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Nav spējīgi laicīgi nomaksāt īres maksu, hipotekāro 
kredītu vai arī komunālos maksājumus. 
Nav spējīgs mājās uzturēt nepieciešamo siltuma 
daudzumu. 
Nav gatavs neparedzētiem naudas izdevumiem. 
Nav spējīgs savā ēdienkartē, katru otro dienu, iekļaut 
gaļas produktus, zivju produktus vai citus olbaltumvielu 
ekvivalentus. 
Nav spējīgs pavadīt vienas nedēļas atvaļinājumu ārpus 
mājām. 
Nav spējīgs apmaksāt savas personīgās mašīnas 
izmantošanu.
Nav spējīgs iegādāties veļas mašīnu. 
Nav spējīgs iegādāties krāsaino televizoru. 
Nav spējīgs apmaksāt telefona rēķinu, tai skaitā arī 
rēķinus par mobilo telefonu. http://euroverslas.lt/

Kurās valstīs Eiropā dzīvot labi, bet kurās ne visai labi
Raksta nobeigumā, gribam jums sniegt mazu ieskatu, ko 
nozīmē nabadzība Eiropas līmenī. Termins “sociālā 
nabadzība” tiek pielietots tiem iedzīvotājiem, kuri nevar sev 
atļauties vismaz četrus no zemāk minētajiem deviņiem 
punktiem:

Pēdējie Eurostat statistikas dati liecina, ka 124,5 miljoni 
cilvēku jeb 24,8% Eiropas iedzīvotāju atradās uz nabadzības 
robežas vai sociālās atstumtības robežas. Piemēram, Latvijā
nabadzībai ir pakļauti aptuveni 35% iedzīvotāju. Vēl vairāk 
nabadzīgu cilvēku, pēc Eiropas standartiem, dzīvo Bulgārija – 
43,6%. 
Starp citu, daudzi uzskata, ka Eiropā labi ir būt pensionāram. 
Daļēji tā tas arī ir. Dažās valstīs pensija ir 70% no darba 
algas, bet līdz tai ir jānodzīvo. Tagad daudzas valstis ir 
metušās pacelt pensionēšanās vecumu, piemēram, pirms 
neilga laika Vācijā pensionēšanās vecumu pacēla līdz 67 
gadiem, bet Lielbritānijā līdz 68 gadiem. Par pensionēšanās 
vecumu pacelšanu sprieda arī Itālija. 
Novērtēt dzīves līmeni valstī pēc algas un pensiju līmeņa – 
nav korekti. Tas ir tāpēc, ka produkti kādā no valstīm var 
maksāt dārgāk, bet citā valstī benzīna cena var būt par 20 – 
30% augstāka nekā pie kaimiņiem. Kādā no valstīm 
pusdienas var ieturēt par 15 eiro, bet citā valstī – par 4 eiro. 
Ziemeļu valstīs komunālie maksājumi būs daudz augstāki, 
nekā dienvidu valstīs. Tāpēc, pacentīsimies novērtēt dzīves 
līmeni pēc tā, cik naudas mēs relatīvi tērējam pārtikas 
iegādei. Liels daudzums cilvēku, visās valstīs, ēd, vairāk vai 
mazāk vienādus ēdienus un pērk aptuveni līdzīgus produktu 
komplektus. 
Reitingā pirmo vietu ieņem viena no bagātākajām valstīm 
Luksemburga, otrajā vietā atrodas Lielbritānija un trešo 
vietu ieņem Šveice. Līderu skaitā ir iekļuvušas tādas 
Ziemeļeiropas un Centrālās Eiropas valstis kā Dānija, 
Norvēģija, Vācija un Austrija. Francija ieņem 17. vietu, Itālija 
19. vietu. Visvairāk naudas, savas ikdienišķās maizes iegādei 
no visas kopējās naudas summas tērē Lietuva – 33,7% un 
Rumānija – 41,9%. 

