SALA
atzīta
par
vienu
labākajām
publiskajām
jaunbūvēm Latvijā
30.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika skates „Gada labākā
būve Latvijā 2016” fināls un apbalvošanas ceremonija. Nominācijā
“Sabiedriskā jaunbūve” Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrsbibliotēka “SALA” tika atzīta par trešo labāko jaunuzcelto būvi
Latvijā 2016. gadā.

Apbalvošanas ceremonijā skulptūru un diplomu saņēma būvuzņēmējs SIA
“Monum”, bet pasūtītāja vārdā Alojas novada domes priekšsēdētāja Dace
Vilne

saņēma

pie

ēkas

piestiprināmu

plāksni

un

diplomu.

Arī

darbuzņēmēji un projektētāji saņems diplomu par iegūto 3. vietu
nominācijā.

Līdz ar būvju vērtēšanu norisinājās arī bērnu zīmējumu konkurss “Mana
novada dārgakmens-gada būve”. Konkursam kopumā tika iesūtīti 129
darbi. Bērnu zīmējumus vērtēja žūrija, kā arī notika balsojums sociālo
tīklu lapā Facebook. Sociālo tīklu balsojumā 3. vietu ieguva Staiceles
vidusskolas skolnieces Alises Tiltiņas (skolotāja Dace Priekule)
darbs, bet 4. un 6. vietu Meldras Zālamanes (skolotāja Linda
Abendrote) zīmējumi. Abas meitenes zīmēja tiltu pār Salacu Staicelē.
Pateicamies

visiem

zīmējumu

autoriem

un

viņu

skolotājiem

par

piedalīšanos konkursā.

Skates “Gada labākā būve Latvijā 2016” nominācijas un tām izvirzītās
būves:
Sabiedriskā jaunbūve. Bērnudārzs un skola „Exupery International
School” Piņķos, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs –

bibliotēka

„Sala”,

Olaines

cietuma

dzīvojamā

korpusa

ēka,

resocializācijas centra pārbūve, Saieta nams (1. un 4. kārta) Lāčplēša
ielā Rīgā, AS „Latvijas Valsts meži” birojs Dundagā.
Pārbūve. Rīgas Motormuzejs (1. kārta), Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Jūrmalā, Olaines 1. vidusskolas bibliotēka, NBS kājnieku skolas
kazarmas Alūksnē, Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēka, Viesnīca
„Kuršu krogs” Lībagu pagastā Talsu novadā.
Restaurācija. Rīgas Doms un tornis, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas
Romas katoļu baznīcas zāles griesti un otrā stāva sienu apdares, Rīgas
vēstures un kuģniecības muzeja dienvidu gala sienas zelmiņš, rietumu
fasāde un astrolābijs, Kuldīgas vecais rātsnams.
Inženierbūve. Biķernieku kompleksās sporta bāzes sacīkšu trases posms
Rīgā, Valsts galvenā autoceļa A 9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km
24,40 – 38,18 segas rekonstrukcija, ieskaitot Kalnciema tilta pārbūvi,
Menčupītes tilts Kocēnu novadā.
Ainava. Bērnu rotaļu laukuma pārbūve Centrālajā parkā Daugavpilī.
Lielā laukuma Ventspilī pārbūve un strūklakas „Fregate Valzivs”
jaunbūve.

Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra-bibliotēkas “SALA”
projekta autors SIA “HUMA arhitektu studija”, galvenais darbuzņēmējs
SIA “Monum”, autoruzraugs SIA “Kroks R” (Ija Rudzīte), būvuzraugs
“Firma L4” (Romāns Basikirskis), galvenais darbuzņēmējs SIA “Plastik”.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko
Liānas Lilenblates-Sipko foto

Mazajiem zemniekiem būs 15
000
eiro
vienreizējais
atbalsts

Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku
attīstību,var
pieteikumus

15

sākt
000

izstrādāt
eiro

liela

projektu
atbalsta

saņemšanai. Palīdzību projektu izstrādē sniegs
arī aptuveni 70 SIA ”Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
(LLKC) konsultanti birojos visā Latvijā (*).

Kopējais finansējums – 18 747 336

eiro, varētu pietikt 1250

saimniecībām.

Atbalsta mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju,
paaugstinot to ražošanas produktivitāti, efektivitāti, atbalstot
kooperāciju un tirgus pieejamību.

Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska
persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai
juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, un
norādītā adrese netiks mainīta visu projekta īstenošanas laiku.

Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemta virkne kritēriju. Piemēram, gada
kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai projekta
iesnieguma iesniegšanas dienā jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no
šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro.
Kopējā īpašumā esošā vai nomātā lauksaimniecības zeme nepārsniedz 50
hektārus. Ja atbalsta pretendents zemi nomā, tad nomas termiņš nav
īsāks par 5 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Turklāt
nepieciešama arī augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības
izglītība, vai apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160
stundu apjomā, vai atbalsta pretendentam jāpierāda 5 gadu darba
pieredze lauksaimniecības jomā.

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad

projekta īstenošanas laikā jāapgūst lauksaimniecības pamatzināšanas

vismaz 160 stundu apjomā.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības
produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Atbalsts paredzēts
ilgtermiņa ieguldījumu (vismaz 80% no finansējuma) un apgrozāmo
līdzekļu finansēšanai.
Saimniecībai, kura vēlas pretendēt uz atbalstu, ir jābūt reģistrētai
Uzņēmumu reģistrā vai saimnieciskai darbībai jābūt reģistrētai Valsts
ieņēmumu dienestā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Plānotajam

projektam

ir

jābūt

saistītam

ar

nepārstrādātu

un

pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Darījumdarbības plānu saimniecībai sagatavo divus līdz 4 gadus ilgam
laika periodam (atkarīgs no izvēlētās nozares).
Šajā laika periodā ir obligāti jāsasniedz darījumdarbības plānā
noteiktie mērķi.
Neto

apgrozījumam

no

nepārstrādātu

un

pārstrādātu

lauksaimniecības produktu ražošanas un saimniecības ekonomiskā
lieluma standartizlaides vērtībai ir jāsasniedz 2000 eiro.
Sasniegtais

neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu

produktu ražošanas vai standartizlaides vērtība

jāpalielina

vismaz par 20%.

Lauku atbalsta dienests vērtēs darījumdarbības plāna kvalitāti un
plānoto

ieguldījumu

atbilstību

sasniedzamajiem

mērķiem,

kā

arī

darījumdarbības plānā noteikto sasniedzamo mērķu samērīgumu ar kopējo
saņemtā atbalsta apmēru.

Saimniecības finansējumu saņems pa daļām – 80% jeb 12 000 eiro saņems
pirms ieguldījumu veikšanas, uzrādot priekšapmaksas rēķinus vai citus
darījumus apliecinošus dokumentus, bet 20% no finansējuma jeb 3000
eiro izmaksās tikai pēc tam, kad projekts būs veiksmīgi realizēts,
sasniedzot noteiktos mērķus.

Atbalstu šajā programmā nevar saņemt, ja atbalsta pretendents:
1)saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam

pasākumos

“Atbalsts

daļēji

naturālo

saimniecību

pārstrukturēšanai”, “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” vai “Lauku
saimniecību modernizācija”;
2)ir iesniedzis un Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis projekta
iesniegumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem,
var izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku “ES atbalsta pieejamības
noteikšanas programma”, kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/.
Papildjautājumus var uzdot “Forums ES finanšu piesaistei”, kas
pieejamshttp://forums.llkc.lv/.
LLKC

kontaktpersonu

saraksts

pieejams:

http://new.llkc.lv/sites/default/files/baskik_p/pielikumi/mls_kontaktp
ersonas_birojos_0.pdf.
Atgādinām, ka projektu iesniegumu pieņemšana būs no 2017. gada 1.
jūnija līdz 30.

jūnijam.

(*) LLKC Ogres un Talsu birojā pieteikties uz projektu izstrādi vairs
nav iespējams, konsultanta noslodzes dēļ.

Informāciju sagatavoja

LLKC Ekonomikas nodaļa
63007560

Seminārs Aktualitātes darba
tiesību jomā
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
(LTRK)

Vidzemes

nodaļa

organizē

semināru

AKTUALITĀTES DARBA TIESĪBU JOMĀ

19.aprīlī, no plkst. 13:00-16:00, viesnīcā „Wolmar”, Tērbatas iela 16
a, Valmierā

Semināra tēmas:
 Darba tiesisko attiecību nodibināšana
 Priekšnoteikumi darba līgumu ( uz noteiktu un nenoteiktu laiku)
noslēgšanai


