2016. gada 6. decembris

UZ TĒVU ZEMĪTES

Pavisam drīz sāksies “Leader” projektu 6. kārta
IVETA ŠMUGĀ

Madonā interesenti, lai uzzinātu sīkāk par “Leader” projektiem, pulcējas biznesa inkubatorā “Ideju cehs”.

Madonas novada fonda vadītāja
Jogita Baune stāsta par “Leader”
projektu 6. kārtu.
AGRA VECKALNIŅA foto
tika pārrunāta projektu sagatavošana un iesniegšana. Projektus var
iesniegt papīra dokumenta formā

nodibinājumā “Madonas novada
fonds” Madonā, Poruka ielā 1,
trešajā stāvā; elektroniski — LAD
elektroniskās pieteikšanās sistēmā
(EPS). Elektroniski projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta
formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar
laika zīmogu, var nosūtīt uz e-pastu
lad@lad.gov.lv.
Seminārā piedalījās arī LAD
Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāve Judīte
Podniece, kas pastāstīja par atbalsta pretendentu ekonomiskās dzīvotspējas izvērtēšanas kritērijiem.
Noslēgusies uzņēmējdarbības
projektu izvērtēšana Madonas
novada fondā iesniegto “Leader”
projektu 1. kārtā. Lēmumus par
atbalsta piešķiršanu projektu īstenošanai saņēmuši 13 pretendenti.
Pašvaldību un biedrību projekti
2. un 4. kārtas ietvaros vēl tiek
vērtēti. Savukārt uzņēmējdarbības
projekti 5. kārtā lēmumus saņems
decembrī, janvārī.
Madonas biznesa inkubatora

“Ideju cehs” vadītāja Iveta Vabule
pastāstīja par biznesa inkubatora
darbību un atbalstu, kā arī sadarbību ar topošajiem uzņēmējiem
un jaunajiem uzņēmumiem visā
bijušā Madonas rajona teritorijā.
Madonas novada fondā “Leader”
projektus var iesniegt Cesvaines,
Ērgļu, Lubānas, Madonas un Varakļānu novada iedzīvotāji un
uzņēmēji.
Madonā semināra dalībnieki
noklausījās arī Ivetas Dzērves
informāciju par attīstības finanšu
institūcijas “ALTUM” sniegto valsts
atbalstu biznesa uzsācējiem un
uzņēmējiem. Par biznesa ideju
konkursu “Madona var labāk!”
stāstīja Madonas novada pašvaldības uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības nodaļas galvenā speciāliste Ilze Vogina.
Līdzīgi kā Madonā, Madonas
novada fonda rīkots seminārs
„”Leader” projekti. 6. kārta. Uzņēmējdarbība” paredzēts arī Varakļānos 19. decembrī. Sekot līdzi informācijai var vietnē www.mnf.lv. 

Vidzemē izvērtētas 84 biznesa idejas
“BIZNESA
EKSPRESIS”
IVETA ŠMUGĀ
No 26. septembra līdz 23. decembrim visā Latvijā norisinās
reģionālo biznesa ideju konkurss “Biznesa ekspresis”, kurā
piedalās arī ideju autori no
Vidzemes.
Vidzemes Uzņēmējdarbības

centra pārstāve un konkursa “Biznesa ekspresis” vērtēšanas komisijas pārstāve Laima Engere informē,
ka Vidzemē bijis otrais lielākais iesniegto ideju skaits pēc Rīgas reģiona. Komisijas darbs bijis sarežģīts,
jo no Vidzemes izvērtētas 84 idejas,
bet uz otro kārtu bija jāizvirza 10
vislabākās biznesa ieceres.
Šobrīd konkursā norit dalībnieku atlase trešajai kārtai — piecas
biznesa idejas no katra reģiona tiks
izvirzītas fināla kārtai, kurā notiks
cīņa par galvenajām balvām. Pirmās

