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Finansējumu sniedz LEADER projekti

Jauna mēbeļu darbnīca “Tava virtuve”

No 2016. līdz 2018. gadam 
Madonas novada fonds ir izslu-
dinājis 10 projektu iesniegumu 
pieņemšanas kārtas. Kopējais 
fi nansējums ko sadalīja LEADER 
projektiem, ir 2 260 186 eiro.

Varēja iesniegt uzņēmējdarbī-
bas un sabiedriskā labuma pro-
jektus. Uzņēmējdarbībai atvēlēti 
1 284 875 eiro, kas veicinājuši ar 
lauksaimniecību nesaistītas ražoša-
nas, pakalpojumu, pārtikas produk-
tu pārstrādes un tūrisma attīstību 
bijušā Madonas rajona teritorijā.

— Liels ieguvums — daudz 
uzņēmējdarbības projektu iesnie-
dzēju ir jaunieši un personas, kas 
plāno uzsākt uzņēmējdarbību. 
Ceram, ka tas būs labs ieguldījums 
teritorijas tālākā attīstībā, — vērtē 
nodibinājuma Madonas novada 
fonds stratēģijas administratīvā 
vadītāja Jogita Baune.

Viņa papildina, ka sabiedriskā 
labuma projektiem atbalsta tēmu 
bija daudz vairāk, bet piesaistītais 
finansējums mazāks — 975 311 
eiro. Šis finansējums veicinājis 
pašvaldību kultūras, sabiedrisko 
aktivitāšu un sporta infrastruktūras 
sakārtošanu, ir īstenoti projekti 
Madonas novada pagastos, Cesvai-

nes, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
novadā.

— Projektus, kas sekmējuši 
sabiedrības aktivitātes, iesniegušas 
biedrības, kas attīstījušas vajadzī-
go infrastruktūru un iesaistījušas 
iedzīvotājus mācībās. Madonā 
biedrība “Melnais Piens” izveidojusi 
multimediju studiju, piedāvājot 
iedzīvotājiem iespējas apgūt pras-
mes fotografēšanā un fi lmēšanā. 
Bērzaunē bērnu un jauniešu apvie-
nība “Rīts” arī radījusi iespēju apgūt 
fotografēšanu un fi lmēšanu. Ērgļos 
biedrība “Zivju gani” atvērusi NVO 
centru “Stacija”, Varakļānos bied-
rība “Sinerģija V” uzstādījusi āra 
trenažierus. Biedrība “Pie Kraujas” 
iegādājusies kajaka laivas un SUP 
dēļus aktīvās atpūtas uz ūdens 
popularizēšanai u. c.

Finansējumu saņēmuši sabied-
riskā labuma projekti, kuri solījuši 
veicināt kultūrvēsturiskā mantoju-
ma saglabāšanu. Tie ir pašvaldību 
īstenoti projekti: Varakļānu pils 
jumts, Cesvaines pilsmuižas staļļa 
ēkas jumts, “Braku” rijas atjau-
nošana, Haralda Medņa dzimtas 
mājas “Dzintari”, J. Alunāna parks 
Kalsnavas pagastā, “Skaņas efektu 
un informatīvo plākšņu ierīkošana 

Brāļu Jurjānu muzejā “Meņģeļi””. 
Iedzīvotāju iniciatīva ir Lubānas 
evaņģēliski luteriskās draudzes baz-
nīcas jumta seguma maiņa un Ērgļu 
pils parka teritorijas labiekārtošana.

Rīcībā “Tautastērpi amatier-
kolektīviem” īstenoti 16 projekti, 
kurus sagatavojot pretendenti veica 
vietējā kultūras mantojuma izpēti 
Madonas muzeja krātuvē, saņēma 
konsultācijas no LNKC tautastēr-
pu nozares padomes tautastērpu 
konsultantes Anetes Karlsones, tā 
saglabājot bijušā Madonas rajona 
teritorijai raksturīgo kultūras man-
tojumu.
Īstenoti divi sociālo pakalpo-

jumu projekti. Varakļānu novada 
pašvaldības sociālajam dienestam 
iegādāts specializētais transports, 
lai uzlabotu aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu mājās, īpašu uzmanību 
pievēršot vientuļajiem vecākās 
paaudzes cilvēkiem. Kalsnavā iz-
veidots dienas centrs cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un funkcionāla-
jiem traucējumiem, — apkopojumā 
ielūkojas Jogita Baune.