Ierobežojumi

darbiniekiem

veikt

blakus

darbu,

konkurences

ierobežojumi
 Komercnoslēpuma neizpaušanas pienākums
 Darba devēju un darbinieku atbildības jautājumi
 Darbinieku profesionālā apmācība vai kvalifikācijas paaugstināšana
 Darba tiesisko attiecību izbeigšana

Eksperti:
Irina Kostina un Andris Lazdiņš

Semināra programma

Reģistrēšanās līdz 13. aprīlim
w https://goo.gl/forms/mCuzdf70iuJChP5r1
w valmiera@chamber.lv
w +37120264530

Dalības maksa seminārā:
LTRK Biedriem:
Citiem:

8,00 + PVN

15,00 + PVN

Staiceles klauna Ingo trupa –
Teātra dienās
Staiceles vidusskolā 2017. gada Teātra dienu laikā nebijis notikums –
dramatiskā kolektīva Pipars pirmizrāde. Jaunie aktieri (1. – 5. klašu
skolēni) tik azartiski un talantīgi iejutās klaunu
uzdzirksteļojot un izspēlējot kopā ar savu

tēlos, ne pa jokam

režisori, Staiceles

vidusskolas sākumskolas skolotāju Ingu Neimani pašu radīto Klaunādi.

Vislielākais satraukums laikam bija režisorei, atceroties teikumu par
pirmajiem kucēniem. Bet teicienam pretī – citāts: „Viss kas notiek, ir
uz labu!” Un Teātra dienu

izrāde aizzibēja kā emocionāli skaists un

dzīvespriecīgs, krāšņs un joku pilns mirklis! Tāpēc vispirms paldies
Staiceles kultūras nama amatierteātra Fabrika aktieriem par sniegto
atbalstu. Aiga Leimane, piemēram,

palīdzēja klauniņiem tikt pie

burvīga grima, tā brīnišķīgi atraisot jaunos māksliniekus savos tēlos:
Diānu Šišlo kā jautro klauniņu, Kendiju Grāvīti kā nopietno, Gundu
Rozenbergu – bailīgo, Elizabeti Dreimani – vienaldzīgo, Daci Štemeri
kā mazo, bet ļoti darīt gribošo, Regnāru Neripu – bez piecām minūtēm
pieaugušo, skolotāju Ingu – vecā jūras vilka lomā.

Paldies arī Mārim Borisovam, kas mūsu arēnu jeb Staiceles kultūras
nama skatuvi ietērpa gaismā. Paldies Daināram Konrādam par mūzikas
disku. Mūsu foto meistars Einārs Bērziņš kā allaž rūpējas, lai
vēsturei paliek neaizmirstami Staiceles vidusskolas kultūras dzīves
mirkļi. Paldies par vienmēr brīnišķīgo sadarbību Fabrika režisorei un
mūsu kultūras nama vadītājai Airai Lapkovskai. Ļoti liels prieks un
gandarījums, ka skatītājiem klauna Ingo trupas uzstāšanās patika.

Piepūst buras un noturēties uz viļņa mums lika arī Staiceles
pirmsskolas audzēkņi ar saviem spiedzieniem, kliedzieniem, smiekliem
un skaļajiem aplausiem. Ar interesi mūs, protams, vēroja kolēģi –
Staiceles amatierteātra aktieri. Bet īkšķus par pirmizrādi zālē turēja
jauno aktierīšu mammas un omes.

Paldies! Esmu laimīga un gandarīta par sava dramatiskā kolektīva
veikumu šī gada Teātra dienās. Īpaši par vecāku un vecvecāku atbalstu,
tik pilnu mīlestības.

Inga Neimane,

Staiceles vidusskolas dramatiskā kolektīva Pipars vadītāja

Būs pieejams atbalsts mazo
lauku saimniecību attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017.
gada 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt
mazo

lauku

saimniecību

produktivitāti,

konkurētspēju,

efektivitāti,

paaugstinot

atbalstot

to

kooperāciju

ražošanas
un

tirgus

pieejamību. Mazās lauku saimniecības varēs saņemt 15 000 eiro
vienreizēju atbalstu ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības
plānu, jāsagatavo sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu
konsultāciju
pakalpojumu

pakalpojuma
sniedzēju

sniedzēju.

saraksts

Apstiprināto

pieejams

LAD

“Atbalsta veidi” – “Projekti un investīcijas”.

konsultāciju

mājaslapā

izvēlnē

Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 18 747 336
eiro. Informācija par finansējuma sadalījumu pa LAD reģionālajām
lauksaimniecības pārvaldēm, kā arī projekta iesnieguma veidlapa
pieejama LAD mājaslapā.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku
saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” ietvaros.

