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Projektu fi nansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts 
budžeta līdzekļiem

Par projekta “Aktuāli par aktuālo novados” saturu atbild 
SIA “Laikraksts STARS”

AGRITA NUSBAUMA-
KOVAĻEVSKA

Arvien vairāk un biežāk dzir-
dam par aktīviem jauniešiem, 
kuri ar interesantām, pat neor-
dinārām idejām cenšas īstenot 
savus sapņus un mērķus, uzsā-
kot uzņēmējdarbību.

— Madona ir lieliska vieta, 
kur uzsākt savu uzņēmējdarbību, 
saņemt nepieciešamo atbalstu, 
kur notic taviem mērķiem, — 
apstiprina SIA „Geotech” vadītājs 
MIKS JĀTNIEKS.

SIA „Geotech” darbojas vi-
des inženiertehnisko risinājumu 
jomā, piedāvājot gan tehniskās 
konsultācijas, gan ģeotehniskos 
darbus — pazemes un virszemes — 
ūdens kvalitātes noteikšanu, 
monitoringu, ūdens paraugu 
ņemšanu, analīžu parametru 
noteikšanu, arī ūdens apgādes sis-
tēmu izbūvi, kanalizācijas sistēmu 
izbūvi, ūdens attīrīšanas sistēmu 
uzstādīšanu. Esam iegādājušies 
iekārtas operatīvai ūdens kvalitā-
tes pamatrādītāju noteikšanai uz 
vietas, arī ūdenstilpēs, monitorin-
ga urbumos.

— Uzņēmums darbību uzsā-
ka 2018. gada aprīlī. Tajā brīdī 
redzēju biznesam brīvu nišu šajā 
jomā, arī pašam ļoti interesēja 
ģeotehniskie darbi. Pavērās iespē-
ja uzrakstīt LEADER projektu, par 
ko jāsaka paldies Madonas novada 
fonda komandai par atbalstu un 
noticēšanu manai idejai. Tāpat 

Madonā ir draudzīga vide jaunajiem uzņēmējiem

piedalījos arī biznesa ideju kon-
kursā „Madona var labāk!”, kur 
guvu atbalstu, — stāsta uzņēmējs. 
— Tas ir ļoti liels atbalsts, īpaši 
jaunam uzņēmējam, uzņēmumam. 

Iegūtais atbalsts pierāda to, ka 
piedāvātā ideja ir dzīvotspējīga. 
Tu ar savu ideju dalies, citiem ir 
iespēja to izvērtēt, analizēt, sniegt 
ieteikumus, un, ja tā tiek atbalstīta, 

ir gandarījums, jo arī citi saskata, 
ka tā ir laba un noderīga. Laba 
sadarbība bija arī ar LIAA Mado-
nas biznesa inkubatoru. Tur tika 
pavadīts ļoti vērtīgs laika periods, 
gūta pieredze, zināšanas, kas pa-
līdzēja uzsākt uzņēmējdarbību. 
Uzskatu, ka visu var iemācīties, 
nekas nav neizdarāms. Svarīgi ir 
saprast, vai to vajag un kā labāk 
darīt. Protams, jābūt gatavam, ka 
kaut kas neizdosies. Bet, ja ir vai-
rākas vietas, kur saņem atbalstu, 
tu saproti, ka ej pareizā virzienā. 
Ir jādod iespējas cilvēkiem, kas 
reāli grib strādāt, neraugoties uz 
to, ka ne vienmēr ideja ir jauns 
atklājums vai inovācija. Gribas 
piedāvāt ko unikālu, bet labi 
strādā arī vienkāršākas idejas, 
turklāt viss vienkāršais ir pamats 
jaunradei. Manā skatījumā Ma-
donā ir radīta draudzīga vide 
jaunajiem uzņēmējiem. Priecē, 
ka jaunieši ģenerē savas idejas, 
izmanto iespējas, ko piedāvā gan 
pašvaldība, gan novada fonds, arī 
biznesa inkubators.

Uzņēmumā darbojas trīs cil-
vēki, un, kā atzīst Miks Jātnieks, 
lai darbs veiktos, ir jābūt labai 
komandai.

