
 
 

 

 Valsts Lauku tīkla darba plāna 2018. gadam aktivitāšu ietvaros īstenotās aktivitātes 
„Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” 

VADLĪNIJU KOPSAVILKUMS 

1. SAGATAVOŠANĀS FĀZE 

Piemērota laika izvēle  Mācības tiek organizētas no 2018. g. augusta līdz 2018. g. 
novembrim 

 Konkurss “Laukiem būt” tiek organizēts un pieteikumi 
pieņemti 2018. g.decmbrī/2019.gada 1.pusgadā. 

Dalībnieku piesaiste  Vecumā no 18 līdz 40 gadiem; 

 Individuāli vai komandā; 

 Lauku teritoriju jaunie uzņēmēji 

 
 

2. IEVIEŠANA 

Informatīvā diena  Ilgums – 3 astronomiskās stundas 

Mācības  Ilgums – 25 astronomisko stundu garumā (pēc izvēles var 
ilgāk);  

 Optimālais dalībnieku skaits 10. Ja dalībnieku skaits ir 
mazāks par 10 ir jāsadarbojas ar tuvāko LLKC reģionālo 
nodaļu 

 Mācību noslēgumā tiek prezentēta biznesa ideja biroja 
speciālistu un 2 piesaistītu speciālistu klātbūtnē 

 Sertifikāts  

 
 

3. PĒC MĀCĪBĀM 

Individuālā sadarbība  Konsultācijas par biznesa plāna izstrādi; 

 Iesaistīšana citās VLT aktivitātēs un programmās; 

 Tiek sagatavota gada atskaite, iesniedz līdz 3.decembrim 

Konkurss “Laukiem būt” Dalībnieki: 

 Piedalījās mācībās no 2016.-2018. g.; 



 Nav iegūta naudas balva konkursa fināla kārtā (1.-3.v. finālā); 

 Fiziska persona, saimnieciskās darbības veicējs vai uzņēmējs 
ar apgrozījumu līdz 2000 eiro un ne vairāk kā 3 gadu pieredzi 
uzņēmējdarbībā; 

 Uzņēmējdarbības idejas īstenošanas vieta ir lauku teritorijas 

 
 

4. DOKUMENTĀCIJA 

Informatīvā diena  Informatīvās dienas programma – lektoru lapa; 

 Dalībnieku uzskaites lapa; 

 Dalībnieku informatīvās dienas novērtējuma anketas. 

 Reklāmas materiāli 

Mācības 

 

 Dalībnieku pieteikuma anketas; 

 Mācību programma – lektora lapa; 

 Dalībnieku uzskaites lapa; 

 Dalībnieku mācību novērtējuma anketa; 

 Biznesa plāns; 

 Raksts VLT mājaslapai u.c. reklāmas materiāli. 

Dokumentu oriģināli jāiesniedz Lauku attīstības nodaļā līdz nākamā mēneša 5.datumam pēc 
Pasākuma norises, izņemot marta, jūnija, septembra un decembra mēnešus, kuros dokumenti 
jāiesniedz sekojošos termiņos: 23. marts, 22. jūnijs, 21. septembris, 3. decembris.  

Pasākuma programmas, dalībnieku uzskaites lapas un pasākuma novērtēšanas anketas tiek veidotas 
izmantojot CRM Datu bāzi. Pēc pasākuma norises Datu bāze jāpapildina ar informāciju par 
dalībniekiem, kā arī jāievada aptaujas anketu kopsavilkumi. Programmas 14 dienas pirms pasākuma 
norises saskaņo ar LAN atbildīgajiem speciālistiem. Obligāti jānorāda autoratlīdzības līgumu skaits. 

1 nedēļu pēc pasākuma norises publicē rakstu VLT mājaslapā. 

 
 

 


