
 

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-

2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Smiltenes novada pašvaldība un 

tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī 

Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu 

 

Projekta “No hobija uz biznesu” ietvaros īstenots pasākums “Tirdzniecības 

misijas un kontaktbiržas”  

Decembra sākumā Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta “No hobija uz 

biznesu” ietvaros Zoom platformā tiešsaistes pasākumā “Tirdzniecības misijas un 

kontaktbiržas” tikās Latvijas un Krievijas puses partneru pārstāvēto pašvaldību 

koordinatori un uzaicinātie amatnieki, mājražotāji un mazie uzņēmēji. Šo tikšanos 

iesākām ar sveicieniem no Vadošā partnera un pasākumu organizatoru puses. Vadošā 

partnera Valkas novada domes pārstāve un projekta vadītāja Gunta Smane, sniedza 

ieskatu projektā paveiktajās un arī plānotajās aktivitātēs, kā arī informēja par projekta 

pagarināšanu vēl uz 6 mēnešiem, lai varētu īstenot visu projektā plānoto. Pasākuma 

organizators  - Smiltenes novada pašvaldības projektu vadītāja Daiga Bojāre,  aicināja 

dalībniekus paņemt no pasākuma sev līdz vismaz 2-3 lietas, kuras izmantot savā 

turpmākajā darbībā, un deva vārdu lektoram Jānim Viegliņam  iedvesmas lekcijas un 

diskusijas “Tirdzniecības misijas un kontaktbiržas”  turpināšanai. Jānis atklātā un 

vienkāršā valodā runāja gan par kontaktu veidošanas nozīmīgumu, gan kontaktu datu 

bāzes veidošanu un labu attiecību uzturēšanu ar saviem klientiem, un atgādināja ka 

laba sadarbība balstās uz uzticēšanos.  Tā pat pieskārās tēmai kā mēs kā dažādu jomu 

pārstāvji prezentējam un reklamējam sevi, un cik maz un tomēr daudz vajag lai 

“garšīgi” un ar mīlestību, runātu par savu darbu, uzņēmējiem, kas bija šī pasākuma 

mērķauditorija – par savām precēm un pakalpojumiem. Aizdomāties par lietām, kuras 

it kā liekas pašas par sevi saprotamas un nenozīmīgas, bet tomēr ir ļoti būtiskas 

veiksmīgas uzņēmējdarbības īstenošanā. Pasākums izvērtās ļoti izglītojošs un 

pozitīvs, jo Jānis runāja argumentēti ar reāliem praktiskiem piemēriem “iz dzīves”.  

Noslēgumā arī Krievijas puses pārstāvji pateicās par  aizraujošo un saistošo tikšanos. 

Atgādinām, ka projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus 

uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas, 

kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā un radot iespēju 

saražotās produkcijas tirgošanai ne tikai savā teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos 

Latvijā un Krievijā. 

Projekta partneri ir Balvu, Ludzas, Smiltenes un Valkas novada pašvaldības, biedrība 

“Eiroreģions “Pleskava, Livonija””, Pleskavas, Pitalovas, Pečoru un Porhovas 

rajonu pašvaldības, Novoedevjatkino pašvaldība un biedrība “Pleskavas apgabala 

Biznesa garantiju un attīstības fonds”. 



Projekta kopējais finansējums ir 250 000 EUR, tai skaitā līdzfinansējums no Latvijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam 225 000 EUR. 

Smiltenes novada pašvaldības kopējais projekta budžets ir 16 222.22 EUR, tai skaitā 

līdzfinansējums no Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–

2020. gadam ir 14 600 EUR.  

  

Daiga Bojāre 

Smiltenes novada pašvaldības 

Projektu vadītāja 

 

 

 

 

 


