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Divas dienas
biznesa ritmā

Guntis Vīksna,
teksts un foto

Ceturtdien un piektdien Valmierā notika, iespējams, viens no
sakarīgākajiem un konstruktīvākajiem šī gada mūsu valsts ekonomikas veicināšanas pasākumiem
Latvijā — Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums.
Kamēr kaimiņpilsētā ikviens, kuram nebija slinkums, festivālā
Lampa kopā ar vēl kuplu pulku
naudas tērētāju vienkārši cepās
par to, kas mums bija, kā nav un
kāpēc nav, tikmēr Valmierā naudas
pelnītāji, tie, kuri pelna naudu
Latvijā un arī daudzviet citur pasaulē, īsi un koncentrēti sprieda,
dalījās ar savu pieredzi, kas mums
ir un kā varētu būt vairāk, kā Lat-

vijai nopelnīt vēl vairāk naudas.
Jo, kā zināms, un tā ir bijusi aksioma visos gadsimtos un laikos,
vispirms nauda ir jānopelna, tikai
pēc tam to iespējams tērēt —
dziedot, dejojot, teātri spēlējot un
arī dažādus Lampai līdzīgus cepšanās pasākumus rīkojot... Jāteic,
forums Valmierā pagāja bez milzīgas vadošo Latvijas mediju uzmanības, toties Liesmai krājumā
tagad krietns pusducis interviju
ar ļoti interesantiem, gudriem un
biznesā veiksmīgiem latviešiem
no visas pasaules. Šoreiz neliels
bilžains ieskats foruma abās dienās
(izņemot ciemiņu ekskursijas pa
vietējiem uzņēmumiem). Garākas
sarunas ar foruma viesiem — uzņēmīgiem un veiksmīgiem latviešiem — nākamajos Liesmas
numuros.

VIENMĒR LAIPNI GAIDĪTA VALMIERĀ. PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte var būt droša — Valmierā viņa vienmēr
būs gaidīta un viņas idejas atbalstītas. Jo konstruktīviem piedāvājumiem allaž atvērti un palīdzēt gatavi abi pilsētas pašvaldības
vadītāji (no labās) — Valmieras mērs Jānis Baiks un viņa
vietnieks Ričards Gailums.

SVEIKS! Draudzīgam rokasspiedienam pošas Latvijas ārlietu
ministrs Edgars Rinkēvičs un latviešu uzņēmējs no Singapūras
Olavs Ritenis.

ZEMGALIEŠI ATRĀDĀS VIDZEMĒ. Starp Latvijas reģionu
uzņēmējdarbības stendiem bija arī Dobeles Dzirnavnieks ar
pašiem jaunākajiem pārtikas produktu paraugiem.

PAŠI GALVENIE ĻAUDIS. Uz preses konferenci sapulcējušies
gandrīz visi no Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju
foruma pirmās dienas paneļdiskusiju runātājiem.

ĀZIJĀ ARĪ BEZ ĶĪNAS IR
MILZĪGS TIRGUS. Par to pārliecināti Latvijas vēstnieks Korejas Republikā Pēteris Vaivars
un Lāsma Līdaka, LIAA pārstāve Singapūrā.
KĀ SOKAS? Par pašmāju uzņēmēju lietām piestājuši parunāt
(no kreisās) Valmieras uzņēmēju apvienības Ozols vadītājs Jānis
Ūlis un SIA VALPRO valdes priekšsēdis Aivars Flemings.

BEZ ČAKLIEM PALĪGIEM
NEKĀDI NEIZTIKT. Abās
foruma dienās labi palīgi foruma organizatoriem bija
brīvprātīgie — Vidzemes
Augstskolas studenti. Te pie
foruma dalības karšu dalīšanas trīs no viņiem: (no kreisās)
Karīna Reķe, Kristers Leitlands un Agnese Straume.

ARĪ LATGALE VAR! Teātra apaļajā zālē foruma dalībnieki
varēja iepazīties ar 10 dažādu Latvijas biznesa inkubatoru
cālēnu piedāvājumu. Šoreiz objektīvā trāpījušies daugavpilieši
— bērnu mēbeļu un izglītojošo spēļu ražotāji.

UZŅĒMĒJDARBĪBA AR SOCIĀLU PIESITIENU. Ar interesantu — melnbaltos fotoattēlos fiksētas tradicionālas latviešu nodarbes un to darītāji
— pastkartīšu piedāvājumu no
Gulbenes bija ieradusies Elīna
Bērziņa (no labās), kura ikdienā
ne tikai aizņemta uzņēmējdarbībā, bet arī gādā par savu likteņa biedru — cilvēku ar īpašām vajadzībām — nodarbinātību.