— Man ir ļoti veicies. Lai gan 

komanda ir maza, tā ir izveido-
jusies laba un profesionāla, ar 
pieredzi. Tas, manuprāt, ir pats 
svarīgākais. Darbs tiek paveikts 
kvalitatīvi un ātri. Sniedzam pa-
kalpojumus visā Madonas novadā. 
Augstu vērtējam klientu atsauk-
smes, ir gandarījums par paveikto, 
turklāt tā ir lieliska reklāma un 
darba novērtējums. Es uzskatu, ka 
šie divarpus gadi ir aizvadīti veik-
smīgi, un tie ir vērsti uz attīstību, 
pilnveidojot sniegtos pakalpoju-
mus, iegādājoties jaunas iekārtas 
un aprīkojumu, kā arī nodrošinot 
darbiniekiem labākus darba ap-
stākļus, — uzsver Miks Jātnieks.

Miks uzņēmējdarbību ir uzsā-
cis veiksmīgi, un tieši tas jaunie-
tim ir papildu stimuls darboties 
un attīstīt uzņēmumu plašāk.

Turpina Miks Jātnieks: — Šo-
brīd ir vēlme stabilizēt un attīstīt 
jau esošos pakalpojumus, bet, 
ja būs jauni izaicinājumi, esmu 
gatavs arī tiem. Katrs uzņēmējs 
atzīs, ka ir jādomā par attīstību. 
Nevar apstāties pie jau sasniegtā. 
Nevienu brīdi pa šiem gadiem 
nav piemeklējusi doma pārtraukt 
uzņēmējdarbību, jo aktīvi strādā-
jam pie attīstības, kas dod stimulu 
turpināt. 

Ražo dizaina traukus 
no kokosrieksta

SIA „Geotech” darbojas vides inženiertehnisko risinājumu jomā.
 Foto no personiskā arhīva

Līna Apsīte un viņas veidotie kokosriekstu trauki. 
  Foto no personiskā krājuma

INESE ELSIŅA

Astotajā jauniešu uzņēmējdar-
bības konkursā „Laukiem būt!” 
savas biznesa idejas iesniedza 
rekordliels jauniešu skaits — 
68. Finālā tikās 18 labākie, kuri 
izturēja žūrijas jautājumus, 
prezentējot savu biznesa ideju.

Starp viņiem bija LĪNA APSĪ-
TE no Ļaudonas pagasta „Jaun-
ancīšiem”, kas par biznesa ideju 
„Coconut Cup” fi nālā dalīja 4. un 
5. vietu, iegūstot 400 eiro naudas 
balvu. Līna gatavo kokosriekstu 
traukus, kokosriekstu eļļu, kā arī 
kokosriekstu miltus, ko, izveido-
jot sadarbību ar beziepakojuma 
veikaliem, vēlas pārdot.

— Šobrīd esmu bērna kop-
šanas atvaļinājumā, bet ideja par 
kokosriekstu traukiem man dzima 
vēl pirms konkursa, — aicināta uz 
sarunu, atzīst Līna. — Ieraugot 
konkursa nolikumu, nolēmu pie-
dalīties. Reizi nedēļā apmeklēju 
nodarbības, kas bija noderīgas. 
Iepazinos ar jauniem cilvēkiem, 
kas arī bija interesanti, jo vairāk 
tāpēc, ka neesmu vietējā. Pats 
sarežģītākais bija uzrakstīt biznesa 
plānu un savu ideju prezentēt, 
par to pārliecināt žūriju.

Vaicāta raksturot savu piedā-
vājumu, Līna pastāsta, ka traukus 
izgrebj no kokosriekstu čaulas. 
Pēc tam čaula tiek apstrādāta, 
tiek radīti trauki garšvielām, 
kokteiļiem vai desertam. Trauku 
izmēri ir dažādi, no lielākajiem 
kokosriekstiem top deserta trau-
ki, mazākie noder garšvielām, 
bet garenie trauki piemēroti 
kokteiļiem.

VLT aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai” 

Latvijā 2012—2020:
• 1717 dalībnieki mācībās,
• 446 biznesa idejas konkursā,
• 155+ jaunie uzņēmēji.