Interesanti, ka 2016.—2018. 
gadā daudzi projekti saistīti ar 
amatniecības prasmēm. Ērgļos dar-
bu uzsācis audēju uzņēmums “Mai-

līšu fabrika”. Iegādātas modernas 
programmējamās stelles, kas ļauj 
aust ātrāk un sarežģītāk, bet saglabā 
audēja klātbūtni darbam. Arī Varak-
ļānos atvērts amatnieku centrs. Te 
var aust, var pīt klūdziņas. Barkavā, 
izmantot jaunās šujmašīnas, uz 
šūšanu un izšūšanu sanāk rok-
darbnieces, arī Bērzaunē bērnu un 
jauniešu apvienības “Rīts” telpās 
notiek šūšanas nodarbības. Šajā 
laikā biedrības var īstenot mācību 
projektus, Madonas novada fonda 
teritorijā tās ir mācības, kas veicina 
praktisko prasmju apguvi. Nodar-
bības notikušas pagājušajā gadā 
un turpinās šoziem Murmastienē, 
Kusā, Lauterē, Zelgauskā, Barkavā, 
Degumniekos, Varakļānos.

Kā  vēsta Madonas novada 
fonds, LEADER projektu konkursi 
plānoti arī 2019.—2020. gadā. 
Divas uzņēmējdarbības kārtas būs 
katra gada sākumā. Abām kārtām 
kopā rezervēti 790 000 eiro (pa-
pildu fi nansējums). Divas kārtas 
paredzētas biedrību projektiem 
“Praktisku prasmju un zināšanu 
veicināšana MNF teritorijā” un kārta 
2019. gada rudenī biedrību īsteno-
tiem projektiem rīcībā “Sabiedrības 
īstenotas aktivitātes”.

— Mēs dodam makšķeri, — uz 
vaicājumu “Ko dod konkurss 
“Madona var labāk!” — zivi vai 
makšķeri?” atbildēja Madonas 
novada pašvaldības uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļas vadītāja p. i. Ilze Vogina.

— Grants 4000 eiro apmērā, 
ko jaunie uzņēmēji var saņemt 
konkursā “Madona var labāk!” 
savas biznesa idejas īstenošanai, ir 
liels atspaids startam. Izvērtēšanas 
procesā ir svarīgi, cik kvalitatīva un 
konkurētspējīga ir biznesa ideja, 
vai idejas autors to spēs īstenot, — 
sacīja I. Vogina.

Madonas novada pašvaldības 
biznesa ideju konkurss “Madona var 
labāk!” kopš tā pastāvēšanas ir devis 
pozitīvu impulsu daudzu jaunu uz-
ņēmumu dibināšanai mūsu novadā. 
Laikā no 2013. līdz 2018. gadam 
grantu konkursa ietvaros atbalstītas 
97 biznesa idejas. Atbalsts veicinājis 
53 jaunu uzņēmumu nodibināšanu. 
Konkursā gūtais finansējums ir 
starta kapitāls, lai uzsāktu uzņē-
mējdarbību un pēc tam piesaistītu 
līdzekļus no citām komercdarbības 
atbalsta programmām.

Pagājušajā gadā tika atvieglota 
pieteikšanās forma konkursam, 
taču tas nenozīmē, ka tika atvieglo-
tas prasības. Manuprāt, pagājušajā 
gadā komisijas prasības attiecībā uz 
granta pretendentiem bija krietni 

Ieskats konkursa “Madona var labāk!” statistikā

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kopējā projekta 
statistika

Iesniegto ideju skaits 4 29 28 30 35 31 157
Atbalstīto ideju skaits 3 16 (55%) 23 (82%) 17 (57%) 25 (71%) 13 (42%) 97
Noraidīto ideju skaits 1 13 (45%) 5 (18%) 13 (43%) 10 (29%) 18 (58%) 60
Pašvaldības līdzfi nansējums 4 258,34 27 617,04 42 144,80 43 360,40 66 190,27 43 616,50 227 187,35
Atbalsta rezultātā jaundibināti uzņēmumi 2 9 10 11 14 7 53
Atbalstu attīstībai saņēmušie uzņēmumi 1 7 13 6 11 6 44
Biznesa ideju realizācija 
R – ražošanas nozare, P – pakalpojumu nozare

2 – R 8 – R 8 – R 6 – R 9 – R 8 – R 41 – R
1 – P 8 – P 15 – P 11 – P 16 – P 5 – P 56 – P

 ©Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa

vien augstākas, izvērtēšana — pa-
dziļinātāka, stingrāka, — komentēja 
Ilze Vogina.