vietas ieguvēji saņems 5000 eiro
naudas balvu, 2. vietai — 3000 eiro,
bet 3. vietai — 2000 eiro.
Konkursā iesniegtās biznesa
idejas un biznesa plānus Vidzemē
vērtē komisija — speciālisti no
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Vidzemes
Uzņēmējdarbības centra, kā arī
pārstāvji no biedrības “Latvijas
Biznesa Eņģeļu Tīkls” (LatBAN),
SIA “DAbba” un SIA “Valmiermuižas
alusdarītava”.
Konkursa kopējais balvu fonds

ir 50 000 eiro, kas tiks vienlīdzīgi
sadalīts starp visiem plānošanas
reģioniem.
Konkursu rīko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV07 “Kapacitātes
stiprināšanas un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālām iestādēm” projekta
“Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. 

Atbalsts piena un graudu ražotājiem
NAUDAS
LIETAS
LAD informē, ka piena ražotāji
un graudu audzētāji sāk saņemt
papildus piešķirto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu
platībām (6 miljoni) un ES
ārkārtas pielāgošanas atbalstu
piena ražotājiem (9,7 miljoni).
Graudaugu audzētāji visā Lat-

PAŠVALDĪBU
ZIŅAS
Tikšanās ar
Ingunu Baueri

SEMINĀRĀ
1. decembrī uz Madonas novada
fonda informatīvo semināru
par “Leader” projektu 6. kārtu bija aicināti interesenti no
Madonas, Cesvaines, Ērgļu,
Lubānas un Varakļānu novada.
Seminārs par “Leader” projektu sagatavošanu atbilstīgi Madonas novada fonda stratēģijai
notika LIAA biznesa inkubatorā
“Ideju cehs”.
Madonas novada fonda vadītāja Jogita Baune pastāstīja, ka
Madonas novada fonds izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.
gadam apakšpasākuma “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītu vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas” un vietējās attīstības stratēģijas “Cilvēks,
vieta, darbs Madonas reģionā
2015.—2020.” ietvaros. Projektu
iesniegumu pieņemšana sāksies
no 16. decembra un ilgs mēnesi —
līdz 2017. gada 16. janvārim. 6.
kārtai un stratēģiskajam mērķim
“Sabiedrības dalība un sadarbība
vietējās ekonomikas un dzīves
kvalitātes stiprināšanā, sabiedriski
aktīvas un attīstošas dzīves vides
veidošanā” pieejamais publiskais
finansējums ir 273 000 eiro.
Atbalsts ir domāts fiziskām personām, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, esošajiem uzņēmējiem
(IK, SIA, ZS, pašnodarbinātām
personām), kuru apgrozījums
pēdējā noslēgtajā gadā ir līdz
70 000 eiro, un šī kārta atbalsta
ar lauksaimniecību nesaistītus
pakalpojumus un ražošanu un
lauksaimniecības produktu pārstrādi. Atbalsts paredzēts arī lauku
tūrisma pakalpojumiem, jaunu
tūrisma programmu izveidei un
esošo attīstībai.
Uzskatāmi, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, lielo ekrānu,
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vijā saskārās ar finanšu grūtībām,
ko izraisīja nelabvēlīgi labības
audzēšanas apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma cenas kritums
un graudu ražošanas un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai
palīdzētu graudkopjiem, tika pārnests pārejas posma valsts atbalsta
par laukaugu platībām finansējums
no 2017. gada uz 2016. gadu 6 miljonu eiro apmērā. To saņems visi
graudaudzētāji, balstoties uz šogad
maijā iesniegtā vienotā iesnieguma

datiem par deklarētajām un apstiprinātajām laukaugu platībām.
Piena ražotājiem, kas ir atzīto
kooperatīvu biedri, likme ir 24,73
EUR/t, pārējiem — 22,49 EUR/t. Par
laukaugiem maksājums ir 6,91
EUR/ha. ES ārkārtas pielāgošanas
atbalstu piešķir piena ražotājam,
kuram šā gada 1. septembrī ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas
govis un īstenota vismaz viena no
šādām aktivitātēm: ražošanas nepalielināšana vai samazināšana; kvali-

