
Valsts Lauku tīkla aktivitāte 
 

«Atbalsts lauku jauniešiem 
uzņēmējdarbības veicināšanai» 



Mērķis 
  

Attīstīt jauniešu, jauno 
uzņēmēju, jaunienācēju 

laukos zināšanas, 
pieredzi un 

kompetences, kas 
nepieciešamas savas 

uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai 

attīstīšanai, veicinot 
lauku attīstību. 

Uzdevumi: 

Apmācīt par ideju ģenerēšanu 
un analīzi, biznesa plāna 
veidošanu un projektu izstrādi. 

Palīdzēt 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. 



Kā? 
Apmācības - ideju ģenerēšana un analīze, biznesa plāna 
veidošana,uzņēmējdarbības pamati, mārketings u.c. 

Individuāla sadarbība - konsultanta atbalsts pēc mācībām 
idejas ieviešanai dzīvē 

Konkurss «Laukiem būt» - biznesa idejas "iznešana ārpusē", 
cīņa par balvām un žūrijas uzmanību  

 Kas? 
Jauni cilvēki vecumā no 18 - 40 gadiem, kuriem ir vēlme 
radīt/attīstīt savu uzņēmējdarbību laukos  
 



Kur? 
26 birojos visā Latvijā  

 
AIZKRAUKLE  ALŪKSNE  BALVI  BAUSKA  CĒSIS  DAUGAVPILS 

DOBELE GULBENE JĒKABPILS JELGAVA KRĀSLAVA KULDĪGA 

LIEPĀJA LIMBAŽI LUDZA MADONA OGRE PREIĻI 

RĒZEKNE SALDUS SIGULDA TALSI TUKUMS VALKA 

VALMIERA VENTSPILS 



Mācības 
• Idejas ģenerēšana, definēšana un 

attīstība 
• Uzņēmējdarbības pamati 
• Aktuālie finansējuma piesaistīšanas 

instrumenti laukos 
• Mērķi un to sasniegšana 
• Resursi un grāmatvedība 
• Biznesa plāns 
• Finanšu plānošana 
• Praktiskā meistarklase zīmolvedībā 
• Prezentēšanas prasmes 
• Tirgus analīze 
• Mārketings un reklāma 
• Uzņēmēju labā prakse 

Dalība mācībās ir 
bez maksas! 

Mācību ilgums ~ 25h 



Konkurss 
1.Sagatavo un iesniedz biznesa plānu 

 

2.Administratīvais un žūrijas vērtējums 

 

3.Sagatavošanās skola 

 

4.Pusfināls un fināls 

5.Balvas 

 



• Lauksaimniecības nozare 
un produkcijas 
pievienotās vērtības 
radīšana 

• Nelauksaimniecības 
nozare (ražotāji) 

• Nelauksaimniecības 
nozare (pakalpojumi) 

Kategorijas 
• Līdz decembrim – 

mācības un biznesa 
plāna izstrāde 

• Decembris/janvāris – 
pieteikuma un 
BP iesniegšana 

• Februāris – 1. kārta 
vērtēšanai un 
sagatavošanās skola 

• Marts – 2. kārta un fināls 
 

Norise 



1942 dalībnieki mācībās 

505 biznesa idejas konkursā 

193+ jaunie uzņēmēji 

 



Uzņēmēji 

Zane Magone 
Z/S Priedītes (Limbažu 
novads) 
Īru Tinkeri  

Andris Ločmelis 
Leathereley (Balvu novads) 
ādas izstrādājumi 



Andris Višņevskis 

Obelisk Farm (Viļānu novads) 
kaņepes 

 

Ieva Spriža 
Dabas Gardumi (Mārupes 
novads) 
ogu pārstrāde 

 

Uzņēmēji 



Ance Dandena 

Green Wing (Ozolnieku 
novads) 

kosmētika 

 

Ilze Kalāce-Bērziņa un Ieva 
Biķe 

Smalkais muslis (Olaines 
novads) 

 

 

Uzņēmēji 



Gatis Lasmanis 

ALEXY (Brocēni) 

rotaļu dīvāns 

 

Māris Skujiņš 

Briežu stacija (Līgatne) 

mājiņa 

 

Uzņēmēji 

..un daudzi citi! 



Bonusi 

Lektori - nozares profesionāļi 
 

Sadarbība ar ALTUM 
 

 Individuālas konsultācijas un palīdzība no LLKC 
 

 Jauni kontakti, draugi, sadarbības partneri 
 

Sadarbība ar mentoriem 
 

 Iespēja iesaistīties citos LLKC pasākumos 

 



Iesaisties! 
laukiembut@llkc.lv 

 

 

www.laukutikls.lv 

 

 

 