— Biznesa idejas ir bijušas vis-
dažādākās, bet kāpēc tās arī norai-
da? — vaicāju Ilzei.

— Ja nav kvalitatīvi sagatavotas, 
biznesa idejas autoram nav redzēju-
ma attiecībā uz ilgtermiņa attīstību, 
reizēm pats biznesa idejas autors vēl 
nav īsti gatavs to īstenot, jo trūkst 
vajadzīgo zināšanu vai nepieciešams 
papildu atbalsts. Šādos gadījumos 
piedāvājam izmantot LIAA Madonas 
biznesa inkubatora pakalpojumus, 
saņemot gan kvalitatīvu apmācī-
bu un biznesa konsultācijas, gan 
grantus.

Uz vaicājumu, kā ir pēc tam, kad 
saņem fi nansējumu — vai turpina 

darbu izvēlētajā sfērā, Ilze Vogina 
atbildēja: — Turpina. Ir, protams, ga-
dījumi, kad biznesa idejas neattīstās, 
kā plānots, ir aizkavēšanās projekta 
realizēšanas termiņos vai rādītāju 
sasniegšanā. Šādos gadījumos visla-
bākais ir savstarpējā komunikācija 
un sadarbība, jo risinājumu un izeju 
vienmēr var atrast.

Arī 2019. gadā ir plānots turpināt 
biznesa ideju konkursu “Madona var 
labāk!”, tādējādi stimulējot jaunu 
uzņēmumu veidošanos un veicinot 
esošo uzņēmumu attīstību Madonas 
novada teritorijā. Šogad gan noliku-
mā ir iestrādāti vairāki jauni kritēriji, 
kas biznesa ideju autoriem palīdzēs 
sagatavot kvalitatīvākus pieteiku-
mus. Konkursa pieteikumu iesnieg-
šana un izskatīšana 2019. gadā ir 

noteikta četras reizes gadā, ne vairs 
katru mēnesi, kā bija līdz šim.

Uzņēmēju sadarbības projektu 
līdzfi nansēšanas konkursu Madonas 
novada pašvaldība īstenojusi jau trīs 
gadus. Pagājušajā gadā tika iesniegti 
četri konkursa pieteikumi. Konkursa 
ietvaros tiek piešķirts līdzfi nansē-
jums uzņēmumu projektiem, kas 
paredz mārketinga aktivitātes, dalību 
dažādās ar uzņēmuma nozari saistī-
tās izstādēs, gadatirgos, aktivitātes 
noieta tirgus paplašināšanai un jau-
nu noieta tirgu apgūšanai, sadarbību 
pētniecībā un inovācijās ar zinātnis-
kajām institūcijām. Iespēju saņemt 
atbalstu savu projektu īstenošanai 
minētā konkursa ietvaros izmanto-
ja 12 Madonas novada uzņēmumi. 
Tika iegādātas tirdzniecības teltis un 

darba apģērbs ar uzņēmuma logo, 
aplīmēts uzņēmuma autotransports 
ar uzņēmuma logo u. tml.

2018. gadā pirmo reizi Madonas 
novada pašvaldība organizēja jaunu 
grantu konkursu “Sertifi kācijas un 
standartu ieviešana uzņēmumā”. 
Konkursa ietvaros tika piešķirts Ma-
donas novada pašvaldības līdzfi nan-
sējums Madonas novadā reģistrēto 
uzņēmumu vides un ekonomisko 
ražošanas procesu sertifi kācijas pa-
sākumu — kvalitātes, vides, darba 
drošības, pārtikas drošības vai ener-
gopārvaldības sistēmu — ieviešanai 
uzņēmumā. Grantu izmantoja seši 
Madonas novada uzņēmumi ener-
goaudita veikšanai vai energopārval-
dības sistēmas sertifi kācijai. Grantu 
konkurss turpināsies arī 2019. gadā.

