
Valsts Lauku tīkla aktivitāte 
«ATBALSTS LAUKU JAUNIEŠIEM 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICINĀŠANAI» 

 



Informatīvā  
diena 

Mācības 

Individuālā  
sadarbība 



Organizatori 
Pierīgas reģionā: 

 

• SIA LLKC Pierīgas konsultāciju birojs/VLT Siguldas 

nodaļa 



MĒRĶIS – atbalstīt gados jaunu (18-40 g.v.) cilvēku 

uzņēmējdarbības uzsākšanu lauku teritorijās, sniedzot iespēju 

iegūt ar uzņēmējdarbību saistītas zināšanas, apmeklējot 

intensīvu mācību kursu, un iespēju iegūt naudas balvu, ko var 

izmantot biznesa idejas īstenošanai, piedaloties jauno 

uzņēmēju konkursā. 



Uzdevumi: 

• apmācīt jauniešus par ideju ģenerēšanu un analīzi, biznesa 

plāna veidošanu un projektu izstrādi; 

• palīdzēt jauniešiem īstenot savas idejas konsultāciju, 

teorētisku un praktisku nodarbību veidā; 

• veicināt jaunu uzņēmumu izveidi laukos, organizējot konkursu 

jaunajiem uzņēmējiem un labākās idejas, apbalvojot ar naudas 

balvām.  

 



Līdz šim... 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dalībnieki informatīvajās 

dienās 
170 321 346 281 307 294 257 

Dalībnieki mācībās 91 200  237 226 251 240 233 

Konkursam iesniegti 

biznesa plāni 
36 52 58 52 

64 

(2017) 

52  

(2018) 

64  

(2019) 

Jauno uzņēmēju skaits  25 27 35 25 14 16 



Pasākums 
ietver: 

• Informatīvo dienu 
 

• Mācības 

 

• Individuālo sadarbību 

 

• Konkursu „Laukiem būt!”  



Mācības 
                 MĀCĪBU TĒMAS:  

• Idejas ģenerēšana, definēšana 

un attīstība 

• Uzņēmējdarbības pamati  

• Tirgus analīze  

• Mārketings un reklāma 

• Biznesa plāns  

• Resursi 

• Finanšu plānošana 

• Finansējuma piesaiste  

• Uzņēmēju labā prakse 

• Grāmatvedības pamati 

• Prezentēšanas prasmes 
 

Ilgums - 5 dienas 

(25h) 

Mācības - bez 

maksas! 



Konkurss «Laukiem būt!» 
• Konkursā piedalīties var visi mācības beigušie jaunieši, kuri mācību laikā ir ieguvuši 

sertifikātu un izstrādājuši biznesa plānu. 

• KONKURSS NOTIEK DIVĀS KĀRTĀS 

 

 

 

 

• Kopējais balvu fonds –  20 000 EUR 

• Biznesa plānus konkursam varēs iesniegt no 2019. gada decembra līdz janvārim 
(datumi tiks precizēti). 

 

 

1. kārta – nometne, kur visi prezentē savas idejas 

Fināls – 16  idejas 



Biznesa ideju kategorijas: 

• Uzņēmējdarbības ideja LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ; 

• Uzņēmējdarbības ideja NELAUKSAIMNIECĪBAS 

NOZARĒ (t.sk. Zivsaimniecība): 

• Ražošana 

• Pakalpojumu sniegšana 

• Lauksaimniecības produkcijas PIEVIENOTĀS VĒRTĪBAS 

RADĪŠANA ( t.sk. Mājražošana).  

 



Nosacījumi: 
• Ja Tev ir biznesa ideja vai vēlies tādu iegūt, vai kļūt par 

kādas komandas biedru; 
• Ja esi topošais uzņēmējs vecumā no 18 līdz 40 gadiem; 
• Juridiskas personas saimnieciskās darbības apgrozījums 

nepārsniedz 2000 EUR un darbība nav ilgāka par 3 
gadiem; 

• Lai ar savu ideju startētu konkursā, ir jāiegūst 
sertifikāts mācību noslēgumā un jāizstrādā biznesa 
plāns; 

• Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir visa 
Latvijas teritorija, izņemot republikas nozīmes pilsētas 
un novadu teritoriālās vienības – pilsētās , kurās ir 
vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju. 

 



  Papildu bonusi 

• Lektori - nozares profesionāļi 

• Sadarbība ar finanšu attīstības institūciju Altum 

• Mentorings 

• Individuālas konsultācijas un palīdzība no LLKC 

• Jauni kontakti, draugi, sadarbības partneri!!! 

• Iespēja iesaistīties citos LLKC pasākumos 

 



Idejas 



Idejas 



Nometne 



2019. gada idejas - pakalpojums 



2019. gada idejas - ražošana 



2019. gada idejas - pārstrāde 



2019. gada idejas - lauksaimniecība 



Fināls 



Plašāka informācija: Kristīne Ragaine-Volnianko 
Tālr.: 26307940, e-pasts: kristine.ragaine@llkc.lv 

Tu vari vairāk! 