Aktualitātes Eiropā
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus 
pieteikties Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts 
bezdarbnieku izglītībai” ietvaros īstenotajam pasākumam 
“Apmācība pie darba devēja” (Praktiskā apmācība). Darba 
devējiem tā ir iespēja, saņemot dotāciju, apmācīt sev 
nepieciešamos speciālistus, savukārt bezdarbniekiem tā ir 
iespēja apgūt profesionālās iemaņas visdažādākajās 
profesijās, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās 
kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei. 
Kā darba devēji var pieteikties? 

1. Jāaizpilda pieteikuma forma, kas atrodama NVA 
mājaslapā www.nva.gov.lv, un jāpievieno prasītā informācija. 

2. Aizpildīts pieteikums jāiesniedz vai jānosūta pa pastu tai 
NVA filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota 
Praktiskā apmācība. 

3. NVA filiāle pieņem darba devēja pieteikumu un organizē 
Aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisiju, 
kura izskata pieteikumus un pieņem lēmumu apstiprināt vai 
atteikt darba devējam Praktiskās apmācības īstenošanu. Par 
pieņemto lēmumu NVA filiāle informēs darba devēju un, ja 
lēmums būs pozitīvs, aicinās piedalīties bezdarbnieku atlasē 
Praktiskajai apmācībai un slēgt līgumu par apmācības 
īstenošanu.

Aktualitātes Latvijā

Iespēja darba devējiem apmācīt sev 
nepieciešamos speciālistus! jaunieti, piesakies Eiropas Sociālā fonda 

finansētā projektā "PROTI un DARI!"

1.lpp
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Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik 
nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata 
meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā 
(NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā 
fonda finansētā projektā "PROTI un DARI!". 

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram 
projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši 
viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, 
interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām 
jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, 
piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert 
tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, 
speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. 
c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), 
brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un 
jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, 
profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes 
uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai 
apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās 
sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas 
jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu
individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts 
projektā līdz 9 mēnešiem. 
Vairāk informācijas par projektu "PROTI un DARI!", Nr. 
8.3.3.0/15/I/001, var atrast aģentūras tīmekļa vietnē 
www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras 
Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

PROTI
UN 

DARI!

Atbalsta programmas  kultūras un radošo 
nozaru projektu īstenošanai 

26.01.2017. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējs 
Radošās Eiropas biroja rīkots seminārs, kurā dažādu 
starptautiska mēroga finansējuma iespēju pārstāvji izklāstīja 
informāciju par atbalsta programmām, kurās var gūt 
finansējumu kultūras un radošo nozaru projektu īstenošanai. 
Visas semināra prezentācijas var atrast šeit: 
http://ej.uz/EiropaRadosa 

http://www.jaunatne.gov.lv/
http://ej.uz/EiropaRadosa


AICINA JAUNIEŠU KOMANDAS PIETEIKTIES 
BIZNESA KONKURSAM 

 Aktualitātes EDIC Gulbenē un novadā  

„Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumi Gulbenes novadā”

6. februārī, sākas jauniešu komandu uzņemšana biznesa 
projektu konkursā ''Radām novadam''. Konkurss ir 
turpinājums pilotprojektam, kurš noslēdzās 2016. gada 
vasarā un Eiropas Komisijas vērtējumā tika atzīts par 
labāko uzņēmējdarbības veicināšanas projektu Latvijā un 
vienu no labākajiem Eiropā.Konkursa mērķis ir dot iespēju 
apliecināt sevi talantīgiem un uzņēmīgiem Latvijas 
jauniešiem, izstrādājot un īstenojot dažādus biznesa 
projektus Latvijas novados. 
Konkursā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 
30 gadiem, ja viņa pieredze uzņēmējdarbībā nepārsniedz 
sešus mēnešus. Jaunieši tiek aicināti pieteikties konkursam 
līdz 31. martam, izveidojot komandu vismaz trīs cilvēku 
sastāvā un reģistrējoties "radamnovadam.lv". Konkursā tiek 
aicināts pieteikties ikviens jaunietis, kurš jūt sevī spēkus 
sasniegt savus izvirzītos mērķus. 
Komandām tiks sniegts atbalsts ideju realizācijai un 
komandas iegūs arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli 
palielinot iespējas piesaistīt finansējumu saviem projektiem 
un papildus atbalstu no novadiem. 
Visām komandām būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu 
granta veidā vismaz 2000 eiro apmērā. Papildus tam 
labākās komandas divu gadu laikā sadalīs balvu fondu 10 
000 eiro vērtībā. 
"Īstenojot savus biznesa projektus, jaunieši konkursa 
ietvaros tiks mudināti izmantot un attīstīt savus talantus, 
spējas, iegūstot nepieciešamās zināšanas, mentoringu, 
kontaktus un pieredzi," norāda konkursa organizatori. 
Vairāk informācijas šeit: http://ej.uz/RadamGulbenei

