
BIZNESA IDEJU KONKURSS

«MADONA VAR LABĀK!»

www.businessmadona.lv 



• Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums Madonas novadā
reģistrēto mazo un vidējo komercsabiedrību projektiem
uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai;

• Vienam projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības
līdzfinansējuma apmērs:

• Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu, materiālu, instrumentu,
informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju iegāde (t.sk.
transports, uzstādīšana u.c.), modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde
(t.sk. iekārtu transports, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.),
pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju
u.c.) būvniecība, rekonstrukcija un remonts, ražošanas ēku
būvniecība, rekonstrukcija un remonts, informatīvo materiālu
iespiešana un izplatīšana, mārketinga pasākumu izmaksas.

Jaundibinātiem EUR 4000 3 gadu uzraudzība

Pārējiem EUR 2000 1 gada uzraudzība



• Biznesa idejas pieteikuma iesniegšana (fiziska persona, juridiska
persona):

dokumentācija

termiņi

konsultācijas

• Biznesa idejas izvērtēšana, pieteikuma izskatīšana

• Lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu

• Līgums (juridiska persona)

• Projekta ieviešanas laiks

• Atskaites (par piešķirtā finansējuma izlietojumu, pārskats par
saimnieciskās darbības rezultātiem)

• Uzraudzība

Projekta dzīves cikls



Madona var labāk 2013 Madona var labāk 2014 Madona var labāk 2015

Iesniegto ideju skaits 4 29 28

Atbalstīto ideju 

skaits
3 16 (55%)

23 (82%)
*** 1 biznesa idejas

iesniedzējs no piešķirtā

daļējā finansējuma atteicās,

līdz ar to finansējumu

paņēma 22 uzņēmumi

Noraidīto ideju skaits 1 13 (45%) 5 (18%)

Piešķirtais 

līdzfinansējums gada 

ietvaros

3000 LVL jeb 

4258,34 EUR
EUR 27 617,04 EUR 42144,80

Biznesa ideju 

atbalsta rezultātā 

reģistrēti jauni 

uzņēmumi

2 9 9

Atbalstu attīstībai 

saņēmuši jau 

strādājoši uzņēmumi

1 7 13

Biznesa ideju 

realizācija

2 – ražošanas nozare

1 – pakalpojumu 

nozare

8 - ražošanas nozare

8 - pakalpojuma 

nozare

8 – ražošanas nozare

14 – pakalpojumu 

nozare



Airsoft spēles 
aprīkojums

Apģērbu 
tirdzniecība

Apģērba aizsargmaisi

Autoservisa 
pakalpojumi

Piena un gaļas 
produkcijas 

pārstrāde (4)
Madonas 
novada 
ražotāju 

produkcijas 
veikals

Mēbeļu 
projektēšana 

Koka pulksteņi

Pārgājieni 
purvā

Tēju iepakošana

Konditorejas 
ceha 

aprīkošana

Mobilā 
aplikācija

Produkcijas 
degustācijas 

vietas 
labiekārtošana

Melnā pirts

Būvniecības 
darbi (2)

Tulkošanas 
birojs

Kvadraciklu 
noma

IT pakalpojumi

2015.gads







UZŅĒMĒJU SADARBĪBAS 
PROJEKTU 

LĪDZFINANSĒŠANAS 
KONKURSS



• Līdzfinansējums tiek piešķirts Madonas novadā reģistrēto mazo un
vidējo komercsabiedrību sadarbības projektiem uzņēmējdarbības
attīstībai, reklāmai un preču noieta tirgus paplašināšanai;

• Attiecināmās izmaksas: mārketinga materiālu izmaksas (reklāmas
bukleti, mājas lapas, norādes zīmes u.c.), informatīvo materiālu
iespiešana un izplatīšana, dalība dažādās nozaru izstādēs (stenda
vietas apmaksa, stenda iekārtošana u.c.), reklāmas izvietošanas
izmaksas;

• Līdzfinansējumu piešķir uzņēmumu grupai, kura sastāv no vismaz
trīs dažādiem komersantiem;

• Summa – EUR 1000;

• Līdzfinansējums - sadarbības projektiem, kas tiks realizēti līdz
2016.gada 31.decembrim;

• Pieteikumu iesniegšana un izskatīšana – katru mēnesi.



PROJEKTS

„JAUNIEŠU KARJERAS 
IZVĒLE UN AMATA 

PRASMJU APGUVE’’



• Jaunieši vecumā no 16 – 25 
gadiem

• Darba periods 1.jūnijs – 31.augusts

• Dalība projektā 1 mēnesis

• Samaksa - minimālā alga

• Projektā var piedalīties katru 
gadu, taču pie katra no darba 

devēja var strādāt tikai vienu reizi

Projekta uzdevumi:

• veicināt jauniešu aktīvu dalību 
savas karjeras veidošanā un 
izaugsmē Madonas novadā;

• sekmēt jauniešu nodarbinātības 
un konkurētspējas attīstību 
tūrisma, kultūras, 
uzņēmējdarbības, neformālās 
izglītības un sociālo pakalpojumu 
jomā Madonas novada 
pašvaldībā;

• paaugstināt jauniešu 
konkurētspēju vietējā darba tirgū;

• veicināt jauniešu līdzdalību savu 
ideju, interešu un problēmu 
risināšanā;

• nodrošināt jauniešiem iespēju 
lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.



