
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een.ec.europa.eu 

Bezmaksas informācijas resursi 
par trešo valstu tirgiem 
Zemāk ir apkopotas gan Eiropas Komisijas veidoti resursi, gan arī citu organizāciju 

un valstu apkopojumi par dažādām informācijas vietnēm, kurās var gūt priekšstatu 

par trešo valstu tirgiem, prasībām un kopēju nozaru informāciju.  

Vietne Valstis Nozares Apraksts 

https://madb.europa.eu/ 

madb/   

Trešās valstis un 

jaunattīstības valstis 

Klasifikācija pēc 

kombinētās 

nomenklatūras kodiem 

(HS) 

Informācija par 

tarifiem, muitas 

prasībām, eksportam 

nepieciešamām 

prasībām un 

dokumentiem 

https://trade.ec.europa.eu/ 

tradehelp/  

Trešo valstu imports 

Eiropas Savienībā 

Klasifikācija pēc 

kombinētās 

nomenklatūras kodiem 

(HS) 

Informācija par importa 

procedūrai 

nepieciešamiem 

dokumentiem un 

prasībām. Pieejama 

statistika par konkrēto 

kategoriju.  

https://www.cubein.eu/ Jaunattīstības valstis, 

trešās valstis 

Kultūrvide, biznesa 

vide, IKT, 

lauksaimniecības 

pārtika, atjaunojmā 

enerģija 

Apkopota informācija 

par biznesa vidi, 

kultūras īpatnībām, kā 

arī nozaru apkopojumi. 

Iespēja skatīties 

bezmaksas vebinārus. 

https://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?countries=KH&hscode=1806
https://madb.europa.eu/madb/atDutyOverviewPubli.htm?countries=KH&hscode=1806
https://trade.ec.europa.eu/
https://trade.ec.europa.eu/
https://www.cubein.eu/
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https://eusmecentre.org.cn/ 

 

Ķīna AI, autobūve, ķīmija, 

pakalpojumi, 

būvniecība, izglītība, 

enerģija, pārtika, 

veselība, IKT, atpūta, 

mašīnbūve, 

atjaunojamā enerģija, 

tirdzniecība, tekstils un 

apģērbi, transports, un 

citas.  

Informācija par 

nozarēm, prasībām, 

izstādēm. Pieejama 

pakalpojumu sniedzēju 

datubāze 

https://www.elanbiz.org/ 

home 

Brazīlija, Kolumbija, 

Argentīna, Peru, 

Ekvadora, Kostarika, 

Meksika 

Pārtika, IKT, medicīna, 

autobūve, kosmētika, 

enerģētika, transpors, 

un citas nozares 

Informācija par 

nozarēm, iespēja 

komunicēt ar šo valstu 

ekspertiem. Informācija 

par iepirkumiem, 

tirdzniecības 

nolīgumiem un 

investīcijām 

https://ec.europa.eu/chafea 

/agri/en/enter-new-

markets/market-

information 

Trešās valstis Pārtika un dzērieni  Informācija par 

ieiešanu trešo valstu 

pārtikas un dzērienu 

tirgos, izplatīšanas 

kanāli, stratēģijas, riski 

un statistikas 

apkopojums. 

http://www.eibn.org/ Indonēzija AI, autobūve, ķīmija, 

pakalpojumi, 

būvniecība, izglītība, 

enerģija, pārtika, 

veselība, IKT, atpūta, 

mašīnbūve, 

kokrūoniecība, aviācija, 

atjaunojamā enerģija, 

tirdzniecība, tekstils un 

apģērbi, transports, un 

citas.  

Informācija par tirgus 

un investīciju nozarēm 

sektoru griezumos, 

pieejama uzņēmumu 

datubāze.  

http://research.hktdc.com/ Trešās valstis un 

jaunattīstības valstis 

Medicīna, 

biotehnoloģijas, 

pārtika, tekstils, 

mājsaimniecība, 

rotaļlietas, 

pakalpojumu nozares 

Apkopota informācija 

par dažādām nozarēm, 

tirgiem un tendencēm, 

Padziļināta informācija 

par biznesa uzsākšanu 

un tirgu Ķīnā 

https://eusmecentre.org.cn/
https://www.elanbiz.org/home
https://www.elanbiz.org/home
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/market-information
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/market-information
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/market-information
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/enter-new-markets/market-information
http://www.eibn.org/
http://research.hktdc.com/
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https://www.slideshare.net/ 

eugateway 

Taizeme, Singapūra, 

Filipīnas, Indonēzija 

Medicīna un veselības 

aprūpes tehnoloģijas, 

zaļās tehnoloģijas, 

vides un ūdens 

tehnoloģijas, organiskā 

pārtika un dzērieni 

Detalizētas 

prezentācijas par 

konkrētajām nozarēm 

dotajos tirgos 

https://blog.euromonitor. 

com/ 

Trešās valstis Patēriņa preču nozares Pieejama bezmaksas 

informācija par tirgus 

tendencēm, statistiku  

https://datacatalog. 

worldbank.org/ 

Trešās valstis un 

jaunattīstības valstis 

Preču un pakalpojumu 

nozares dažādā 

griezumā 

Pieejama statistika par 

nozarēm, patēriņu. 

https://www.eubusiness 

injapan.eu/ 

Japāna Pārtika, IKT, medicīna, 

autobūve, kosmētika, 

enerģētika, transpors, 

un citas nozares 

Pieejama apkopota 

statistika un tendences 

par dažādām nozarēm, 

informācija par 

publiskajiem 

iepirkumiem. 

Informācija par binzesa 

un kultūras vidi, 

vebināri, kā arī 

sadarbības 

piedāvājumi.  

 

https://www.slideshare.net/eugateway?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://www.slideshare.net/eugateway?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://blog.euromonitor.com/
https://blog.euromonitor.com/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://datacatalog.worldbank.org/
https://www.eubusinessinjapan.eu/
https://www.eubusinessinjapan.eu/

