
 

 
 
 

Diskutēs par Latvijas uzņēmēju iespējām 
Kazahstānas tirgū  

 
Šodien, 26. oktobrī Latvijas Tīro tehnoloģiju klasteris visiem 

interesentiem piedāvā semināru-ekspertu viedokļu apmaiņu 
„Kazahstāna – tās biznesa vide un attīstības tendences. Juridiskie un 
uzņēmējdarbības aspekti sadarbībai ar Kazahstānu”. Seminārs, kuru 
atklās Kazahstānas Republikas vēstniecības Latvijā un Lietuvā 
padomniece Žazira Mirzakasimova, norisināsies galerijā „Arte” Berga 
bazārā no plkst. 14.00 līdz 16.30.  

Tīro tehnoloģiju klastera koordinators Juris Vanags uzsver: „Ikviena uzņēmuma 
izaugsmei jauns noieta tirgus ir svarīgs aspekts, tomēr tas vienmēr nāk ar jauniem 
spēles noteikumiem, citu biznesa kultūru un nosacījumiem rezultātu sasniegšanai. 
Uzņēmumiem, kuri strādā vides un ūdens attīrīšanas tehnoloģiju jomā, kas ietilpst tā 
dēvēto tīro tehnoloģiju kategorijā, NVS valstu tirgi ir vieni no daudzsološākajiem, jo 
tajos joprojām norit ūdens apgādes un vides attīrīšanas sistēmu izveide un 
pilnveidošana. Mūsu uzņēmēji pēdējo 20 gadu laikā ir uzkrājuši nozīmīgu pieredzi 
šajos jautājumos un vienlaicīgi pārzina pirms vairākiem gadu desmitiem šajā reģionā 
veidoto sistēmu priekšrocības, trūkumus un iespējas.”  

Jauno tirgu apzināšanas un apguves nolūkos klastera biedri jau novembrī 
viesosies Kazahstānas ostas pilsētā Aktau. Šī pilsēta patlaban pieredz strauju 
izaugsmi un attīstību, tomēr to raksturo saasinātas vides piesārņojuma un tīra ūdens 
pieejamības problēmas, kas ir interesants izaicinājums Latvijas uzņēmējiem, kas 
specializējušies šāda rakstura tehnoloģijās.  

Seminārā par Kazahstānas tirgus specifiku piedalīsies pieredzējuši lektori.  

Armans Berdalins (Arman Berdalin) ir partneris Kazahstānā vadošā advokātu 
birojā „Sayat Zholshy & Partners”, „International Bar Association” Kazahstānas 
nodaļas padomes loceklis un jurists ar ievērojamu pieredzi uzņēmumu pārvaldībā, 
pirkšanas un pārdošanas darījumu vadīšanā un uzraudzībā. 

Seminārā Berdalina kungs uzstāsies ar praktisku prezentāciju par juridiskiem 
aspektiem, kas jāņem vērā, uzsākot un nodarbojoties ar uzņēmējdarbību Kazahstānā. 



 

Advokātu birojs „Sayat Zholshy & Partners” dibināts 1998. gadā Almaati. 
Kompānija ir viena no lielākajām juridisko pakalpojumu sniedzējām Kazahstānā un 
guvusi pozitīvu novērtējumu reģiona mērogā. 

Andrejs Pumpurs ir uzņēmējs un konsultants, kurš pēdējos astoņus gadus 
aktīvi strādā Centrālajā Āzijā. Viņš dalīsies savā pieredzē par Kazahstānas un 
Centrālās Āzijas biznesa vidi, eksporta, loģistikas un biznesa attīstības perspektīvām. 
Prezentācijā tiks skarti arī jautājumi par Kazahstānas attīstības tendencēm, kā arī 
vēsturiskiem, politiskiem un ekonomiskiem aspektiem, kas ietekmē sadarbību starp 
Latviju un Kazahstānu. 

 

Uzziņai:  

Tīro tehnoloģiju klasterī apvienojušies 24 Latvijas ekonomikai nozīmīgi 
komersanti, kuru kopējais apgrozījums 2011. gadā sasniedza gandrīz 70 miljonus 
latu, kas ir par 40% vairāk nekā šo pašu komersantu kopējais apgrozījums 2010. 
gadā. Šie komersanti ir arī nozīmīgs darba devējs, un pērn kopumā nodarbināja 940 
darbinieku. Klastera izveidē un attīstīšanā iesaistījušās arī septiņas pētniecības 
un/vai izglītības iestādes, kas ir nozīmīgi kompetences un zināšanu partneri jaunu 
produktu attīstīšanā.  

Tīro tehnoloģiju risinājumi ietver: 
– efektīvus vides attīrīšanas procesus, pārveidojot atkritumus otrreizējos 
produktos vai enerģijā;  

– videi draudzīgu alternatīvu enerģijas avotu attīstību;  
– industriālās ražošanas tehnoloģijas, kas samazina vides piesārņojumu un 

resursu patēriņu. 
 
 
Informāciju sagatavoja:  
Tīro tehnoloģiju klasteris 
Dina Eglīte 
tālr. +371 26666845  

 


