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PROGRAMMA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi startup jeb iesācējuzņēmumu jomu
regulējošu likuma projektu, kura mērķis ir atbalstīt strauji augošus tehnoloģiju uzņēmumus,
uzņēmumus ar augstu nākotnes potenciālu, kā arī uzņēmumu darbību segmentos, kuros netiek
pieredzēta augsta konkurence. Ir iecerēts atvieglot startup uzņēmumu nodokļu nomaksas
nosacījumus un pārskatīt vīzu režīmu uzņēmumu piesaistītajiem ārvalstu ekspertiem. Vai Latvija
ir gatava izšķirties par labu šādas uzņēmējdarbības atbalstam?
Top of Digital Europe domnīcas pētījumā1 tiek uzsvērts, ka informācijas un komunikāciju
tehnoloģijas ir kļuvušas par ārkārtīgi nozīmīgu priekšnoteikumu ekonomiskai izaugsmei, inovāciju
attīstībai, konkurētspējai un nodarbinātībai. Lai nākotnē nodrošinātu izaugsmi un augstu
labklājības līmeni Latvijā, kas ir atvērta, neliela ekonomika ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu, ir vitāli
nepieciešams mobilizēt radošo un inovatīvo potenciālu digitālo tehnoloģiju uzņēmējdarbībā.

Pirmdiena, 2016. gada 24. oktobris
11.30–11.40

ATKLĀŠANA
Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne
Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra
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State of the Digital Region / 2015: Leveraging a Digital Baltic Sea Region

I SESIJA
11.40–13.00

Vai startup likuma projekts būtu efektīvs atbalsta mehānisms
iesācējuzņēmumiem?
Moderators: Andris Grafs, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta Latvijas
pārstāvniecības vadītājs
Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš
Latvijas Startup uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Daniels Pavļuts
A/S SAF tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs
Diskusija

II SESIJA
13.00–14.20

Kā digitālajiem startup radīt pozitīvu, izaugsmi veicinošu
uzņēmējdarbības vidi?
Moderators: Vladimirs Ivanovs, Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas
asociācijas valdes loceklis
TechHub Riga līdzdibinātājs Andris Bērziņš
Startup Wise Guys Riga akseleratora izpilddirektore Egita Poļanska
Savstarpējo aizdevumu platformas TWINO Investīciju platformas vadītājs
Jevgenijs Kazaņins
Drone Energy valdes priekšsēdētājs Olegs Krutikovs
Taxify reģionālais vadītājs Latvijā Juris Krūmiņš
Diskusija

NOSLĒGUMS
14.20–14.30

Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne
Latvijas Republikas Saeimas Eiropas lietu komisijas deputāts Rihards Kols

14.30–15.00

Kafijas pauze un neformālās sarunas
Balsošanas zāle

