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Darbu veiksmīgi noslēdza LIAA 2012./2013. gada mentoringa programma uzņēmējiem Latvijā

 Piektdien, 19. aprīlī uz noslēguma semināru Rīgā pulcējās Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (turpmāk LIAA) 2012./2013. gada mentoringa programmas dalībnieki un organizatori.
 2012./2013. gada mentoringa programma, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību 
Latvijā, tika uzsākta pagājušā gada oktobrī, un tās ietvaros tika izveidoti 16 sadarbības pāri. Šo 
mēnešu laikā jaunie uzņēmēji saņēma pieredzējuša uzņēmēja jeb mentora atbalstu, kā arī padomus 
sava uzņēmuma attīstībai, darbības pilnveidošanai, ņemot vērā sadarbības sākumā nospraustos mērķus 
un darba uzdevumus.
 Programmas dalībnieki ir no Rīgas un Rīgas reģiona, Liepājas, Ventspils, Alūksnes, Cēsīm, 
Lielvārdes, Valmieras, Līvāniem, Jēkabpils un Jelgavas, un darbojas tādās biznesa jomās kā pārtikas 
produktu, apģērbu, augsnes bagātināšanas produktu, sveču, koka skrejriteņu, kvēpu neitrālas 
kamīnmalkas, biškopības produktu un to maisījumu, tekstilmateriālu un tekstila aksesuāru ar maināmu 
dizainu ražošana, kā arī mobilo aplikāciju, datorgravēšanas produktu un bezpilota lidaparātu radīšana. 
Tāpat programmā piedalījās uzņēmēji, kuri vēlas attīstīt izglītības, juridiskos, darba aizsardzības, 
bezmaksas sludinājumu un adīšanas pakalpojumus, kā arī izveidot interaktīvu komunikācijas 
platformu pusaudžiem - virtuālo garderobi.
 Kā atzīst programmas “absolventi”, sadarbībā ar mentoriem viņi ir īstenojuši virkni no saviem 
mērķiem - ražotais produkts veiksmīgi nonācis tirdzniecībā, ir iegūti jauni un perspektīvi sadarbības 
partneri ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, par ko ir patiess gandarījums. Lielākā daļa jauno uzņēmēju, 
pateicoties saviem mentoriem, ieguvuši jaunas zināšanas un pieredzi turpmākai attīstībai.
 LIAA direktors Andris Ozols norāda: „Mentoringa programmas lielākais devums ir iespēja 
jaunā uzņēmuma izveidē nevis izmantot grāmatās vai citos avotos pieejamu teorētisku informāciju, 
bet gan kopīgiem spēkiem meklēt risinājumus, balstoties uz pieredzējušu uzņēmēju praktisko pieredzi. 
Un, īstenojot Mentoringa programmu, esam pārliecinājušies, ka pieņēmums par uzņēmēju nevēlēšanos 
dalīties savā pieredzē un zināšanās ir mīts – priecājos, ka ir gana daudz tādu biznesa entuziastu, kuri ir 
gatavi savu pieredzi nodot citiem un palīdzēt grūtās situācijās.” 
 “Šī programma pierāda tikai vienu - kas arī nemaz nepārsteidz - ja uzņēmējs ir mērķtiecīgs, 
zina, ko vēlas sasniegt, tad tas ir iespējams pat 6 mēnešu laikā. Mentoringa programmā bija, ir un būs 
Latvijas veiksmes stāsti, jo šeit vienkopus satiekas entuziastiski, idejām bagāti jaunie uzņēmēji, kas 
ieklausās pieredzējušo mentoru padomos, kopīgi veidojot jaunus zīmolus, iekarojot arvien jaunus 
eksporta tirgus”, atzīst uzņēmēja ar vairāk kā 15 gadu pieredzi, mentore, biedrības LĪDERE valdes 
priekšsēdētāja Aiva Vīksna. 
 Drīzumā jaunie uzņēmēji varēs piedalīties jaunajā Mentoringa programmā: pieteikšanās tai 
tiks izsludināta LIAA mājaslapā www.liaa.gov.lv
 Mentoringa programma tiek īstenota „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros”, ko realizē 
LIAA un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
 LIAA Mentoringa programmas dalībnieki (pieredzes pārņēmēji): SIA “Teens”, “Waras ula”, “Austras koks”, SIA 
“Beekid”, SIA "SaproVital", “GATa Agency”, SIA „Sveču darbnīca” SIA“MGS Factory”, SIA “Klētnieks Enerģija”, SIA 
“FunGenerationLab”, “Studija Grav-X”, SIA “Lūšu Drava”, SIA “Atverskapi.lv”, SIA “Aeromatiks”, SIA“Andas 
Darbnīca”, SIA “Eco Texture”, SIA "Ducis variations.”

Papildu informācija:
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