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LTRK un Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā
parakstīs sadarbības līgumu
Rīga, 9.marts, LETA. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Amerikas
Tirdzniecības palāta Latvijā šodien parakstīs sadarbības līgumu, aģentūru LETA informēja
organizāciju pārstāvji.
LTRK prezidents Aigars Rostovskis skaidroja, ka kameras biedri arvien vairāk interesējas par
eksporta iespējām ASV. Pirms dažiem mēnešiem LTRK arī organizēja vizīti uz šo valsti, kur
vairāku uzņēmumu pārstāvji, piemēram, no "Latvijas Dzelzceļa" tikās ar potenciālajiem
sadarbības partneriem. Tāpat notikušas arī vairākas augsta līmeņa tikšanās, informē
Rostovskis, piebilstot, ka jau tagad jāgatavojas Eiropas Savienības un ASV brīvās
tirdzniecības līguma iespējām, tādēļ būtiski izveidot pārstāvju tīklu ASV, lai atvieglotu
uzņēmējiem darbu šajā valstī.
Latvijas eksports uz ASV ir samērā neliels, veidojot tikai aptuveni 1% no kopējā apjoma.
LTRK paredz, ka interese par ASV tirgu būtiski pieaugs, jo brīvās tirdzniecības līgums pavērs
plašas iespējas arī vietējām kompānijām eksportēt savus produktus uz šo lielvalsti.
Lai Latvija palielinātu savus tirdzniecības un investīciju apjomus un nostiprinātu ekonomisko
drošību saspringtajā ģeopolitiskajā situācijā, tai būtu jābūt labāk pārstāvētai un redzamai
ASV, uzskata Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā prezidents Arnis Kākulis. ASV esot ļoti
sadrumstalots tirgus, kuru uzņēmumam iekarot pašam saviem spēkiem ir sarežģīti,
darbietilpīgi un dārgi. Lai gūtu sekmes ASV, uzņēmumiem jābūt gataviem pārvarēt grūtības.
Tādēļ nepieciešams atbalstīt Latvijas uzņēmējus, piedāvājot tiem informāciju par ASV
biznesa vidi un savienojot tos ar noderīgiem kontaktiem.
Savukārt ASV uzņēmēji ir 9.vietā pēc investīciju apjoma Latvijā, ieguldot vairāk nekā 300
miljonus eiro.
Līgumu šodien plkst.14.30 parakstīs Rostovskis un Kākulis. Pasākumā piedalīsies arī ASV
vēstnieces vietniece Šārona Hadsone-Dīna. Pēc līguma parakstīšanas notiks preses brīfings,
kurā viņi informēs par Latvijas un ASV sadarbības iespējām, kā arī eksporta tendencēm.
Savukārt pēc tam notiks konference "Unlocking the business opportunities: Latvia & USA",
kurā tiks prezentēta LTRK un Amerikas Tirdzniecības palātas jaunā programma "Gateway to
the USA", kuras mērķis ir attīstīt un paplašināt savstarpējās biznesa saites un veicināt
kontaktu veidošanu starp Latvijas uzņēmumiem un ASV biznesa pārstāvjiem.
Hadsone-Dīna skaidro, ka ASV tirgus ir atvērts Latvijas eksportētāju un investoru prasmēm
un ambīcijām, bet tomēr esot nepieciešams pārkāpt pāri ieejas slieksnim. Viņa apsveic abu
organizāciju centienus izveidot kontaktu tīklu, kas spēs atbalstīt gan lielus, gan mazus
uzņēmumus to ceļā uz ASV tirgu.
LTRK ir uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības
nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju
biedrība, kurā apvienojušies vairāk nekā 1500 individuāli biedri un vairāk nekā 50 uzņēmēju
biedrības. LTRK individuālo biedru - uzņēmumu - apgrozījums 2014.gadā pārsniedza 17,5
miljardus eiro.
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