Projektu

iesniegumi

jāiesniedz,

izmantojot

LAD

Elektroniskās

pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai
personīgi

LAD

reģionālajās

lauksaimniecības

pārvaldēs

vai

LAD

Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā
Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
Tālrunis: 67027830, 67027384
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Ozolmuižas

un

Staiceles

skolas
piedalās
projektā
“Dienasgrāmata 2017”
Alojas novada pašvaldības skolas ir uzrunātas Liepājas Universitātes
Zinātnes un Inovāciju parka (LiepUZIP) projektā “Dienasgrāmata 2017”,
kura mērķis ir izgatavot katrai skolai individuāla dizaina un satura
skolēnu dienasgrāmatas ar samazinātām izmaksām. Projekta laikā, katrai
skolai darbojoties kopā ar skolēniem ir iespēja izveidot individuāla
dizaina dienasgrāmatu.

Alojas novada pašvaldības skolas (Ozolmuižas pamatskola, Staiceles
vidusskola) ir piekritušas piedalīties projektā un aktīvi strādā pie
savas skolas dienasgrāmatas vāka dizaina.

Projekts norisinās jau trešo gadu un atbalsts gan no skolām, gan
uzņēmumiem pieaug, veicinot atbalstu skolām, skolēnu radošo domāšanu
un iespēju pašiem veidot savas skolas tēlu,

un plašas publikācijas

uzņēmumiem, kas atbalsta šo projektu savā novadā un Latvijā.
Liāna Mihailova
projektu vadītāja
t.20020687
e-pasts: skola@liepuzip.lv
web: www.liepuzip.lv

Izsludināta
pieteikšanās
biznesa
ideju
konkursam
“Biznesa nakts 2017”

Biznesa augstskola Turība un Turība Business HUB informē, ka
realitātes šova cienīgais konkurss „Biznesa nakts” notiek arī šajā
pavasarī, un jau ceturto gadu interesentu komandas trīs cilvēku
sastāvā ir aicinātas pieteikt savu dalību pasākumā.
Konkurss norisināsies 28. un 29. aprīlī Turība Business HUB telpās,
Graudu ielā 68A, Rīgā. Konkursa ietvaros 10 radošas un apņēmības
pilnas komandas 24 stundu laikā izstrādās biznesa idejas, radot
kreatīvu risinājumu kādai no piedāvātajām biznesa problēmsituācijām.
Galvenā balva labākajai komandai – 700 EUR no Swedbank.

Pieteikties aicināts ikviens interesents, neatkarīgi no vecuma un
nodarbošanās.

Pieteikt savu dalību konkursā iespējams līdz 12. aprīļa plkst. 23:57.

Pieteikties šim konkursam var komandas 3 cilvēku sastāvā, aizpildot
pieteikuma

anketu

un

nosūtot

to

uz

e-pasta

adresi biznesa.nakts@turiba.lv. Pieteikuma anketa un konkursa nolikums
atrodami “Biznesa nakts” Facebook lapā www.facebook.com/biznesanakts.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, tiks atlasītas 10 komandas, kas
turpinās dalību konkursā. Pieteikumā tiks vērtēta sadaļa Motivācija,
tāpēc organizatori aicina to aizpildīt rūpīgi, papildinot to arī ar
radošiem

un

netradicionāliem

raksturošanai

brīvā,

pašu

risinājumiem

izvēlētā

formā

komandas
–

motivācijas

rakstiski,

video,

prezentācijas formātā u.c.

28. aprīlī, atklājot konkursu, komandas tiks iepazīstinātas ar 4
dažādām problēmsituācijām un saņems norādes, kas jāņem vērā pasākuma
norises laikā – divdesmit četrās stundās. 29. aprīļa rītā komandas
prezentēs savu veikumu žūrijai, un labākā komanda saņems 700 EUR
naudas balvu no Swedbank.

Pasākumu atbalsta: Swedbank, Biznesa augstskola Turība un Turība
Business HUB.