Madonas reģionā 2013—2020:
• 129 dalībnieki mācībās,
• 44 biznesa plāni,
• 15 konkursa „Laukiem būt!” fi nālisti un laureāti.

— Traukus pārdodu internetā. 
Latvieši īsti nav mana mērķaudito-
rija, vienīgi uz Ziemassvētkiem tau-
tieši sarosās. Latvieši ir praktiskāki 
un pieraduši pie „Maximas” krū-
zēm, ko, ieskrienot veikalā, lēti var 

nopirkt. Ikdienā manus traukus 
iegādājas ārzemnieki, — bilst Līna. 
— Grūtniecības pēdējos mēnešos, 
kad man īsti nebija vairs spēka un 
motivācijas traukus ražot, pēkšņi 
sarosījās Amerikas klienti un ātri 

izpirka visu veikalu. Vajadzēja 
pat pieslēgties un lūgt palīdzību 
savam vīram. Katrā ziņā darbs ar 
kokosriekstiem mīnusus nenes, jo 
no tā paša rieksta gatavoju arī eļļu 
un miltus. Pagaidām pārdodu tikai 
traukus, bet zudumā no izejvielām 
nekas neiet.

Līna atklāj, ka par naudas 
balvu bija plānots iegādāties eļļas 
spiedi, blenderi, bet viņa iegādājās 
smilšpapīrus, urbjus, vasku, eļļas 
un citas lietas, kas nepieciešamas 
tieši trauku izgatavošanai.

Vaicāta, kā ienāca prātā skatu 
vērst uz kokosriekstiem, Līna stās-
ta, ka pirms tam strādāja par šefpa-
vāri restorānos un allaž ir pievēr-
susi uzmanību ēdienu traukiem: 
— Internetā biju redzējusi, ka 
traukus var gatavot no kokosriek-
sta, un tas man likās interesanti. 
Sižetā redzēju, ka no Taizemes tiek 
iepirkti jau izgrebti kokosrieksti un 
tad tie nedaudz tiek personalizēti. 
Es gribēju šo procesu virzīt citā-
dāk — vēlējos izgatavot kokteiļu 
glāzes un mēģināju visu pa savam. 
Atradu oriģinālu pieeju un dizainu, 
lai traukos varētu skaisti pasniegt 
ēdienu.

Taujāta par rezultātu un iegul-
dīto laiku, Līna norāda, ka dienā, ja 

nav kādas aizķeršanās, var izveidot 
astoņus traukus.

— Kad mazulis paaugsies, šo 
lietu turpināšu, iespējams, darba 
lauku arī paplašināšu, — vēstī 
meistare. — Katrā ziņā vēlos dar-
boties ar traukiem un pie virtuves 
tēmas palikt. Traukus gatavoju 
darbnīcā, kur strādā vīrs. Andis 
savulaik piedalījās konkursā „Lau-
kiem būt!” un tajā ieguva atspērie-
nu loku izgatavošanai. Ar savām 
rokām viņš darina laminētus koka 
lokus, kas Latvijā uzskatāma par 
salīdzinoši ekskluzīvu nišu.

Jautāta, vai savus traukus Līna 
lieto arī ģimenes vajadzībām, meis-
tare atbild apstiprinoši: — Vislabāk 
man patīk trauki garšvielām. Mājās 
daudz gatavojam, līdz ar to šie 
trauki ir apgrozībā. Kad atbrauc 
draugi, izmantojam arī deserta 
traukus, nereti pasniedzam ko-
kosriekstu traukos kokteiļus. Tad 
vienmēr visi priecājas, jo šajos 
traukos ēdiens izskatās daudz efek-
tīgāk. Traukus mazgājam remdenā 
ūdenī, un, tā kā tie ir apstrādāti ar 
minerāleļļu un bišu vasku, ēdiena 
smaržas tiem nepielīp. Trauki ir 
ērti cilvēkiem, kas rūpējas par 
vidi, jo citus resursus to kopšana 
nepatērē. 
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Kas meklē iespējas, tās arī atrod
IVETA ŠMUGĀ

Saruna ar Latvijas Lauku 
konsultāciju centra (LLKC) 
Madonas biroja vadītāju 
AIJU VĪGNERI

— Kāda ir Valsts Lauku tīkla 
(VLT) aktivitātes „Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības vei-
cināšanai” loma un nozīme LLKC 
darbā ar jauniešiem?

