Aicina vietējos uzņēmējus,
mājražotājus un amatniekus
pieteikt idejas prezentācijas
materiālu konkursam
Atzīmējot Latvijas simtgadi, no šī gada 27. aprīļa līdz 28. maijam
Alojas novada pašvaldība rīko prezentācijas materiālu ideju konkursu
ar mērķi popularizēt Alojas novadu dažādos pasākumos novadā un ārpus
tā. Tāpat viens no konkursa mērķiem ir atbalstīt Alojas novada
ražotājus, kā arī dažādot vietējās produkcijas piedāvājumu dažādību,
padarot to tūristiem pieejamāku un interesantāku.
Konkursā aicinām piedalīties Alojas novada uzņēmējus, mājražotājus un
amatniekus.
Uzvarētāji iegūs tiesības savus ražojumus piedāvāt pircējiem novada
tirdzniecības vietās īpašā stendā, kas tiks aprīkots ar Alojas novada
atpazīstamības zīmi.
Konkurss norisināsies vienu mēnesi. Iesniegtās prezentācijas materiālu
idejas vērtēs žūrijas komisija 7 dalībnieku sastāvā.
Ar konkursa nolikumu variet iepazīties šeit -> Nolikums.

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

“Lauku ceļotājs” aicina uz
akciju
“Atvērtās
dienas
laukos”!
2018. gada 4.-6. maijā Latvijā un 11.-13. maijā Lietuvā
Akcija jau kļuvusi par tradīciju – iesākt vasaras tūrisma un
ražošanas sezonu ar plaši atvērtām durvīm, aicinot visus
interesentus, klientus, kaimiņus un vienkārši zinātkāros uz
saimniecībām, lai iepazīstinātu ar bagātīgo piedāvājumu, ko var
ieraudzīt, nogaršot, sadzirdēt un sajust laukos. Šis būs otrais gads,
kad akcija norisināsies gan Latvijā, gan Lietuvā.
Akcijas mērķis ir popularizēt laukus, laukos audzētus, ražotus,
gatavotus produktus, pakalpojumus, kā arī ieinteresēt lielu un mazu
pilsētu iedzīvotājus doties prom no pilsētas, lai iepazītu lauku
dzīvi, nobaudītu lauku labumus, atrastu saimniecības, no kurām
iegādāties laukos audzētus un ražotus produktus, kā arī izbaudītu
aktivitātes un sajūtas, ko var piedzīvot laukos.
Šogad akcijas akcents ir uz apmeklētājiem atvērtām lauku
saimniecībām un vietām, kurās var iepazīt un pieredzēt
lauksaimnieciskos procesus no pirmsākumiem līdz mūsdienīgai
ražošanai, demonstrējumiem un meistarklasēm, iepazīstinot ar senā
mantojuma pielietojumu mūsdienās (zivju kūpināšana, maizes, cepšana,
podniecība, utt.).
Lai uzzinātu, ko katra no saimniecībām piedāvā akcijas dienās, darba
laikus un noteikumus, dodieties uz šīs akcijas lapas
sadaļu

>>> “DALĪBNIEKI” un meklējiet

informāciju pie konkrētās

saimniecības profila.
Seko “Lauku ceļotājam” un uzzini visu aktuālāko par akciju!
Lauku
celotajs

twitter.com/laukucelotajs

“Atvērtās dienas laukos 2018 – Latvijā un Lietuvā “Facebook.com
pasākumu sadaļā

Akcijas karte – latviešu valodā

Akcijas karte – lietuviešu valodā

(5.8 MB)

(5.5 MB)

Akcijas organizatori un projekta partneri

Akciju atbalsta Zemkopības ministrija

Akcijas sadarbības partneri

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014. – 2020.gadam:
Projekts „Lauksaimniecības tradīciju mantojums agrotūrismā Latvijā
un Lietuvā”.
Projekta produkta izstrāde: apmeklētājiem atvērtas lauku
saimniecības, interaktīvi muzeji un kolekcijas, kurās tūristi
saistošā veidā var pieredzēt lauku kultūras mantojumu: saimniecības
apskate, ekskursijas saimniecību muzejos un ražotnēs, rādot
lauksaimnieciskos procesus no to pirmsākumiem līdz mūsdienīgai
ražošanai, demonstrējumi un meistarklases, veicinot tūrisma
attīstību pārrobežā Latvijā-Lietuvā.
Projekta rezultāti: 1) lauku kultūras mantojumā balstīts
agritūrisma produkts, kas tiks saistīts tūrisma maršrutos.; 2)
izglītojošs atbalsts saimniekiem agritūrisma produkta veidošanā, 3)
mārketinga un popularizēšanas kampaņa.
Šī projekta kopējais budžets 235 881 eiro, no kura Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 200 499 eiro.