2013.gads 2014.gads 2015.gads

Uzņēmumu skaits 10 22 23

Piedāvāto amatu skaits 14 27 27

Nodarbināto jauniešu skaits 17 34 34

Jaunieši, kas iesniedza pieteikumus 52 94 78

Kopējais saņemto pieteikumu skaits 80 168 168

Finansējums uzņēmējiem EUR 2980,84 EUR 10880 EUR 12240

2013.gads 2014.gads 2015.gads

Klientu konsultants
AS Swedbank

Administrators
Skaistumkopšanas salons Lantana

Palīgs karameļu ražotnē
SIA Madonas Karameles

Saiņotājs-pakotājs
Madonas Maiznieks

Konditora palīgs
SIA Junge

Viesmīlis-pavāra palīgs
ZS Kučuru dzirnavas

Picu meistara palīgs 
SIA Sapori Italiani

Picu meistara palīgs 
SIA Sapori Italiani

Istabene
SIA Madonas viesnīca

Vides tehniķis
IK 55 mārītes

Klientu konsultants
AS Swedbank

Picu meistara palīgs 
SIA Sapori Italiani

Viesmīlības speciālists
SIA Šubrakkrasti

Viesmīlības speciālists
SIA BURA H

Konditora palīgs
SIA Junge



Projektā vakances piedāvājuši:

• SIA Henis

• SIA Madonas patērētāju 

biedrība

• SIA Smeceres krogs

• AS Swedbank

• ZS Kučuru dzirnavas

• SIA Auto Kusa

• SIA Skandibus

• SIA Mācību un konsultāciju 

centrs ABC

• ZS Jāņkalni

• SIA Augstiene

• SIA Agri AVG

• ZS Ataugas

• SIA Madonas karameles

• AS Lazdonas piensaimnieks

• SIA Sapori Italiani

• SIA Šubrakkrati

• SIA ARA Kalnozols

• IK 55 Mārītes 

• SIA Jaunlazdona 1

• SIA Celtbūve

• Madonas viesnīca

• SIA Madonas 

Namsaimnieks

• SIA Heta Būve

• SIA Junge

• SIA Teebox

• SIA Bura H

• SIA Ulla Kids

• SIA Idra

• SIA MB Būvtehnika

• SIA NG Līnija

• Skaistumkopšanas salons 

Lantana

• SIA Halle B

• SIA Auto VHV



Uzņēmumos piedāvātās vakances:

• Pārdevējs - konsultants

• Viesmīlības pakalpojumu 

speciālists

• Uzskaitvedis

• Atpūtas vietas 

administrators

• Projektu vadītāja asistents

• Palīgs dārzniecībā un 

ogu/augļu pārstrādes cehā

• Tūrisma vietas koordinators

• Pavāra palīgs

• Ogu lasītājs 

• Palīgs karameļu ražošanā, 

tirdzniecībā

• Piena produktu ražotāja 

palīgs

• Konditora palīgs

• Dārznieks 

• Mežstrādnieks

• Datorgrafiķis

• Mehāniķis

• Vides tehniķis

• Lopu uzraugs-gans

• Galdnieka palīgs

• Administrators

• Istabene

• Atkritumsaimniecības 

speciālista palīgs

• Namu pārvaldnieka palīgs

• Bruģētājs

• Laukstrādnieks

• Virtuves palīgstrādnieks

• Atslēdznieks

• Maiznieks

• Ekskavatora vadītājs

• Klientu apkalpošanas 

speciālists

• Drēbnieka - šuvēja palīgs

• Mārketinga speciālists

• Picu meistara palīgs

• Meliorācijas inženiera 

palīgs

• Dravnieks

• Ekonomists – grāmatveža 

palīgs





• piedāvājam kvalitatīvas apmācības,
piesaistot pieredzes bagātus,
kvalificētus un savā nozarē
novērtētus biznesa profesionāļus;

• apmācības finansē Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības nodaļa –
uzņēmējiem tās ir bezmaksas;

• papildus bezmaksas konsultācijas
apmācību dalībniekiem;

• vienkārša un ātra pieteikšanās.

Informācija par piedāvātajām 
apmācībām www.businessmadona.lv

APMĀCĪBAS



Ilze Vogina
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa

Saieta laukums 1, Madona (109.kab.)

Tālr:  20204906

E-pasts: ilze.vogina@madona.lv

PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