Izsludināta LEADER projektu pieņemšanas 
2. un 3.kārta 

Gulbenes novada iedzīvotājiem (fiziskām    un juridiskām 
personām) ir iespēja saņemt ERAF finansējumu ar atbalsta 
intensitāti līdz 70% uzņēmumu izveidošanai un esošo 
attīstībai, Biedrība “SATEKA” izsludinātā atklātā projektu 
iesniegumu pieņemšanas 2.kārtas ietvaros. Šī ir lieliska 
iespēja veicināt, pilnveidot uzņēmējdarbību Gulbenes 
novadā. Projektu pieteikumu pieņemšana tiek izsludināta 1.1. 
rīcībā “Mikro (sīko) un mazo uzņēmumu izveidošana un 
esošo attīstība” . Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks 
15.02.2017.- 15.03.2017. darba dienās no plkst. 9.00-17.00 

Biedrība “SATEKA” arī izsludina atklātu projektu 
iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā 
attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar 
SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada
13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai 
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju””. 

3.kārtas projektu iesniegumu pieņemšanas laiks – 
03.03.2017. – 03.04.2017. 

Vairāk informācijas šeit: http://www.sateka.lv/ 
 

Projektu īsteno Gulbenes novada dome sadarbībā ar 
Gulbenes novada sociālo dienestu, Gulbenes novada invalīdu 
biedrību un Gulbenes novada pensionāru biedrība „Atspulgs 
5”. 
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pakalpojumiem Gulbenes novada
iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem. 
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts 
budžeta līdzekļiem.  
Informācija: http://ej.uz/VeselibaVeic
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Piektdien, 20.janvārī Madonā, Blaumaņa ielā 3 ar svinīgu 
pasākumu tika atklāts Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) Madonas biznesa inkubators. Tā 
atklāšanas pasākumā jaunos uzņēmējus un viesus uzrunāja 
Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks 
Raimonds Aleksejenko, Madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un LIAA Madonas Biznesa 
inkubatora vadītāja Iveta Vabule. 
Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā arī 
biznesa inkubatora sadarbības partneriem bija iespēja 
apskatīt telpas, iegūt informāciju par LIAA biznesa 
inkubatora attīstības plāniem Madonā un tā darbības 
teritorijā – Ērgļu, Cesvaines, Madonas, Lubānas un 
Varakļānu novados, kā arī iepazīties ar pirmajiem Madonas 
biznesa inkubatora uzņēmumiem, to produktiem. 
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs
Ceļapīters ir gandarīts, ka biznesa inkubators oficiāli ir 
uzsācis savu darbību Madonas novadā: „Esmu pārliecināts, 
ka formāts, kādā biznesa inkubators tiek organizēts, – EM, 
LIAA un pašvaldības kopīga darba organizācija – ir pareizs 
un veiksmīgs, jo valstij nav svarīgāka uzdevuma kā attīstīt 
uzņēmējdarbības vidi. Prieks arīdzan par to, ka Madonas 
inkubatoru izmanto jau pirmie jaunie uzņēmēji!” 
LIAA direktors Andris Ozols: „Latvijas nākotne ir inovatīva, 
eksportspējīga uzņēmējdarbība, kas spēj nodrošināt 
iedzīvotājiem nepieciešamās darbavietas visā valstī, stabilu 
labklājību un drošību par nākotni. Lai šī nākotne pienāktu 
iespējami drīzāk, nenovērtējami svarīga ir palīdzība ne tikai 
jaunas uzņēmējdarbības sākšanai, bet arī jau esošās 
attīstīšanai. Tāpēc LIAA biznesa inkubatoros tiks 
nodrošinātas visplašākās iespējas gan attīstīt savu ideju, gan 
iegūt vērtīgas praktiskas konsultācijas.” 
Vairāk informācijas šeit: http://ej.uz/LIAAmadona 
Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita 
informācija pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv 