 SIA “Autem” kebabnīca “Kebab-
osta” ir jauns uzņēmums, kas 
atklāts 2018. gada 8. jūnijā. 
Nosaukums izvēlēts, veidojot 
salikumu no vārdiem “kebabs” 
un “autoosta”.

Tas ir ātrās ēdināšanas uzņē-
mums, kas atrodas Madonas auto-
ostā, kur “Kebabostas” saimnieki 
saskata diezgan lielu attīstības 
potenciālu — te tomēr apgrozās 
samērā daudz cilvēku, jo autoosta 
ir pieturas punkts.

“Kebabostu” ir atklājuši arī tie, 
kas izvēlas vakariņās doties vēlu, kad 
citur jau virtuve ir slēgta, kuriem 
garšo kebabs, nageti, kartupeļu frī, 
salāti. “Kebabostā”, ņemot vērā pie-
prasījumu, ir papildināta ēdienkar-
te. Ir iespēja brīvdienās nogaršot arī 
Lauras Nikolovskas lieliskās kūkas.

“Kebabostas” idejas īstenošanu 
ir veicinājusi veiksmīga sadarbība 
ar Madonas novada pašvaldību, 
piedalīšanās biznesa ideju konkur-
sā “Madona var labāk!”. Uzņēmēju 
ideja — izveidot kebabnīcu kopā 
ar tūrisma informācijas izplatīšanu; 
vietas izveide, kur apmeklētāji var 
atnākt, iedzert kafi ju, garšīgi paēst, 
uzzināt, kas notiek Madonā un 

Aleksandrs Grietiņš savu uzņē-
mumu “Tava virtuve” ir uzsācis 
veidot Sauleskalnā, Kārļa ielā 9.

Vēloties veidot savu uzņēmumu, 
vispirms gan meklējis telpas Mado-
nā, bet piemērotu vietu nav izdevies 
atrast. Uzņēmuma “Tava virtuve” 
darbnīca Sauleskalnā tiek iekārtota 
un pilnveidota, un vēl viss atrodas 
procesā. Taču jaunajam uzņēmējam 
ir prieks, ka viņa sapnis par savu 
uzņēmumu sāk īstenoties.

— Darbojos savā uzņēmumā 
vien nepilnu gadu. Pirms tam man 
bija tikai ideja, ko aizstāvēju Mado-
nas novada pašvaldības biznesa ideju 
konkursā “Madona var labāk!”. Par 
saņemto fi nansējumu tika iegādāta 
jauna iekārta materiāla zāģēšanai, — 
pastāstīja Aleksandrs Grietiņš.

Viņa atziņa: — Galvenais — ja 
ir vēlme strādāt sev, dibināt savu 
uzņēmumu, nevajag baidīties, bet 
doties konsultēties, kā arī izmantot 
fi nanšu piesaistes iespējas, un Ma-
donas novada pašvaldības biznesa 
ideju konkurss “Madona var labāk!” 
ir viena no tām.

Aleksandrs ir iestājies LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā, kur 
pirmsinkubācijā vēl ir jāpavada 
laiks, lai mācītos noderīgas zināša-
nas uzņēmējdarbībā.

Viņa dzimtā puse ir Rēzekne, 
taču apprecējies un pārcēlies uz Ma-
donas novadu. Izdevīgi iegādājies 
dzīvokli Sauleskalnā, nākamais solis 
bija mēģinājumi atrast piemērotas 
telpas savam uzņēmumam, kuras 
atradis Sauleskalnā tā dēvētajā in-
dustriālajā zonā.

Aleksandrs atklāj, ka viņa profe-
sija nebūt nav saistīta ar galdniecī-
bu, taču uzņēmuma virziens ir mē-
beļu izgatavošana pēc pasūtījuma 
virtuvei. — Mans tēvs ir galdnieks, 
nu jau pensionārs, ar ļoti lielu pie-
redzi. Jaunībā kādu laika posmu 
pavadīju darbā pie viņa. Man tas 

tās apkārtnē, — guva atbalstu. Par 
piešķirto fi nansējumu iegādāta ne-
pieciešamā virtuves tehnika.