— LLKC īstenotā jauniešu atbal-
sta programma ir ar mērķi atbalstīt 
uzņēmējdarbību lauku teritorijā. Tā ir 
vērsta ne tikai uz lauksaimniecību un 
lauksaimniecības produktu pārstrādi, 
bet arī uz zemnieku saimniecību, tās 
pakalpojumiem un nelauksaimniecī-
bas produktiem. Pamata uzdevums — 
lai tie jaunieši, kas tikko uzsākuši 
uzņēmējdarbību vai plāno to uzsākt, 
varētu gūt nelielu starta kapitālu, lai 
tālāk attīstītu savu biznesa ideju. Pie-
redze rāda, ka pie naudas balvām šajās 
kategorijās biznesa ideju konkursā tiek 
jaunieši, kas jau ir uzsākuši savu uzņē-
mējdarbību, līdz ar to arī biznesa ideja 
ir pamatīgāk apdomāta un izstrādāta, 
kā arī viņi labāk to prot prezentēt. 
Vismaz Madonas, Ērgļu, Lubānas, Ces-
vaines, Varakļānu, Lubānas novadā, 
kas ir arī mūsu LLKC Madonas biroja 
teritorija, visi jaunieši, kas kā konkursa 
„Laukiem būt!” fi nālisti ir saņēmuši 
laureātu naudas balvu, arī turpina 
strādāt ar savām biznesa idejām.

— Ieguvums ir arī bezmaksas 
mācības topošajiem uzņēmējiem 
„Tu vari vairāk!”, ko piedāvā šī 
programma.

— Lauku jaunietis, kas ietilpst 
vecuma robežā no 18 līdz 40 gadiem, 
var gan piedalīties mācībās „Tu vari 
vairāk!” topošajiem uzņēmējiem, gan 
arī biznesa ideju konkursā „Laukiem 
būt!”. Bezmaksas mācības ir neatsve-
rams ieguvums, jo izejam cauri visam, 
sākot no tā, kādu uzņēmējdarbības 
formu labāk izvēlēties, veicam tir-
gus izpēti, izrunājam grāmatvedības 
pamatprincipus, gūstam pieredzi 
no esošajiem uzņēmējiem. Lielākā 
sadaļa, pie kā strādājam, ir biznesa 
plāns, gan aprakstošā daļa, gan arī ap-
rēķini. Aprakstošajā daļā ir iekļautas, 
manuprāt, visas iespējamās sadaļas, 
kādas būtu nepieciešamas biznesa 
plānā. Pamatdoma ir tāda, ka, izejot 
mācības, sagatavojot biznesa plānu 
un aprēķinus, jaunietis var piedalīties 
arī jebkādos citos grantu konkursos, 
jo ir gūtas visas vajadzīgās zināšanas. 
Šīs programmas ietvarā sadarboja-
mies ar visām iestādēm, kas strādā 
ar jaunajiem uzņēmējiem, iedodam 
pamatinformāciju, viņiem ir iespējas 
tikties arī klātienē ar sadarbības part-
neriem, kas tālāk strādā ar jauniešiem 
un var piedāvāt atbalstu vai fi nansiālo 
palīdzību. Sadarbība notiek ar LIAA 
Madonas biznesa inkubatoru, ar 
Madonas novada fondu, kas informē 
par LEADER projektu konkursiem, 

Aija Vīgnere.                             AGRA VECKALNIŅA foto

LAURA KOVTUNA

Projekta „Laukiem būt!” 
vadītāja BAIBA GULBE:

„Laukiem būt!” no citiem 
konkursiem atšķiras ar to, ka 
mēs apmācām un atbalstām 
uzņēmējus laukos un maz-
pilsētās, kurās ir zem 15 000 
iedzīvotāju, tādējādi veicinot 
tieši lauku reģionu apdzīvo-
tību un jaunu cilvēku vēlmi 
strādāt un dzīvot tajos. Šis arī 
ir viens no retajiem konkur-

siem, kas iepriekš nodrošina arī bezmaksas apmācības, 
konsultācijas un biznesa plāna sagatavošanu jaunajam/
topošajam uzņēmējam.