 Aktualitātes EDIC Madonā un novadā  

Madonā atklāts viens no 14 LIAA biznesa 
inkubatoriem reģionos

Madonas biznesa inkubators 
Blaumaņa iela 3, Madona, LV-4801, Latvija 
Tālrunis: 62400907 
Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00 

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta 
“Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 
ietvaros. 
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Tālrunis: 67039472 
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Madona var labāk!
Arī šogad aicina iesniegt savu biznesa ideju konkursam 
“Madonas var labāk!”, kur uz finansiālu atbalstu var 
pretendēt fiziskas personas, kas vēlas uzsākt 
uzņēmējdarbību un Madonas novada uzņēmēji, kam 
nepieciešams līdzfinansējums attīstībai. Pašvaldība, 
konkursa ietvaros, piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un 
fizisko personu projektiem, kas paredz – jaunu darba vietu 
radīšanu, jaunu produktu vai pakalpojumu veidošanu, kā arī 
komercdarbībai ar tiešām eksporta pazīmēm. 

Maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 
ir EUR 4000 jaundibinātam uzņēmumam, kas nav vecāks 
par 6 mēnešiem pieteikuma iesniegšanas dienā un fiziskai 
personai, kas ir gatava reģistrēt uzņēmumu un attīstīt 
uzņēmējdarbību Madonas novadā, sava pieteiktā projekta 
ietvaros, turklāt 6 mēnešu laikā pēc finansējuma 
saņemšanas uzņēmums ir radījis vismaz 1 pilnas slodzes 
darbavietu, kā arī nodrošina līdzfinansējumu 20 % apmērā 
no projekta kopējām izmaksām. 

Uzņēmumiem, kas pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecāki 
par 6 mēnešiem maksimāli pieļaujamais Pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000. 

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz katra mēneša pēdējās 
darba dienas plkst.16:00. Ar projekta pieteikuma 
sagatavošanas un iesniegšanas kārtību var iepazīties 
konkursa nolikumā. 

vairāk informācijas un pieteikuma veidlapu meklē 
šeit: http://ej.uz/MadonaVar 

Sīkāka informācija par konkursu pieejama Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā, 
109. kabinetā, Saieta laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 
20204906, vai epastā ilze.vogina@madona.lv

http://www.liaa.gov.lv/
http://ej.uz/MadonaVar


Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2017” 
 norisinājās no 3. līdz 5. februārim Ķīpsalā, uz kuru aktīvi 
gatavojās arī Smiltenes, Apes, Raunas un Alūksnes novadi, 
lai visi kopā pārstāvētu savu novadu tūrisma piedāvājumu 
zem kopīgā nosaukuma ‘’Vidzemes šosejas pieturas’’. 
“Vidzemes šosejas pieturas” ir sadarbības projekts, kas 
piedalās tūrisma izstādē Balttour jau trešo gadu pēc kārtas. 
Tā mērķis ir piedāvāt kopīgu tūrisma piedāvājumu, lai 
ieinteresētu plašāku auditoriju. Sadarbība sākotnēji 
izveidojusies Raunas, Smiltenes un Apes novadiem, taču šis 
gads ir īpašs, jo sadarbība ir paplašinājusies un klāt 
pievienojies arī Alūksnes novads. 
Visas četras pašvaldības kopīgi ir izdevušas tūrisma karti 
“Vidzemes šosejas pieturas” 2017. gadam, kas ir pieejama 
piecās valodās – latviešu, angļu, krievu, igauņu un lietuviešu. 
Ikvienam interesentam, apmeklējot stendu “Vidzemes 
šosejas pieturas”, bija iespēja uzzināt par visu četru novadu 
daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu. Katrs novads aicināja 
apmeklēt kultūrvēsturiskās, amatu prasmju, gardēžu, 
piedzīvojumu un dabas pieturas. Visās trīs dienās 
apmeklētāji stendā varēja saņemt ne tikai interesējošo 
informāciju, bet arī piedalīties degustācijās un palutināt savu
vēderu ar īstiem lauku labumiem, 
Aigars RIBUŠS 

