
Uzņēmējdarbības veicināšana 

Madonas novadā.  

Pašvaldības atbalsta  

pasākumi 2014.gadā un tuvākajā 

nākotnē 

Madonas novada uzņēmēju forums 
2014 



Pašvaldības loma uzņēmējdarbības 

veicināšanā 
• Pašvaldības arvien vairāk pievērš uzmanību 

uzņēmējdarbības veicināšanai; 

• Ir ierobežotas iespējas (gan finansiāli, gan 
administratīvi); 

• Dažādas pašvaldības;  

• Dažādas pieejas; 



Ko  uzņēmēji sagaida no pašvaldības??? 

CEĻU! 
NETRAUCĒ 
STRĀDĀT! 

IEPIRKUMI 



Ko pašvaldība sagaida no uzņēmējiem? 

DARBAVIETAS NODOKĻI/ATBALSTS 
PASĀKUMIEM 

SADARBĪBA 



Kas ir nepieciešams mums? 
• Kreatīvi risinājumi uzņēmējdarbības 

veicināšanai 

 



Ko esam darījuši līdz šim? 



Skaitļi 

Kopējais novada uzņēmumu 
apgrozījums 2012. gadā  
154 000 000 EUR 

49 % uzņēmumu 
darbojas 
lauksaimnieciskajā 
ražošanā 

~ 1900 reģistrētu 
uzņēmumu 



Prioritātes 

Atbalsts 
vietējiem 

ražotājiem 

Investīcijas 

Darba spēks 
Birokrātija 

un 
Informācija 

Biznesa 
uzsācēji 



‘’Ražots Madonas novadā’’ 

 Novada ražotāju Veikals Rīgas Centrāltirgū kopš 2012. 
gada decembra; 

 Mājas lapa www.razotsmadona.lv; 

 Kopīga dalība izstādēs un gadatirgos (Riga Food, Uma 
Mekk (Viru, Igaunijā), tirgi Latvijā un Igaunijā;) 

 

http://www.razotsmadona.lv/


Biznesa iniciatīvas veicināšana 

 Biznesa ideju konkursi; 

 Palīdzība uzņēmējdarbības uzsācējiem  

 Apmācības un semināri jaunajiem 
uzņēmējiem (Mārketings, grāmatvedība); 

 Jauniešu izglītošana uzņēmējdarbībā, 
sadarbība ar skolām; 

 

 



 1. kārta 2013.gada maijā – uzvarētāji 
saņēma dažādas veicināšanas balvas; 

 Pēc pirmās kārtas vismaz 3 jauni 
uzņēmumi; 



Madona var vēl labāk! 

• 3000 LVL 

Finansējums 

• Pašvaldības granti 

jaunajiem 

uzņēmējiem; 

• Atbalstīti 3 

uzņēmumi  



Investīcijas 

 POLARIS Process (Sadarbībā ar LIAA) 

 Investīciju objektu karte; 

 Investoru pieprasījumu apkalpošana (telpas, sadarbības 
partneri, informācija par novadu un uzņēmējdarbību te); 

 Šūšanas uzņēmums Madonā ar 20 jaunām darbavietām; 

  



Investīcijas  

http://businessmadona.lv/investoriem/ 

http://businessmadona.lv/investoriem/


Darba spēks 

 Pašvaldības līdzfinansējums jauniešu 
nodarbinātības programmai (17 darbavietas); 

 



Start(IT) 

 Projekts sadarbībā ar izglītības pārvaldi 
un Accenture Latvia; 

 Vairāk kā 100 skolēni no 7.-12.klasei 
mācās programmēšanu jau no šī 
mācību gada septembra; 

 Darba vietu piedāvājums no Accenture 
pieredzējušiem speciālistiem; 



Birokrātija un informācija; 

 Uzņēmumu datu bāzes pilnveide un pastāvīga 
aktualizēšana; 

 Rosinājuši izmaiņas Saistošajos noteikumos (par 
reklāmas izvietošanu un nodevām, tirgus organizācija 
un nodevas) 

 Informācija par pašvaldības pakalpojumiem mājas 
lapā; 

 Palīdzība uzņēmējiem ar ikdienas jautājumiem 
pašvaldībā; 

 Izveidota lapa uzņēmējiem www.businessmadona.lv; 
 Sociālie tīkli, video par uzņēmējdarbību novadā; 
 Semināri un mācības (Uzņēmējdarbības Forums 

pavasarī, Mājražotāju seminārs) 



Informācija 

@Muznemejiem 



• Riga Business School Start Up Lab; 

• Kurss vienā no vadošajām biznesa skolām, kurā 
studenti, sadarbībā ar mentoriem, 
pasniedzējiem un projektu koordinatoriem no 
Madonas novada strādāja pie stratēģijām 4 
Madonas novada projektu attīstībai;  

 



Ko Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa darīs 2014. 
gadā? 



Prioritātes 

Biznesa 
uzsācēji 

Atbalsts 
vietējiem 

ražotājiem 

Investīcijas 

Darba 
spēks 

Birokrātija 
un 

Informācija 

Tūrisma 
attīstība 



Uzņēmējdarbības uzsākšana 

• ‘’Madona var vēl labāk!’’  

• 15 000 EUR jaunajiem 
uzņēmējiem (vēl 
nereģistrēts vai līdz 6 
mēneši vecs); 

• Līdz 2000 EUR vienam 
projektam  

• Līdz 2015.gada 2.martam; 

• Ideju darbnīcas; 

 



Apmācības/Semināri 

• Uzņēmēju forums; 

• Tūrisma uzņēmēju mācības (notiek šobrīd) 

• Biznesa ideju darbnīcas (Aprīlis+Novembris); 

• Zīmolu izstrāde un produktu dizains (Marts) 

• 8 nedēļu grāmatvedības kursi (Novembris) 

 

 



Atbalsts ražotājiem 

• Turpināsim darboties 
pie kautuves 
risinājuma; 

• ‘’Ražots Madonas 
novadā’’ 

• Izstādes – Latvija 
piedāvā 4-6. aprīlis un 
Riga Food 2014 
septembrī, Uzņēmēju 
dienas Madonas 
novadā septembra 
beigās; 

 



Kautuve Madonas novada gaļas 

ražotājiem 
• 15 novada gaļas ražotāji dibina biedrību 

‘’Madonas novada gaļas ražotāju apvienība’’; 

• Plānots izveidot mobilo kautuvi ar ES 
līdzfinansējumu; 

• Mērķis – veicināt gaļas lopu audzēšanu novadā 
un palielināt konkurētspēju, kā arī dot iespēju 
iedzīvotājiem ēst Madonas novadā ražotu gaļu. 



Darba vietas jauniešiem 

• Vasaras programma ar līdzfinansētām 30 darba 
vietām novada uzņēmumos; 

• 300 EUR pašvaldības līdzfinansējums vienai 
darba vietai darba algas segšanai; 

• Jūnijs-Augusts; 

• Vakanču pieteikšana no 28.04.2014 



Birokrātija 

• Nekustamā īpašuma nodoklis 2015.gadam; 

• Tirgus izmaiņu ieviešana; 

• Pakalpojumu saņemšanas ķēdes mājas lapā; 

• Informācijas tīkla uzlabošana; 

 



IT nozares attīstība 

 Programmēšanas augstākās izglītības 
programma  Madonas augstākās izglītības centrā 
no 2014. gada septembra; 

 Programmēšanas kursi ārpus skolas tuvākajā 
nākotnē; 

 Darba vietu piedāvājums programmētājiem; 



Sporta spēles novada uzņēmumiem 

• Šā gada 16-17. augusts Šubrakkrastos  

 



Kas mums jāizdara līdz 2020. gadam?  



Infrastruktūras attīstība 

• Mērķis – labiekārtota industriālā zona Madonā 
ar ražotnēm, inkubatoru un pirmsinkubācijas 
pakalpojumiem. (2018 g.) 

 



Darba spēks; 

• Darba spēks jau šodien ir viens no ierobežojošiem 
resursiem uzņēmējdarbības attīstībai un investoru 
piesaistei. Ko darīt ar izglītības sistēmu? 

 



Tūrisms 

• Moderna tūrisma informācijas sistēma un 
Tūrisma informācijas centrs ar atbilstošu 
iekārtojumu, novietojumu un darbalaiku. 

 

 



• Lauku ceļu programma 2015-2020  
• ~80 km sakārtotu pašvaldības ceļu 

uz lauksaimnieciskajām ražotnēm 



Ko pašvaldība sagaida no uzņēmējiem? 

SADARBĪBA – Mums ir 
kopīgi jāstrādā pie 
kreatīviem risinājumiem 
attīstībai! 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

Jautājumi? 

Romāns Hačatrjans 

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas vadītājs 

+371 27843665 

Romans.hacatrjans@madona.lv 