Uzņēmuma komanda ir nedaudz 
pamainījusies, tagad līdzīpašnieki 

ir Mārcis Siders, Ansis Lauriņš un 
Ēriks Gabranovs, apvienojot spēkus 
kopīgam uzņēmumam Madonā. Visi 
ir atnākuši no Rīgas, toties tagad 
Madona, izveidojoties savam uzņē-

patika. Kas gan var būt vērtīgāks par 
praksi, un esmu daudz iemācījies. 
Jābūt arī interesei, un man ir vēlme 
ražot, veidot, strādāt tā, lai klients 
būtu apmierināts.

Arī pašam vajadzēja mēbeles, 
un varbūt tāpēc, ka esmu prasīgs 
kvalitātes ziņā, sapratu, ka jāražo 
mēbeles pašam.

Izgatavoju mēbeles galvenokārt 
virtuvēm pēc individuāliem pasūtī-
jumiem — tie ir dažādi iebūvējamie 
skapji, plaukti — vienkārši, ērti, 
funkcionāli. Vairāk iznāk strādāt 
ar laminēto kokskaidu platēm, ko 
izmantoju mēbeļu korpusam, taču 
lieku lietā visus materiālus, ko pie-
dāvā izplatītāji. Strādāt ir interesanti, 

arī pirmie pasūtījumi jau ir — cilvēki 
nāk, skatās, prasa, jo vēlas aprīkot 
savu izremontēto virtuvi. Ir tikai 
pats darbības sākums, bet pagaidām, 
kamēr strādāju viens, man pietrūkst 
darbaroku un arī telpu. Vēl nekur 
savu uzņēmumu tāpēc nereklamēju, 
taču uz uzņēmuma nākotni cenšos 
raudzīties optimistiski, lai nav tā, 
ka pie manis griežas cilvēki, bet es 
nespēju tikt galā ar pasūtījumiem. 
Kā jau stāstīju konkursa “Madona 
var labāk!” komisijai, vairāk centīšos, 
lai par mani uzzina un mani meklē, 
nekā es meklēju.

Patlaban top arī skapis māks-
liniekam, kur glabāt zīmējumus, 
gleznas un papīru. Pavisam esmu 

aprīkojis ar mēbelēm trīs virtuves. 
Man pieredze ir tāda, ka virtuves 
iekārta ir jāpasūta, vēl pirms ir 
sācies lielais remonts. Tas ir tāpēc, 
ka kanalizācijas un elektrības vietas 
ir jāsaskaņo ar mēbeļu atrašanos.

Lai iekārtotu savu darbnīcu, va-
jadzību ir daudz. Daļa darba instru-
mentu jau ir sagādāti, taču lielākais 
prieks ir par formātzāģi, kas atvieglo 
un paātrina darbu. Jaunais uzņē-
mējs atzina: — Savā darbnīcā varu 
pavadīt ilgas stundas ar noteikumu, 
ka “viss notiek”. Te varu vadīties pēc 
principa “Kā strādā, tā ēd”.

ZS “Vidiņi” darbojas Madonas 
novada Vestienas pagastā kopš 
2005. gada. Lai izpildītu PVD pra-
sības, veicot produktu pārstrādi, 
bija nepieciešams izveidot piena 
pārstrādes cehu.

Saimniecības vadītājas Ineses 
Vīles-Bērziņas izglītība ir pārtikas 
un nepārtikas produktu prečzinis 
un lauksaimniecības speciālists. 
Saimniecības pamatvirzieni — lop-
kopība, laukkopība, augkopība, 
mežsaimniecība, tūrisms (lopbarības 
audzēšana saimniecības ganāmpul-
kam, augļu audzēšana un realizācija, 
mežsaimniecības pakalpojumi un 

tūrisma pakalpojumi). Saimniecība 
ir reģistrējusies PVD kā mājražotāja, 
un tās attīstības mērķis ir radīt pārti-
kas produktu ar lielāku pievienoto 
vērtību, pārstrādājot saimniecībā 
saražoto pienu saldkrējuma sviestā, 
biezpienā un sierā.

Saimniecībā ir četras slaucamas 
govis, reģistrētas lauksaimniecības 
datu centrā, un tiek veikta piena 
pārraudzība. Saimniekojot 12 gadu, 
ir uzkrāta pieredze un izstrādātas re-
ceptes saldkrējuma sviesta, biezpie-
na un siera sagatavošanā. Produkti ir 
prezentēti dažādām mērķa grupām, 
un ir saņemts pozitīvs vērtējums, 

kas atļauj un veicina saimniecībai 
turpināt attīstīties iesāktajā virzienā, 
palielinot ganāmpulku un saražoto 
produktu daudzumu.