Alūksnietis Jurijs Marinovs īstenojis 
projektu un iegādājies mobilo skatuvi 

 Aktualitātes EDIC Alūksnē un novadā  

Alūksne kā viena no vidzemes šosejas 
pieturām izstādē "Balttour 2017" 

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" apstiprinājusi un Jurijs 
Marinovs īstenojis projektu  “Kultūras dzīves un sabiedrisko 
aktivitāšu attīstība un dažādošana Alūksnes novadā,  
atbilstoši dabas un kultūras sniegtajām priekšrocībām” 
Projekts tika iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un tas 
nodrošina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības 
stratēģijas 2015.-2020.gadam I (nepārtrauktās) atklātās 
projektu iesniegumu kārtas ietvaros izsludinātā Stratēģiskā 
mērķa SM3 “UZ vietējiem resursiem un konkurētspējīgām 
priekšrocībām balstīta ekonomika” un Rīcības R3.4. 
“Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu 
veidošana un attīstīšana” rezultātu sasniegšanu. 

Alūksnes novada vidusskola ir iesaistījusies Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības 
skolu stratēģiskās partnerības projektā

Skolēnu atskaitīšana no skolas – Arī viens ir daudz!” kopā ar 9 valstīm: Turciju, Angliju, Norvēģiju, Itāliju, Kipru, Grieķiju, 
Portugāli, Lietuvu un Bulgāriju. Projekts norisināsies no 2014.-2017.gadam. 
Skolēnu atskaitīšana no skolas ir daudzšķautņaina un sarežģīta problēma, kas var rasties personīgo, sociālo, ekonomisko, 
izglītības vai ģimenes apstākļu dēļ. Skolām ir svarīga loma, lai risinātu šo problēmu. Viens no Eiropas izglītības stratēģijas 
mērķiem ir līdz 2020.gadam samazināt skolēnu atskaitīšanu no skolas , lai vidējais rādītājs būtu mazāk par 10%.Investīcijas 
izglītībā palielina jauniešu izredzes darba tirgū. Projekta mērķis ir atrast jaunas metodes, smelties pieredzē no 
partnervalstīm, lai samazinātu skolēnu atbirumu. 
Vairāk informācijas šeit: http://ej.uz/AluksneErasmus
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http://ej.uz/AluksneErasmus


Pieredze. Projekti , granti, iespējas, semināri 

Nevalstiskās organizācijas no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas 
var pieteikties Ziemeļvalstu Ministru padomes Grantu 
programmai līdz 15.03.2017. NVO programmas mērķis ir 
atbalstīt spēcīgas un dinamiskas pilsoniskās sabiedrības 
Baltijas jūras reģionā un palīdzētu paplašināt NVO 
kapacitāti Baltijas valstīs, daloties pieredzē un zināšanās ar 
Ziemeļvalstu partneriem.  

2017. gada 17.februārī Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) rīkoja informatīvu semināru par projektu pieteikumu 
sagatavošanu Eiropas Savienības programmā Erasmus+ 2. 
pamatdarbības aktivitātē (KA2) “Stratēģiskās partnerības” 
2017.gada konkursa ietvaros. 
Uz semināru tika aicinātas piedalīties organizācijas, kas 
plāno iesniegt stratēģisko partnerību projektus 2017.gadā.   
Vairāk informācijas šeit: http://ej.uz/ProjektuSagatavosana

Notiks starptautisks seminārs par 
e-demokrātiju

26.-30.04.2017. Oslo, Norvēģijā notiks seminārs “Shaking 
politics: civic tech for the political sphere”. Seminārs ir daļa 
no semināru cikla par e-demokrātiju, kuram var pieteikties 
jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem. Pieteikties var līdz 
15.03.2017. Dalības maksa ir € 100. 
Vairāk informācijas šeit: http://ej.uz/JEFeu
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Informatīvs seminārs par projektu 
pieteikumu sagatavošanu