Oskars Geide
Konkursa “Biznesa nakts 2017”
Projekta vadītājs

Koka
auto
modeļu
sacensības Trikātā

trases

Jau par tradīciju kļūst pavasara koka auto modeļu sacensības Trikātā.
Šī ir vieta, kur pagājušā gada pavasarī tika atklāta Vidzemē pirmā
koka auto modeļu trase. Pagājušā gadā šajā trasē, līdzīgi, kā pie mums
Alojā, nobraucienus ar modeļiem mērīja uz attālumu. Šajā gadā,
pamatojoties uz lielo skolēnu interesi, novada pašvaldība atrada
līdzekļus

trases

aprīkošanai

ar

elektroniskā

aparatūru. Mums, iesācējiem, tas ir pārbaudījums,

laika

uzskaites

jo trase būvēta no

citiem materiāliem (parastā saplākšņa), tā ir īsāka par mūsējo Alojā
un tiek veikta laika elektroniskā uzskaite.

Sacensības atklāja Trikātas pamatskolas direktore Brigita Avišāne,
novēlot

sacensību

dalībniekiem

veiksmi.

Labus

panākumus

vēlēja

Beverīnas novada domes pārstāvji. Savukārt skolotājs Guntars Purgalis
vēlreiz visiem sacensību dalībniekiem atgādināja sacensību noteikumus.

Sacensībā piedalījās skolēni no Strenču novada vidusskolas (SNV), kas
ir nākamā sacensību vieta, Rūjienas vidusskolas (RV), Naukšēnu novada
vidusskolas (NNV) un mēs, no Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV). Katrs
sacensību dalībnieks ar savu

izgatavoto modeli izgāja tehnisko

kontroli, pārbaudot vai atbilst sacensību nolikumam, un veica 4
braucienus. Uzvarēju noteica visu četru braucienu summa. Kuram mazākā
laika summa, tas uzvarētājs.

Sacensības bija spraigas, bet uzvarēja pieredzes bagātākie. Visas
pirmās trīs vietas ieguva SNV pārstāvji. Viņi šogad jau vairākas
reizes startējuši Kurzemē un arī tur pierādījuši, ka viņu modeļi ir
ātrākie. Mūsu puišiem ir iespēja pilnveidot savus braucamos, uzlabot
aerodinamiku un vairāk uzmanības pievērst berzes spēka mazināšanai,

tik cik atļauj mūsu tehniskā bāze.

Atsevišķā grupā startēja meitenes. Tur mūsu Katrīna Lība Mētriņa
(5.kl.) un Sintija Sīle (6.kl.) ļoti sīvā cīņā attiecīgi ieguva 2. un
3. vietu. Pirmajās nopietnākajās sacensībās tas ir ļoti, ļoti labi. Tā
turpināt!

Jaunajiem koka auto modelistiem priekšā nopietnākās sacensības 20.
aprīlī

Strenču

novada

Ziemeļvidzemē,

varbūt

vidusskolā.
pat

Tās

Latvijā,

ir
ar

lielākās
aptuveni

sacensības
100

–

120

dalībniekiem, tai skaitā arī dalībnieki no Kurzemes. Gatavosimies un
cerēsim uz labiem panākumiem.

Alojas Ausekļa vidusskolas mājturības/ mājsaimniecības skolotājs Juris
Alps

.

Notiks forums
uzņēmējam”

“Māksla

būt

Valmieras Mākslas dienu laikā pirmo reizi forumā
pulcēsies esošie un topošie uzņēmēji. Forums
“Māksla būt uzņēmējam” norisināsies 20.aprīlī no
plkst.10.00 koncertzālē “Valmiera”.

Uzņēmējdarbība ir ne tikai pragmatiski aprēķini ar mērķi gūt peļņu,
bet arī radošu risinājumu meklējumi. Foruma programmā iekļauti temati,
kas uzņēmējiem sniegs praktisku informāciju. Tāpat būs pieredzes
stāsti,

kas

dāvās

iedvesmu

meklēt

jaunus

ceļus

un

pieejas,

pielāgojoties nākotnes aktualitātēm industrijā.

Foruma laikā dalībnieki dzirdēs profesionāļu viedokli par esošo

uzņēmējdarbības vidi, pieejamiem atbalsta instrumentiem uzņēmēju
izaugsmei, par izaicinājumiem personālvadībā un darbaspēka izvēlē.
Tāpat foruma dalībnieki tiks iepazīstināti ar industrijas nākotnes
tendencēm,

aktualitātēm

tehnoloģiju

jomā,

pētniecības

resursa

potenciāla izmantošanu jaunu produktu attīstībā un nākotnē aktuālajiem
biznesa modeļiem.