tātes shēma vai projektu īstenošana, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti
un pievienoto vērtību; sadarbības
(kooperācijas) projektu īstenošana; videi vai klimatam draudzīgu
ražošanas metožu piemērošana;
maza mēroga lauksaimniecība.
Atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem
atbalstu piešķir par laikā no 2016.
gada marta līdz augustam pirmajam pircējam piegādāto piena
daudzumu.
Sagatavoja IVETA ŠMUGĀ

JUMURDAS pagasta saieta
ēkā šopiektdien, 9. decembrī,
pulksten 14 paredzēta literāra
tikšanās ar rakstnieci Ingunu
Baueri „Vecpiebalgas iedvesmota”. Rakstnieces Ingunas
Baueres vēsturiskie un dzimtas romāni ir pazīstami visā
Latvijā. Popularitāti autorei
atnesa tādi darbi kā „Lizete,
dzejniekam lemtā” par Kārļa
Skalbes sievas Lizetes dzīvi,
„Skolas Līze” par Matīsa Kaudzītes iemīļoto Līzi Rātminderi, „Ede, Pumpura sieva” par
dzejnieka Andreja Pumpura
ģimeni, „Piedod, Karolīne!”
par Kronvaldu Ata mūža gājumu, rakstnieces pūrā ir arī
darbi jaunatnei un intriģējoši
sadzīves romāni.
— Rakstnieces darbi mūspusē
ir ļoti iecienīti. Cilvēkiem patīk viņas rakstīšanas stils un
maniere, tāpēc arī nolēmām
rakstnieci uzaicināt uz tikšanos. Bez tam Inguna Bauere
daudzus gadus ir strādājusi
arī Ērgļu Profesionālajā arodskolā, bet mēs, protams, rakstnieci vairāk pazīstam no viņas
darbiem, — uzsver Jumurdas
pagasta pārvaldes vadītāja
Agita Opincāne.
BAIBA MIGLONE

Viesosies
ukraiņu
biedrība
„ Javir”
LAZDONAS pagasta pārvaldes zālē šosestdien, 10. decembrī, pulksten 15.30 viesos
ar koncertu ieradīsies Jēkabpils ukraiņu kultūrizglītojošā
biedrība „ Javir”. Aicinot uz
gaidāmo biedrības „ Javir ”
pasākumu Ziemassvētku „Večorņici”, Lazdonas pagasta
pārvaldes kultūras un sporta
organizatore Ināra Fedotova
pastāstīja: — Pasākums notiks Valmieras NVO projekta
„Mazākumtautību kultūras
iniciatīvas Vidzemē” ietvaros. Programmā paredzēta
Svētā Nikolaja sagaidīšana,
iepazīšanās ar Betlēmes spožo
zvaigzni, dziesmas, dejas un
bērnu ludziņa.

Novusa un
zolītes
turnīrs
ĻAUDONAS pagastā 10. decembrī pulksten 10 paredzēts
novusa un zolītes turnīrs.
Zolītes un novusa cienītāji
tiek gaidīti Ļaudonas kultūras namā. Ļaudonas kultūras
nama vadītāja Signe Prušakeviča pastāstīja, ka turnīru
organizē sadarbībā ar pagasta
pārvaldi un sporta darba organizatoru Gunti Lazdu: — Tās
būs pirmās sacensības, lai noskaidrotu aktīvākos spēlētājus. Tāpēc, ka rīkojam pirmās
šādas sacensības, vienojāmies,
ka šoreiz aicinām tikai pagasta iedzīvotājus, lai redzētu,
kāda ir atsaucība. Novusa un
zolītes sacensības notiks paralēli, divās telpās. Interesentus
lūdz reģistrēties līdz pulksten
9.30. Informācija — arī vietnē
www.laudona.lv.
IVETA ŠMUGĀ