Vairāk informācijas: http://www.celotajs.lv/lv/conf/180504-ADL

Praktiskas apmācības biznesa
plāna rakstīšanā
Praktiskās apmācības biznesa plāna rakstīšanā 16. aprīlī no plkst.
14.00 līdz 16.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā “Sala”.

Pašvaldības biznesa konkursa komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā
ietvaros

tiek

organizētas

praktiskas

apmācības

biznesa

plāna

rakstīšanai. Ja vēlies realizēt vai attīstīt uzņēmējdarbību ražošanas,
dizaina, mūsdienīgo tehnoloģiju, izklaides vai kādā citā jomā, šī ir
lieliska iespēja mācīties un sagatavot kvalitatīvu projekta pieteikumu
konkursam.

Biznesa plāna rakstīšana sniedz iespēju padomāt par lietām, kas būs
nepieciešamas,
pārliecināties

kad
par

tiks

uzsākta

biznesa

komercdarbība.

idejas

stiprajām

Tā

ir

pusēm

iespēja

un

veikt

nepieciešamos aprēķinus.

Praktisko apmācību laikā kopā ar lektori būs iespēja strādāt pie sava
biznesa idejas, uzdot neskaidrus jautājumus.

Seminārs ir bezmaksas.

Informācija un pieteikšanās: 25749131, zane.lapsane.celma@aloja.lv

Siguldas biznesa inkubatorā
turpinās aktīva darbība
2018. g. aprīlī notikusi pavasara
uzņemšana Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) Siguldas
biznesa

inkubatorā,

un

šobrīd

inkubatorā darbojas jau 30 dalībnieki gan pirmsinkubācijas, gan
inkubācijas posmā.

Pirmsinkubācijas posmā savu ideju testē 15 jaunie ideju autori, kas
meklē atbilstošāko biznesa darbības modeli, piedalās apmācībās, pēta
tirgu, izstrādā biznesa plānu un saņem individuālas konsultācijas.

Savukārt inkubācijā aprīļa sākumā uzņemti 4 jauni uzņēmumi – gan IT
risinājumu izstrādātāji, gan grafiskā dizaina un sveču ražošanas
uzņēmums.

Kopumā

inkubācijā

darbojas

15

uzņēmumi.

Inkubācijas

dalībnieki papildus konsultatīvajam atbalstam saņem arī finansiālu
atbalstu

–

līdzfinansējuma

veidā

tiek

segtas

50%

izmaksas

pakalpojumiem, kas iepirkti publiskā iepirkuma rezultātā, kā arī tie
var startēt inkubatora piešķirtajiem grantiem. Inkubācijas klienti var
pieteikties uz divu veidu grantiem: līdz 10 000 eiro apmērā
specifiskiem

pakalpojumiem

(prototipēšana,

testēšana,

ekspertu

konsultācijas u.c.) un līdz 5000 eiro apmērā aprīkojuma (ražošanas
iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādei. Lai pieteiktos aprīkojuma

grantam, uzņēmumam ir jābūt biznesa inkubatora klientam vismaz 1 gadu.

Biznesa inkubatora dalībnieku darbības jomas ir gan konsultēšanas
pakalpojumi, dizaina preču ražošana, gan IT un grafiskā dizaina
risinājumi.

Lielākā daļa ideju autoru (43%) ir siguldieši, taču biznesa inkubatorā
darbojas arī jaunie uzņēmēji no Ādažu (18%), Garkalnes (10%), Limbažu
(7%), Carnikava (7%) un Alojas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils,
Salacgrīvas novadiem (no katra 3%).

Kā galveno priekšrocību, darbojoties biznesa inkubatorā, klienti
novērtē iespēju veidot jaunus biznesa kontaktus un savstarpēji
tīkloties, piedalīties apmācībās un gūt iedvesmu no interesantiem
lektoriem, dzirdēt uzņēmēju pieredzes stāstus, kā arī izmantot kopā
strādāšanas biroju Siguldā. Co-working jeb kopā strādāšana ir jauns,
augošs un stabils virziens darba vietas veidošanā, jo cilvēkiem kļūst
arvien aktuālāka vide, kurā tie atrodas. Tā ir iespēja dalīt kopīgu
biroju, satikt citus cilvēkus, socializēties, iegūt jaunus biznesa
kontaktus. Siguldas biznesa inkubators veido šādu vidi Siguldā, tāpēc
aicinām ikvienu interesentu iesaistīties kopīgu ideju radīšanā un
realizēšanā.

Šī gada laikā notikušas dažādas aktivitātes – uzņēmēju dienas Ādažos
un Limbažos, biznesa inkubatora klientiem ir notikušas apmācības par
minimālo dzīvotspējīgo produktu, prezentēšanas prasmēm, produkta
vērtības noteikšanu, zīmolu un virzīšanu tirgū, dzirdēti pieredzes
stāsti no citu – Madonas un Jūrmalas – biznesa inkubatoru klientiem.
Notikusi Ideju laboratorija – diskusija un tīklošanās par biznesa
attīstības potenciālu un investīcijām Siguldā.

Uzņemšana Siguldas biznesa inkubatorā inkubācijas posmā – jau
reģistrētiem uzņēmumiem, kas nav vecāki par 3 gadiem, notiek reizi
pusgadā. Nākamā uzņemšanas kārta būs 2018. gada septembrī. Savukārt
ideju autoriem pirmsinkubācijas posmā, kur 6 mēnešu laikā var testēt
ideju, pētīt tirgu, veikt aprēķinu un modelēt sava biznesa attīstību,
uzņemšana notiek cikliski. Par LIAA Siguldas biznesa inkubatora
aktivitātēm un uzņemšanas posmiem var uzzināt un sekot līdzi LIAA
mājaslapā

www.liaa.gov.lv

un

biznesa

inkubatora

facebook

lapā:

https://www.facebook.com/LIAASigulda/.

Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi ir pieejami 12 novadu
teritorijās – ne tikai Siguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnikavas,
Garkalnes,

Inčukalna,

Krimuldas,

Limbažu,

Mālpils,

Salacgrīvas,

Saulkrastu un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem.

LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti ERAF projekta “Reģionālie
biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros.

Kontaktinformācija:
Signe Millere
Projektu vadītāja
Siguldas biznesa inkubators
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
62400903
sigulda@liaa.gov.lv.
www.liaa.gov.lv

Vidzemes lauku partnerība
“Brasla” no 25.maija līdz
25.jūnijam izsludina LEADER
projektu konkursa V kārtu
uzņēmējdarbības
atbalstam
1.rīcībā

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 25.maija līdz 25.jūnijam
izsludina LEADER projektu

konkursa V kārtu

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla”
SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta
piešķiršanas
īstenošana

kārtība

saskaņā

ar

lauku

attīstībai

sabiedrības

apakšpasākumā

virzītas

vietējās

“Darbību

attīstības

stratēģiju”.
Projektu konkursa V kārtā pieejams finansējums 81396,31 EUR
Projektu pieņemšana notiks 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”

1.Rīcībā: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un

pārdošanas veicināšana – 81396,31 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:
1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var
iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā
www.brasla.lv un birojā. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā
(2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu
nesējā) varēs iesniegt: Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā,
kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e–pasts: Liga@brasla.lv;

SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā-1a, Alojā, kontaktpersona Inga
Možvillo tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv;

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā
pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kārtībā projekta iesniegums nosūtāms Lauku
atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma
veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv.

Sludinājums
Vairāk informācijas www.brasla.lv.

VUGD aicina uz Atvērto durvju
dienu 17.maijā!
Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā
153.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau
septīto gadu pēc kārtas 17.maijā rīkos Atvērto durvju dienu visās VUGD
daļās un posteņos, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžas Praktisko mācību nodaļā.
Atvērto durvju dienas ietvaros 17.maijā no plkst. 10.00 līdz 19.00
VUGD aicina ikvienu interesentu nākt ciemos pie ugunsdzēsējiem
glābējiem visā Latvijā! Šajā dienā mazos un lielos apmeklētājus
iepazīstinās ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, izrādīs ugunsdzēsēju
depo un parādīs VUGD tehniku, kā arī ļaus izmēģināt un pielaikot
ugunsdzēsēju aizsargtērpu, sniegs atbildes uz visiem interesējošiem
jautājumiem, atgādinās par drošību un pastāstīs par iespējām nākotnē
kļūt par ugunsdzēsēju glābēju.
Jau

šobrīd

daudzas

izglītības

iestādes

ir

pieteikušas

savu

apmeklējumu, tāpēc aicinām visus interesentus savlaicīgi pieteikties,
sazinoties ar

VUGD daļu un posteņu kontaktpersonām (saraksts pieejams

šeit:
http://www.vugd.gov.lv/lat/aktualitates/zinas/19012-vugd-aicina-uz-atv
erto-durvju-diena-17maija).

Plašākai informācijai:
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
Tel. 67075854, prese@vugd.gov.lv

Seminārs nodokļu maksātājiem,
saimnieciskās
darbības
veicējiem Ungurpilī
2018. gada 10. maijā no plkst. 18.00 līdz
plkst. 20.00 Uzņēmējdarbības atbalsta centrā
–

bibliotēkā

“Sala”

(Liepu

iela

3,

Ungurpils, Alojas novads)

Seminārs nodokļu maksātājiem, saimnieciskās darbības veicējiem

Seminārā tiks apskatītas tēmas:
Valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšana
pašnodarbinātām personām.
Jaunreģistrētajiem nodokļu maksātājiem par ieņēmumu un izdevumu
uzskaiti un grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā.
Pārskatu iesniegšanas kārtība.
Reģistrēšanās ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu
reģistrā.
Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā.
Mikrouzņēmuma nodoklis.

u. c.

Lektore: Nelda Bailīte-Irmeja

Dalība pasākumā: bezmaksas

Sīkāka informācija par pasākumu: tālr. 25749131 vai rakstot e-pastu:
zane.lapsane.celma@aloja.lv

Sācies 2018. gada Latvijas
Amatieru čempionāts motokrosā
Š ī gada 14. aprīlī Ikšķilē, Elkšņu mototrasē, norisinājās sezonas
atklāšana Latvijas Amatieru čempionātā motokrosā, kurā šogad piedalās
arī motoklubs “ASB”. “MK “ASB”” šai sezonai čempionātā ir iegādājusies
licences 14 dalībniekiem. Latvijas Amatieru čempionāts motokrosā
norisināsies astoņos posmos (ar posmu kalendāru iespējams iepazīties
raksta beigās), un komanda tieši šo seriālu ir izvēlējusies kā
prioritāru un tajā cīnīsies par pēc iespējas augstāku vietu komandu
kopvērtējumā. Jāpiemin, ka šajā sezonā komandai punktus neieskaita no
klubā

esošajiem

Maciunas

savu

ārzemju

pienesumu

sportistiem,
komandai

tādēļ

varēs

dot

lietuvietis

Egidius

Nacionālajā

kausā

motokrosā, kura otrais posms norisināsies 2. jūnijā Vīķos, Līciema
trasē (arī šī posma kalendārs atrodams raksta beigās).

Taču, runājot par 14. aprīlī notikušo Latvijas Amatieru čempionāta
pirmo posmu, jāteic, ka sacensību diena bija ļoti saulaina un gara –

kvalifikācijas braucieni sākās jau 7:30, savukārt pēdējais brauciens
norisinājās ap 20:00 vakarā. Kopumā sacensībās piedalījās 295
sportisti, bet motoklubu “ASB” pārstāvēja deviņi braucēji. Runājot par
konkurenci, jāpiemin, ka gandrīz visos braucienos pie starta barjeras
stāvēja vismaz 40 sportistu.

Kopvērtējuma rezultāti:
MX14+
Uldis Mustis – 21.vieta. Pirmajā braucienā Uldis ieņēma 4. vietu, taču
sāpīgs kritiens otrā brauciena sākumā liedza sacensības turpināt.
Toms Liepiņš – 31.vieta. Diemžēl jau pirmajā braucienā Toms ieguva
nepatīkamu traumu, kuras rezultātā nonāca Ogres slimnīcas mediķu
aprūpē.
MX30+
Kristaps Dundurs – 10. vieta (9. un 12. vieta braucienos).
MX45+
Ivo Mellups – 5. vieta (divas 4. vietas braucienos).
Uģis Buklagins – 8. vieta (divas 8. vietas braucienos).
MX50+
Egidius Maciunas – 2. vieta (3. un 1. vieta braucienos).
Normunds Šķepasts – 4. vieta (divas 4. vietas braucienos).
MX iesācēji
Jānis Gražulis – 8. vieta (9. un 7. vieta braucienos).
Modris Šteinbergs – 31. vieta (30. un 31. vieta braucienos).
Ar detalizētiem rezultātiem iespējams iepazīties šeit:
https://speedhive.mylaps.com/Events/1509986.

Latvijas Amatieru čempionāta motokrosā kalendārs:
5.maijs – Aizpute;

3.jūnijs – Gulbene;
1.jūlijs – Dobele;
7.jūlijs – Viļaka;
11.augusts – Madona;
18.augusts – Ķegums;
23.septembris – Cēsis.

Nacionālā kausa motokrosā kalendārs:
28.aprīlis – Pilsblīdene;
2.jūnijs – Staicele;
16.jūnijs – Saldus;
14.jūlijs – Ainaži;
4.augusts – Stende;
1.septembris – Kusa.

Sagatavoja Rolands Paeglis