Foruma mērķis ir informēt esošos un topošos uzņēmējus, uzņēmēju
atbalsta organizāciju pārstāvjus par “Investīciju plānu Eiropai”,
galvenajiem uzdevumiem, kā arī īstenotajām un plānotajām aktivitātēm
to izpildei, lai veicinātu nodarbinātību, uzņēmēju izaugsmi un
ieguldījumu ekonomikā.

Dalība

forumā

ir

bez

maksas,

iepriekš

reģistrējoties

mājaslapā www.makslabutuznemejam.lv

Forumu “Māksla būt uzņēmējam” organizē “Europe Direct” informācijas
centrs Valmierā ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Eiropas Komisijas galvenā prioritāte ir, neradot jaunus parādus,
panākt, ka Eiropā atsākas izaugsme un palielinās darbavietu skaits.
Kopš pasaules ekonomiskās un finansiālās krīzes sākuma Eiropas
Savienībai (ES) grūtības rada zems investīciju līmenis un augsts
bezdarbs. Šīs problēmas risināšanai Eiropas Komisija kopā ar Eiropas
Investīciju banku uzsāka “Investīciju plānu Eiropai”.

“Europe Direct” ir 2005.gadā izveidots Eiropas Komisijas informācijas
centru tīkls, kas darbojas visās ES dalībvalstīs. “Europe Direct”
sniedz bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības
jomām, kā arī aicina iesaistīties ES notiekošajos procesos un izmantot

iespējas, ko sniedz dalība tajā.

Informāciju sagatavoja:
Malva Šķēle,
“Europe Direct” informācijas centrs Valmierā

Seminārs
uzņēmējiem
mārketingu (Cēsīs)

par

Piektdien, 31.martā, plkst.13.00 Koprades mājā
“SKOLA6” (Lielā Skolas iela 6, Cēsīs) notiks
seminārs uzņēmējiem par mārketingu, tā nozīmi
uzņēmējdarbībā, mārketinga stratēģijas posmiem
un citiem ar mārketingu saistītiem jautājumiem.

Semināru vadīs Valmieras Biznesa inkubatora vadītājs Jānis Kļaviņš.

Jānis Kļaviņš – uzņēmējs un mārketinga profesionālis ar vairāk nekā 10
gadu pieredzi reklāmā un mārketingā. 5 gadus pasniedz mūžizglītības
kursus mārketinga stratēģijās un patērētāju uzvedībā Inspired Academy.
Kā konsultants ir konsultējis vairākus lielos Latvijas uzņēmumus,
tādus kā DnB banka, Forevers un citus.

Semināra programma:
13.00 – 14.30 I daļa. Jānis Kļaviņš;

Kas ir mārketings un vai tas uzņēmumiem
obligāti ir vajadzīgs?
Galvenie mīti par mārketingu.
Mārketinga domāšanas veids reizēm ir
pietiekošs, stratēģija tikai
palīdz to pierakstīt.
14.30 – 14.45 Lietišķā pauze;
14.45 – 16.00 II daļa. Jānis Kļaviņš
Mārketinga stratēģijas veidošanas posmi:
uzņēmuma nolūka
definējums, makro- un mikro-vides analīze,
tirgus un konkurentu
analīze, uzņēmuma nemateriālo (mārketinga)
resursu analīze,
konkurējošu ilgtspējīgu priekšrocību
veidošana.
Stratēģijas ieviešana.

Mūsu

mērķis

ir

izglītot

uzņēmējus,

lai

viņi

spētu

būt

konkurētspējīgāki, veicināt sadarbību uzņēmēju starpā un diskutēt par
uzņēmējdarbībai svarīgiem jautājumiem, aicinot uz sarunu pieredzējušus
lektorus, uzņēmējus praktiķus, savas jomas ekspertus.

Seminārā aicināts piedalīties ikviens, kurš vēlas rast atbildi uz sev
aktuālu ar biznesu saistītu jautājumu, satikt sadarbības partnerus un
domubiedrus vai vienkārši tikties ar cilvēkiem, kuriem ir svarīgi, lai
uzņēmējs būtu pārliecināts par šodienu un zinātu, ko darīt rīt.

Seminārs ir bez maksas un notiks Koprades mājā “SKOLA6”.

Reģistrācija semināram šeit