Šajos gados, kopš organizējam konkursu, mācībās ir 
piedalījušies 1717 jaunieši, konkursā iesniegtas 446 biznesa 
idejas, un vairāk nekā 150 jauniešu ir uzsākuši un turpina 
savu uzņēmējdarbību. Vidēji gadā apmācām 250 jauniešu 
un 50 konkursantu, 2020. gads bijis rekordists — iesniegtas 
64 biznesa idejas.

Konkursā biznesa idejas ir saistītas ne tikai ar lauksaim-
niecību; mēs konkursantus iedalām četrās kategorijās: 1) 
lauksaimniecība, 2) produkcijas pievienotās vērtības radī-
šana, 3) nelauksaimnieciskā darbība laukos — ražošana, 4) 
nelauksaimnieciskā darbība laukos — pakalpojumi.

Visās kategorijās ik pa laikam ienāk kādas tendences. 
Piemēram, vienubrīd iecienīta bija kokapstrāde, citugad 
mājražošana — sukādes, sīrupi un tamlīdzīgi, šogad izteikti 
vairāk bija ideju, kas saistītas ar lauku tūrismu un biškopību. 
Lauksaimniecībā jaunie aizvien labprāt izvēlas savām iespē-
jām un starta kapitālam atbilstošas darbības veidus — mazo 

dzīvnieku un putnu audzēšanu — vistkopību, truškopību, 
aitu audzēšanu, garšaugu un puķu audzēšanu, dažādu ogu 
audzēšanu. Līdz šim nav bijušas pārstāvētas idejas graud-
kopībā lielās platībās.

No interesantām idejām ir bijuši gan vegāniem draudzīgi 
produkti (falafeļi, sojas pupiņu produkti), gan meditācija pie 
bitēm, gan mušu kāpuru audzēšana makšķerniekiem, gan 
bišu tranu audzēšana ēšanai, tāpat dažādi dizaina priekšmeti, 
lielformāta koka skulptūras, aitu piena saldējums un citi.

Liels prieks ir par dalībniekiem, kas tieši konkursu uz-
skata kā savu pagrieziena punktu uzņēmēja gaitu uzsākšanā 
un ticības sev nostiprināšanā. Lielākais izaicinājums ir dabūt 
jaunieti — „kautrīgo latvieti” — ārā no mājas pastāstīt par 
saviem mērķiem, idejām un sapņiem. Visu pārējo — biznesa 
plānus, fi nanšu aprēķinus, uzstāšanās prasmes — mēs kopīgi 
pilnveidosim. Vairāk informācijas un jauniešu biznesa idejas 
var apskatīt un piesekot @Laukiembut Facebook lapā.

norisinājās jau 9. oktobrī, kad iera-
dās astoņi jaunieši. Taču mācīties 
gribētāju bija pieteikušies vairāk, 
kas ļauj cerēt, ka interesentu pulciņš 
kļūs kuplāks. Pirmajā mācību dienā 
ar jauniešiem strādāja LIAA Madonas 
biznesa inkubatora vadītāja Iveta 
Vabule. Kopā ar jauniešiem mēģi-
nājām noskaidrot, vai izvēlētā ideja 
ir dzīvotspējīga, kā to varētu ietvert 
biznesa plānā — attīstīt ideju tā, lai 
ar to varētu pelnīt. Paredzētas arī 
divas attālināto mācību dienas, kur 
tiks apgūti uzņēmējdarbības pamati, 
grāmatvedība. Noderīgu informāciju 
sniegs arī Madonas novada fonda, 
ALTUM, Madonas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas pārstāvji. Attālināta-
jām mācībām bija jāpiereģistrējas, lai 
varētu izsūtīt materiālus, ko izstudēt 
sev vēlamajā laikā.

— Kā zināt, vai biznesa ideja 
būs dzīvotspējīga? Bieži vien par 
šķērsli kādas ieceres īstenošanai 
kļūst fi nanses.

