ 48 miljonu lielu apgrozījumu no 1997. līdz
2008. gadam.
Kreigs Stračans (Craig Strachan) ir attīstības direktors
uzņēmumā Sylva Group Ltd. Uzņēmums Sylva piedāvā
dizaina un būvniecības risinājumus, lai uzceltu skaistas
mājas, kas atbilst šodienas un nākotnes prasībām attiecībā
uz energoefektivitāti un CO2 izmešiem. Kā attīstības
direktoram Kreigam ir dažādi pienākumi, kas saistīti gan ar vispārīgām
uzņēmuma aktivitātēm, gan projektiem, kā arī specifiskiem līgumdarbiem
un būvlaukuma uzraudzību. Kreigs ir padomes loceklis Lielbritānijas
pašrocīgi celto māju asociācijā. Viņš pats ir uzbūvējis 2 mājas.
Dainis Dauksta strādā kā konsultants organizācijās Building
Research Establishment un Woodknowledge Wales (WKW).
Sadarbībā ar Centre for Offsite Construction and Innovative
Structures Edinburgas Napier universitāti, viņš ir izstrādājis
vadlīnijas uzņēmumam Brettstapel, lai efektīvi izmantotu
vietējos koka resursus. Pirmais šī uzņēmuma celtniecības
objekts šobrīd ir jau būvniecības stadijā. Dainis strādā ar arhitektiem
Velsas reģionā, lai kopīgi izstrādātu zema enerģijas patēriņa publiskās
ēkas. Projekta ietvaros tiek strādāts pie 20 pasīvu māju būvniecības.
Dainis arī sadarbojas ar TV kanāla Channel 4 raidījumu ‘Grand Designs’,
un ir autors grāmatai New Perspectives on People and Forests.
Jānis Trēziņš šobrīd pārstāv SIA ‘’Dores Fabrika’’, kurā
nodarbojas ar koka māja eksportēšanu uz angliski runājošajiem tirgiem. Jānis kokrūpniecības nozarē strādā kopš
2003.gada, bet pēdējos 7 gadus saistīts ar dažādu koka
produktu un izstrādājumu eksportēšanu, tai skaitā koksnes
kurināmā eksportu lielos apjomos. Vairākus gadus darbojies
LIAA par projektu vadītāju kokrūpniecības nozarē, tādējādi palīdzot
Latvijas kokrūpniecības uzņēmumiem sagatavoties eksportam, atlasot
klientus ārpus Latvijas un tos uzrunājot.

Reģistrācija
LIAA Pārstāvniecības Lielbritānijā
un Koka būvniecības klastera
uzruna

16:15 – 16:30
Kafijas pauze
16:30 – 16:45
Latvijas koka māju ražotāju
pieredze Lielbritānijas tirgū
16:50 – 17:20
Francijas koka māju tirgus
17:20 – 17:30
Jautājumu un atbilžu sadaļa
17:30 – 18:00
Iespēja tikties individuāli ar
semināra runātājiem
Semināra darba valoda: angļu

Kontaktinformācija:
Filips Tālbergs
Projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: 67039409
Fakss:
67039401
Mobilais: 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv

