
Apstiprināts 

Aizkraukles novada domes sēdē 

 

 

“Pārnovadu uzņēmēju dienas” 
 

NOLIKUMS 
  

 Iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm, ražoto produkciju un 

sniegtajiem pakalpojumiem. 

 Stiprināt saikni  „uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība” 

 Veicināt informācijas apmaiņu kultūras, tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu 

jomā. 

 Meklēt sadarbības partnerus, dibināt jaunus darījuma kontaktus,  paplašināt noieta 

tirgu. 

 Radīt pieejamu jaunāko informāciju par uzņēmējdarbību un amatnieku produkciju 

 Popularizēt skolēnu mācību firmu darbību 

 2017. gada 17. martā – Informatīvie pasākumi 

 2017. gada 18. martā – Izstāde - gadatirgus 
 Aizkraukle, Aizkraukles novada vidusskola, Sporta centrs 

 Aizkraukles novada pašvaldība 

 Pašvaldības, amatnieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, bankas, 

apdrošināšanas kompānijas, izglītības iestādes 

 Izstāde - gadatirgus 

 Latvijas Skolēnu mācību firmu gadatirgus 

 Informatīvi semināri 

 Aizkraukles novada pašvaldības piemiņas balvu pasniegšana 

 Konkursi 

 Degustācijas 

 Prezentācijas 

 Loterijas 

 Reklāmas akcijas 

 Konkursi 

 Tirdzniecība 

 Izstādes laikā notiks konkurss par labāko stendu, aicinām padomāt par sava 

uzņēmuma un produktu prezentēšanu ar degustācijām, konkursiem un loterijām. 

 Euro 7,- par 1 letes m tirdzniecības vietā 

 Pēc aptaujas anketas aizpildīšanas nosūtīsim info par Jūsu līdzdalības maksas lielumu 

un pasākuma dienas kārtību. 

 No maksas tiks atbrīvoti jaunieši, vecumā līdz 18 gadiem, skolēni, invalīdi un 

pensionāri, 

 Dalības maksu var veikt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu. 

 Veicot apmaksu skaidrā naudā pasākuma dienā saņemsiet iemaksas kvīti. 

 Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, saņemsiet rēķinu pasākuma dienā 

Aizpildīt pieteikuma anketu un nosūtīt uz e-pastu dome@aizkraukle.lv vai Aizkraukles 

novada pašvaldības kancelejā līdz 07.03.2017. 

mailto:dome@aizkraukle.lv


 

KONTAKTI un ATBILDĪBA 

Pasākuma koordinatore: 

Ieva Erdmane,  

IGA centrs pārvaldniece  

Dalībnieku  pieteikumi, izvietojums, norises vietas shēma. 

T:27717311, e-pasts: ieva.erdmane@inbox.lv 

Ilona Kāgane,  

Aizkraukles novada domes 

Attīstības plānotāja 

Informatīvie pasākumi. T. 65133928,  

e-pasts: ilona.kagane@aizkraukle.lv 

Valentība Beča,  
LLKC nodaļas attīstības 

speciāliste 

Aizkraukles uzņēmēju dalība. T. 26158775,  

e-pasts: valentina.beca@llkc.lv 

Anta Teivāne,  
Aizkraukles kultūras nama 

direktore 

Atklāšana, apbalvošana, koncerts. T. 65122684, e-pasts: 

anta.teivane@iaizkraukle.lv 

Agita Reisa - Nielsen, 

sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Reklāma, noformējums. 

T. 65133933, e-pasts:  info@aizkraukle.lv 
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