— Tiem jauniešiem, kas atnāk uz 
mācībām ar savu biznesa ideju, tā ir 
galvā, un, lai tā būtu dzīvotspējīga, 
vajag to aprakstīt, izdomāt visu līdz 
galam. Kad sāk aprakstīt, sāk aprēķi-
nus, tad arī parādās visas neizdevušās 
lietas, ko sakārtot strukturēti un 
pamatoti. Mācību laikā veicam pro-
dukta vai pakalpojuma pašizmaksas 
aprēķinu. Kalkulējam, kāda varētu 
būt produkta vai pakalpojuma cena, 
lai bizness būtu ar peļņu, vērtējam 
konkurentus, veicam tirgus analīzi, 
skatāmies, kas varētu būt potenciālais 
pircējs, mērķa grupa. To visu analizē-
jam mācību laikā. Kā papildu bonuss 
mūsu mācībām ir tas, ka biznesa ideja 

ir ne tikai jāapraksta un jāveic aprēķi-
ni, bet arī jāspēj ideju prezentēt tik 
labi, lai tiktu sadzirdēts, saprasts, lai 
žūrija, kas vērtē, simtprocentīgi notic 
jaunietim, ka tas patiesi ir bizness, 
nevis vaļasprieks. Tad, kad notikuši 
prezentācijas treniņi, jaunietis arī sev 
ir tiktāl noticējis, ka, aizejot pie citiem 
sadarbības partneriem, izdodas sa-
ņemt pirmo grantu vai aizdevumu, lai 
uzsāktu savu biznesu.  Prezentējot ide-
ju, parasti rodas pārliecība, noticēšana 
un varēšana. Labi ir tas, ka strādājam 
grupā, un mācību procesā esam atvērti 
konstruktīvai kritikai. Parasti mācībās 
izveidojas ļoti laba komanda, turpmāk 
arī sadarbības partneri.

— Kas ir LLKC mentori, zinošie 
speciālisti, kuri strādā ar jaunie-
šiem?

— Tas ir komandas darbs, jo ar 
jauniešiem strādā ne tikai Madonas bi-
roja speciālisti, arī LLKC centrālā biroja 
kolēģi. Līdztekus klātienes mācībām, 
ko organizē katrs reģionālais birojs, 
visi Latvijas jaunieši tiekas vienuviet 
tā sauktajā Izdzīvošanas skolā, kur tiek 
papildinātas zināšanas, sagatavojoties 
gala iznācienam, kad tiek prezentēti 
biznesa plāni. Madonas birojā varam 
piedāvāt lopkopības, augkopības, 
ekonomikas, grāmatvedības, uzņē-
mējdarbības konsultācijas. Nav tā, ka 
darbs ar jauniešiem sākas un beidzas 
tikai šajā mācību procesā, tas turpinās 
arī individuāli, konsultējot pēc tam.

— Varbūt var atklāt, kādas ide-
jas var izdomāt gudrie prāti?

— Idejas ir dažādas, ir inovatīvi 
risinājumi, tiek vairāk domāts par teh-
noloģiju ieviešanu savā uzņēmējdarbī-
bā. Piemēram, lociņu audzēšana pēc 
Sibīrijas pieredzes: siltumnīcai ir viena 
plēves kārta, tad gaisa tunelis, tad atkal 
otra plēves kārta, radot tādus apstāk-
ļus, ka ir vēss gaiss, bet sīpoliņiem pie 
saknēm tiek pievadīts silts ūdens. Gala 
rezultātā — kraukšķīgi lociņi.

— Ko atbildētu tiem, kas ap-
galvo, ka laukos maz aktīvu un 
uzņēmīgu jauniešu?

— Manā rīcībā nav statistikas, 
vairāk vados pēc veiksmes stāstiem. 
Veiksmes stāsts ir jebkurš jaunietis, 
kas redz iespēju uzsākt lauku teritorijā 
uzņēmējdarbību, vai tie, kas atgriežas 
no Rīgas, ārzemēm, veido šeit ģimeni, 
uzsāk vai turpina kādu biznesu, kļūst 
atpazīstami savā novadā un ārpus 
Madonas novada. Arī nākamajā ES 
plānošanas periodā tiks likts uzsvars 
uz atbalstu jaunajiem, vidējiem un 
mazajiem lauku saimniekiem, lai 
turpinātu vai iesāktu darbību. Tas, vai 
izvēlēsies dzīvot laukos vai pilsētā, 
atkarīgs no katra cilvēka vērtību sis-
tēmas, arī ģimenes situācijas. Lauku 
vide ar saviem labumiem spēj piedāvāt 
daudz iespēju un ideju, lai darbotos. 
Manuprāt, Madonas pusē viss ir kār-
tībā gan ar jauniešiem, gan uzņēmēj-
darbību. Aktīvie, kas meklē iespējas, 
tās arī atrod. 