Nevalstiskajām  organizācijām atvērta 
Ziemeļvalstu Grantu programma 

Tuvojas 
“Vidzemes Uzņēmēju dienas 2017” 

Sākas gatavošanās “Vidzemes Uzņēmēju dienām 2017” – 
gada lielākajam uzņēmējdarbības pasākumam reģionā, kas 
19. un 20. maijā norisināsies Valmieras centrā. Tās tiks 
atzīmētas jau 20. gadu. Katru gadu izstādei tiek noteikta 
īpaša tematika, un šogad tā būs “Uzņēmējs – Vidzemes 
lepnums”. 
“Vidzemes Uzņēmēju dienu 2017” laikā Valmierā pulcēsies 
Vidzemes novadu uzņēmēji un amatnieki, profesionālās un 
augstākās izglītības iestādes, demonstrējot jaunākos 
produktus un pakalpojumus, kā arī savus sasniegumus. 
Tāpat pasākuma laikā būs iespēja apmeklēt Vidzemes 
novadu “sētas”, iepazīstot uzņēmēju, amatnieku un 
mājražotāju daudzveidību. Kā ierasts, papildus notiks 
dažādas aktivitātes, kas būs saistošas gan lieliem, gan 
maziem pasākuma apmeklētājiem. 
 Aicinām interesentus piedalīties izstādē un pēc iespējas 
daudzveidīgāk iepazīstināt ar savu ražoto produktu un 
pakalpojumu klāstu! Pieteikšanās dalībai izstādē līdz 
2017.gada 31.martam. Aicinām sūtīt pieteikumus uz e-pastu 
valmiera@chamber.lv, faksu 64281214 vai iesniegt personīgi 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) 
Vidzemes nodaļā Stacijas ielā 26 Valmierā. Plašāka 
informācija pieejama, zvanot pa tālruni 20264530. Aktuālā 
informācija, kā arī pieteikums-līgums pieejams mājaslapā 
www.vidzemesizstade.lv. 
“Vidzemes Uzņēmēju dienas” organizē LTRK Vidzemes 
nodaļa sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību un 
Vidzemes plānošanas reģionu. Tas ir vienīgais šāda veida 
pasākums reģionā, kas norit jau divdesmito gadu pēc kārtas, 
nezaudējot savu popularitāti nedz tirgotāju, nedz 
apmeklētāju vidū. Info: http://ej.uz/UznemejiVidzeme

http://ej.uz/ProjektuSagatavosana
http://ej.uz/JEFeu
http://ej.uz/UznemejiVidzeme


EDIC piedāvā:

Europe Direct informācijas centri

Dažādus informācijas materiālus par Eiropas Savienību; 
Tematiskus pasākumus dažādām mērķauditorijām; 
Uzziņu sniegšanu par Eiropas Savienību; 
Konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības jautājumos; 
Iespēju izmantot datortehnikas, interneta pakalpojumus un informācijas 
resursus par Eiropas Savienību internetā;  
Kopēšanas, skenēšanas pakalpojumus materiāliem par Eiropas Savienību; 
Izmantot faksa un telefona pakalpojumus - iespēja komunicēt ar ES 
struktūrām un izmantot EUROPE DIRECT uzziņu centru 
T: 00 800 6 7 8 9 10 11

O.Kalpaka iela 60A 
Gulbene, LV-4401 

T: 64471335 
e-pasts: 

gulbenes_bibl@latnet.lv

Skolas iela 12 
Madona, LV-4801 

T: 64821050 
e-pasts: 

esip@madona.lv

Lielā Ezera iela 24 
Alūksne, LV-4301 

 T: 64322197, 64322178 
e-pasts: 

aluksne.bibl@inbox.lv

Alūksnē

Gulbenē

Madonā

http://www.draugiem.lv/edicgulbene/

@EDICgulbene

http://www.draugiem.lv/edicgulbene/
https://www.facebook.com/EDICgulbene/

