
MADONAS 
BIZNESA 
NEDĒĻA
10:00 – 13:00 Individuālās konsultācijas “Biznesa pieturas”:

LIAA Madonas biznesa inkubators
Madonas novada pašvaldība,  grantu konkurss
“Madona var labāk!”
Madonas novada fonds,“LEADER” projekti
Latvijas Lauku konsultāciju centrs
 Finanšu atbalsta institūcija “Altum”

13:00 – 14:00 Kafijas pauze & tīklošanās 
14:00 – 15:00 Latvijas investīciju un attīstības aģentūras
piedāvātās uzņēmēju atbalsta programmas / LIAA Klientu
apkalpošanas nodaļa
15:00 – 16:00 Uzņēmēja pieredzes stāsts "Crowdfunding un
investīciju piesaistes iespējas" / SIA “Modul3“

12:00 – 13:00 "Valsts politika, aktualitātes, nākotnes
perspektīvas un izaicinājumi, sadarbības iespējas" /
Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības Federācija 
13:00 – 14:00 "Kokapstrādes inovācijas" / Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts “MEKA” 
14:00 – 14:30 Kafijas pauze & tīklošanās
14:30 – 15:30 “20 gadi koksnes tirgū. Resursu sortiments un
pieejamība. Stratēģiskais plāns un nākotnes prognozes” /
Dainis Rudzītis, A/S “Latvijas Valsts meži”
15:30 – 16:30 Tīklošanās & diskusija / moderē Linda
Grīnberga, SIA “Latvāņi”

8.09. "Informācijas tehnoloģijas"
13:00 – 14:00 "IT izglītības nozīme mūsdienu sabiedrībā un
uzņēmējdarbībā"/ Anna Andersone, “Riga Tech Girl” 
14:00 – 14:30 "Mākslīgais intelekts - runas tehnoloģijas un
virtuālie asistenti, tendences un risinājumi nākotnei
gatavam uzņēmumam" / Mārtiņš Sūna, SIA “Tilde”
14:30 – 15:30 Kafijas pauze & tīklošanās
15:30 – 16:30  "Praktiskās IT tehnoloģijas. Tendences un
inovācijas, kā atvieglot darba ikdienu" / Jurģis Priedītis,
LIAA Valmieras biznesa inkubators

10:00 – 10:30 "Tūrisms Madonas novadā" / Sanita Soma,
Madonas novada pašvaldība
10:30 – 11:30 "Latvijas tūrisma attīstības perspektīvas" /
Inese Šīrava , LIAA Tūrisma  departaments
11:30 – 12:30 "Mūsdienu izaicinājumi tūrisma nozarē" /
Ēriks Lingebērziņš, Biznesa augstskola “Turība”,Tūrisma
pētniecības centrs, tūrisma uzņēmējs
12:30 – 13:00 Kafijas pauze & tīklošanās
13:00 – 13: 30 "Viesmīlība"/ “Pazust Latgalē” mājas
13:30 – 14:00 "Interaktīvs muzejs" / Šmakovkas muzejs       
 14:00 – 14:30 "Aktīvais tūrisms" / Atpūtas parks “AB Parks”
14:30 – 16:00 Kafijas pauze & tīklošanās

9.09. "Pārtikas ražošana"
13:00 – 14:00 "Produkta inovācijas" / Miķelis Grīviņš un
Anda Ādamsone-Fiskoviča, Baltic Studies Centre
14:00 – 15:00 "Iepakojuma inovācijas"/ Edmunds Gulbis,
SIA “DPN”
15:00 – 15:30 Kafijas pauze & tīklošanās
15:30 – 16:30 "Mārketinga un komunikācijas inovācijas"/
Zane Šneidere, SIA “Bright”

12.09. Izstāde - tirdziņš "UZŅĒMĒJU
PARĀDE"
9:00-15:00 Uzņēmumu prezentācijas, tirgošanās,
degustācijas
10:00-15:00 Radošās darbnīcas jaunākajiem apmeklētājiem
14:00 Grupas "Franco Franco" koncertprogramma

7.09. "Investīcijas & atbalsta instrumenti" 10.09. "Kokrūpniecība"

septembris

11.09. "Tūrisms un viesmīlība"

7.-12.

Blaumaņa iela 3, Madona

/ Saieta laukums, Madona

@businessmadona
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Seko informācijai


