
BRUNCH AR UZŅĒMĒJIEM – pieredzes un iedvesmas pasākums 

 

9.martā, plkst. 11:00 LIAA Daugavpils biznesa inkubatros organizē uzņēmēju pieredzes un 

iedvesmas pasākumu “BRUNCH AR UZNĒMĒJIEM”. 

 

Pasākums notiks jau otro gadu pēc kārtas. Šogad tika mainīts pasākuma formāts un tas notiks 

tiešsaistē (LIAA Daugavpils biznesa inkubatora facebook mājaslapā). Jaunais formāts pavēra 

plašākas iespējas uzaicināt uz pasākumu ne tikai Latgales uzņēmējus, bet arī uzņēmējus no 

citiem novadiem. Pasākums būs skatāms tikai tiešsaistē un nebūs pieejams pasākuma ieraksts. 

 

Pasākuma viesi būs no trīs fantastiski uzņēmēji no LIAA biznesa inkubatoriem, kur katrs 

uzņēmums darbojas savā nozarē un ir guvis lielus panākumus savā darbības sfērā. 

 

LIAA Daugavpils biznesa inkubatoru pārstēvēs Anastasija Hotuļova, uzņēmums SIA Wigiwama. 

Wigiwama nodarbojas ar dekora preču ražošanu bērnu istabām. Uzņēmuma produkcija ražota 

no OEKO-Tex sertificētiem materiāliem, kolekcijas taisītas no velveta vai no audumiem ar pašu 

izveidotiem rakstiem. Tagad produktu klāstā ir pupiņu maisiņi, rotaļu paklāji un nojumes – viss, 

ko var iedomāties, lai izveidotu rotaļīgu interjeru bērnu istabā. Uzņēmuma ražotne atrodas 

Daugavpilī un uzņēmums eksportē savu produkciju vairāk kā uz 30 valstīm. 

 

Māris Lagzdiņš, uzņēmums SIA fon Films ir LIAA Radošo industriju inkubatora dalībnieks. 

fon Films radošā komanda veido kino, televīzijas un interneta saturu. Uzņēmums producē, 

raksta scenārijus, nodrošina nepieciešamos tehniskos risinājumus un veic pēcapstrādi. fon Films 

par savu virsuzdevumu un mērķi ir izvirzījuši radīt un izplatīt tādu saturu, kas vienlaicīgi izglīto 

un izklaidē. fon Films rada saturu, kas ir saistošs ne tikai lokāli, bet arī adaptējams un 

prezentājams ārpus Latvijas. 

LIAA Jelgavas biznesa inkubatora pārstāvēs Elīna Romašova, uzņēmums SIA RichBerry. 

RichBerry ražo ķirbju sēklu miltus, no kuriem gatavo bezglutēna miltu produktus. Uzņēmums 

piedāvā gatavus sausos miltu maisījumus dažāda veida mafinu un maizes mīklu pagatavošanai. 

Maisījumi ļauj īsā laikā pēc jau gatavas receptes viegli pagatavot uzturvērtībām bagātu 

produktu mājas apstākļos. Ķirbju sēklu milti ir dabīgs daudzu minerālvielu (dzelzs, cinka, 

magnija, kālija) un B grupas vitamīnu avots, tie ir olbaltumvielu un šķiedrvielu avots. Produkti ir 

pārbaudīti un testēti sertificētās laboratorijās Latvijā un Polijā. Uzņēmums gada laikā ir iekļuvis 

4 lielveikalu ķēdēs Latvijā un ir izstrādājis 8 jaunus produktus. 

 

LIAA Daugavpils biznesa inkubators aicina ikvienu interesentu piedalīties uzņēmēju pieredzes 

un iedvesmas pasākumā! 

Vairāk par pasākumu un aktuālākā informācija: https://www.facebook.com/LIAADaugavpils 

 

Informāciju sagatavoja: 

Santa Dzalbe-Sologuba 

LIAA Daugavpils biznesa inkubatora 

vecākā projektu vadītāja 

daugavpils@liaa.gov.lv 

+371 62401094 
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