Jauniešiem dzīve laukos vairs nav 
nekāds „bubulis”, bet vieta, kur 
iesakņoties un attīstīties.
Attīstības fi nanšu institūciju ALTUM, 
Madonas novada pašvaldību, piedalo-
ties biznesa ideju konkursā „Madona 
var labāk!”. Informāciju sniedz arī 
Lauku atbalsta dienests, veicinot lauk-
saimniecības nozaru attīstību.

— Pēc iepriekšējo gadu piere-
dzes — ko jaunieši izvēlas vairāk — 
lauksaimniecības vai nelauksaim-
niecības nozares?

— Viens no pamatkritērijiem — 
saimnieciskā darbība nevar būt ilgā-
ka par diviem gadiem un beidzamā 
noslēgtā gada apgrozījums — ne 
lielāks par 2000 eiro. Bieži vien ir tā, 
ka lauksaimniecībā iesaistītie šiem 
nosacījumiem neatbilst, jo jau ilgāku 
laiku ir darbojušies uzņēmējdarbībā. 
Pēdējos gados Madonas pusē uz mūsu 
organizētajām apmācībām nāk ar ideju 
uzsākt vēl ko papildus pārstrādē vai 
nelauksaimniecības nozarēs. Spriežot 
pēc jauniešiem, kuri veiksmīgi pieda-
lījušies konkursā „Laukiem būt!” un 
ieguvuši naudas balvas, beidzamajos 
gados tie ir bijuši nelauksaimnieciskās 
uzņēmējdarbības pārstāvji. Pagājušajā 
gadā Ērgļu novada „Bumbiermuižas” 
saimniece Ilze Čable ieguva 2. vietu 
par hidrolātu gatavošanas ieceri, kā 
arī Ļaudonas pagasta „Jaunancīšu” 
saimniece Līna Apsīte ieguva dalītu 
4./5. vietu par kokosriekstu produkci-
ju — trauciņu, eļļas, miltu gatavošanu.

Iepriekš Inga Elksne ieguva 1. vie-
tu par pirtsslotām un pindām, Annija 
Jace guva novērtējumu un atbalstu 
iecerei izveidot Lubānā fotografēšanas 
studiju, Katrīna Valaine — pirts zāļu 
paklāju aušanai, Andis Apsītis guva 
atbalstu šaušanas loku darbnīcai, Ģirts 
Ozols — galda koka steļļu izgatavoša-
nai. Vien konkursa laureātei Agnesei 
Eidukai bija izvēlēta lauksaimniecības 
nozare — piena aitu audzēšana.

— Tiem, kas ierodas uz mācī-
bām, jau galvā ir kāda ideja?

— Protams, ir ne tikai viena, bet 
vairākas idejas. Mācību procesā cenša-
mies izvērtēt, kura ir dzīvotspējīgākā. 
Kad tas tiek noskaidrots, cenšamies 
izdomāt, kā to labāk iepakot, uz kā-
dām niansēm pastrādāt.

— Vai biznesa plāns ir ceļš uz 
veiksmīgu uzņēmējdarbību?

— Veicot aprēķinus un aprakstus, 
biznesa ideja kļūst strukturēta. Nav 
obligāts nosacījums, ka pēc mācībām 
ir jāuzraksta un jāiesniedz vērtēšanai 
savs biznesa plāns. Var piedalīties 
mācībās un pēc gada vai pat vairākiem 
gadiem attīstīt savu konkrētu uzņēmēj-
darbības ideju un iesniegt konkursam. 
Protams, labi, ja var iesniegt ideju arī 
tajā gadā, kad mācās.

— Kā tiek organizētas šā gada 
mācības?

— Mums pirmā mācību diena 
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