“LEADER” projekta mērķis: kva-
litatīvu produktu ražošanai ierīkot 
ZS “Vidiņi” esošajās telpās piena 
pārstrādes cehu.

— Vecāmamma nāk no Latgales, 
un strādājam pēc vecu vecās me-
todes — ražojam īstus lauku labu-
mus — cieto sieru un saldkrējuma 
sviestu. Gotiņas tiek barotas ar 
labāko barību, tāpēc arī produkts 
izdodas dabisks. Jau kādu laiciņu 
ražojam, bet mājās. Lai izveidotu 

siera māju, iesniedzām “LEADER” 
projektu Madonas novada fondā, un 
projekts tūlīt būs īstenots, — pastās-
tīja ZS “Vidiņi” saimnieks.

Vaicāts, kā vērtē “LEADER” pro-
jekta iespēju fi nanšu piesaistei attīs-
tības veicināšanai pārstrādē, Artūrs 
Vīle-Bērziņš sacīja: — Mājražotājiem 
un mazajiem zemniekiem tas ir 
ideāls variants. Paietu 2—3 gadi, 
kamēr paši varētu atļauties savu iece-
ri — uzbūvēt tā saukto “siera 
māju” — īstenot. Ar “LEADER” ir at-
balsta apjoms, un nav tā nenormālā 
sloga, varam ražot, ja kas neizdodas — 
arī pārkvalifi cēties.

Mājražošanai būs sava “siera māja”

mumam, ir arī dzīvesvieta. Turpinās 
sadarbība ar Madonas biznesa in-
kubatoru, kur tiek saņemts atbalsts 
inkubējamajiem “cāļiem”.

— Vai pirmais darba gads ir 
visgrūtākais? — jautāju Ērikam 
Gabranovam.

— Neteiktu, ka ir grūts. Protams, 
ir jāsastopas ar kādām problēmām, 
bet tās jau būs katru gadu. Jāizdzīvo 
pirmais darba gads, lai redzētu visu 
ciklu kopumā. Tomēr sezonas mai-
nās, un tad arī tendences mainās. 
Ziemā — karstie dzērieni, vasarā — 
aukstie, un domāts, ka ārā būs te-
rase. Vairāk cilvēku mūs apmeklē 
piektdienās un sestdienās, tad arī 
darba laiks ir līdz pulksten 23, bet 
pārējās darbdienās strādājam līdz 
pulksten 22. No ēdieniem favorīts 
joprojām ir kebabs un kebabkastes, 
kur ir kopā kebabs ar salātiem. Visus 
ēdienus var iepakot līdzņemšanai. 
Brīvdienās uzsākām doties izbrau-
kumā uz sporta un atpūtas bāzi 
“Smeceres sils”, tur mums iedeva 
tirgus mājiņu, kur piedāvājām zupu, 
kafi ju, tēju un karstvīnu. Tāda sadar-
bība varētu pastāvēt lielāko pasāku-
mu laikā, — pastāstīja līdzīpašnieks 
Ēriks, kas arī nāk no Rīgas.

Taciņa uz Taciņa uz 
inkubatoru ir inkubatoru ir 
iemītaiemīta
Tā saka tie jaunie uzņēmēji, 
kas vēlas veikt vai jau veic 
saimniecisko darbību, kā arī 
mikro, mazie un vidējie ko-
mersanti, kas sadarbojas ar 
LIAA Madonas biznesa inku-
batoru (BI).

Kā vēsta Madonas BI projek-
tu vadītājs Egils Kazakevičs, pat-
laban BI pakalpojumus izmanto 
40 klientu — 17 pirmsinkubācijā 
un 23 inkubācijā.

Pirmsinkubācija ir laiks, kad 
topošais uzņēmējs ar konsultā-
ciju palīdzību veic savas biznesa 
idejas sākotnējā novērtējuma 
izstrādi, biznesa prasmju un 
iemaņu apguvi. Personas, kam 
vēl ir tikai idejas par biznesa 
uzsākšanu, nodrošina ar uzņē-
mējdarbībai nepieciešamo vidi, 
biroja aprīkojumu, kā arī sniedz 
bezmaksas konsultācijas, rīko 
apmācības, seminārus. Pirmsin-
kubācijas atbalstam fi ziskas per-
sonas var pieteikties visa gada 
laikā.

Savukārt tiem, kas ir izgājuši 
pirmsinkubācijas procesu, kā arī 
jau nodibinātie uzņēmumi, kuri 
ir jaunāki par trim gadiem, kam 
ir defi nēta ideja, taču uzņēmējam 
vēl nav pietiekamas pieredzes, 
ir iespēja pieteikties atbalstam 
inkubācijā.

Jaunus inkubācijas dalībnie-
kus uzņem reizi pusgadā, un 
atbalsts uzņēmumam pieejams 
četru gadu laikā. Uzņēmums var 
saņemt 50% līdzfi nansējuma pa-
kalpojumiem (eksperti, tehnolo-
ģiskās konsultācijas, fi nanšu, IT, 
juridiskie, dizaina, mārketinga 
pakalpojumi, prototipēšana, 
testēšana u. c.), jaunam uzņēmu-
mam, kas atrodas inkubācijā, ir 
iespēja pretendēt uz grantiem.

Komersantam ir pieejams 
grants 10 000 eiro apmērā spe-
cifi skiem pakalpojumiem (proto-
tipēšana, testēšana u. c.), bet no 
otrā inkubācijas gada pieejams 
grants 5000 eiro apmērā (iekār-
tas, materiāli, izejvielas) izmaksu 
segšanai. Pēc Egila Kazakeviča 
ziņām, Madonas BI inkubācijas 
klienti ir bijuši vieni no aktīvā-
kajiem pretendentiem uz grantu 
saņemšanu. Tiesa, grantus, kas 
palīdz komersantiem sasniegt 
inkubācijā noteiktos mērķus, 
jāspēj vispirms priekšfi nansēt pa-
šam, pēc tam saņemot atbalstu.

LLKC — 
uzņēmējdarbības 
uzsākšanai

Lai palīdzētu lauku jaunie-
šiem apgūt uzņēmējdarbības 
prasmes un īstenot savas biznesa 
ieceres, Latvijas Lauku konsultā-
ciju un izglītības centrs (LLKC) 
jau sesto gadu piedāvā iespēju 
piedalīties mācībās “Tu vari 
vairāk!”. Pasākumā varēja pieda-
līties arī jaunie uzņēmēji vecumā 
līdz 40 gadiem. Mācības “Tu vari 
vairāk!” Madonas konsultāciju 
birojā pērn apmeklēja 10 jaunie-
ši. Tās bija piecu dienu mācības, 
ieskaitot pieredzes apmaiņas 
braucienu, individuālas konsul-
tācijas biznesa plāna izstrādei 
un iespēja piedalīties konkursā. 
Konkursam “Laukiem būt!” tiek 
virzītas piecas biznesa idejas.

Aleksandrs Grietiņš: — Šo formātzāģi palīdzēja iegādāties arī konkursā “Madona var labāk!” saņemtais 
atbalsts.

“Kebabosta” strādā arī vakaros

“Kebabostā” virtuves aprīkojums ir iegādāts ar konkursa 
“Madona var labāk!” atbalstu. Apmeklētājus apkalpo Jana Kājiņa un 
Ēriks Gabranovs.

Ar konkursa “Madona var la-
bāk!” atbalstu Sarkaņu pagasta 
Biksērē Līga Kuba ir izveidojusi 
aušanas un rokdarbu darbnīcu 
“Ozolkalna klēts”.

Ar “LEADER” projekta atbalstu 
ZS “Prauli” Liezēres pagastā tika 
pie jauniem bišu stropiem, bet 
pērn par LAD apstiprinātā pro-
jekta naudu pasākumā “Atbalsts 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, at-
tīstot mazās lauku saimniecības” 
iegādāts bišu vagoniņš un cits 
biškopībai noderīgs inventārs. 
Ar LLKC Madonas KB speciālistu 
palīdzību un konsultācijām 
ZS “Prauli” saimniekam Andim 
Knāķim jāpalielina ienākumi no 
saimniecības.


