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Darbu noslēdza LIAA 2012. gada mentoringa programma uzņēmējiem Latvijā

 15. jūnijā uz noslēguma semināru Rīgā pulcējās Valsts aģentūras “Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra” (turpmāk LIAA) 2012. mentoringa programmas dalībnieki un organizatori.
 Mentoringa programmas mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Mentorings 
uzņēmējdarbībā ir sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu 
starp veiksmīgu uzņēmēju ar pieredzi un uzņēmējdarbības iesācēju, kurš vēlas gūt zināšanas 
sekmīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
 Programma tika uzsākta šī gada janvārī, un tās ietvaros tika izveidoti 15 sadarbības pāri. Šo 
sešu 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. Programmā piedalījās jaunie uzņēmēji no Rīgas un Rīgas 
reģiona, Alūksnes, Jelgavas novada, Lielvārdes un Valmieras.
 Programmas gaitā jaunie uzņēmēji sadarbībā ar mentoriem ir īstenojuši un pat pāsnieguši 
izvirzītos mērķus un uzdevumus. Izveidots vērā ņemams klientu loks, atrasti sadarbības partneri ne 
tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs, panākts stabils apgrozījuma pieaugums - tā ir tika neliela daļa no 
programmas laikā sasniegtajiem rezultātiem.
 Lielākā daļa jauno uzņēmēju jau šodien uzskatāmi par programmas veiksmes stāstiem. Kā 
atzīst jaunie uzņēmēji, viens no būtiskākajiem programmas ieguvumiem ir tieši nevis teorētiskās, 
bet praktiskās zināšanas, pieredzējušā padomdevēja “skats no malas”, morālais atbalsts patiesi 
grūtos brīžos, biznesa kontakti un ļoti daudz noderīgas informācijas konkrētā uzņēmēmuma tālākai 
attīstībai.
 Noslēguma pasākumā jaunie uzņēmēji, programmas “absolventi” pateicās LIAA un 
biedrībai “Līdere” par īstenoto veiksmīgo projektu, novēlēja turpināt iesākto, lai kuplinātu jauno un 
veiksmīgo uzņēmēju skaitu.
 Jau šī gada  rudenī plānota nākamā Mentoringa programma, tādēļ aicinām sekot informācijai 
par projekta norisi, pieteikšanos: www.liaa.gov.lv un www.lidere.lv.
 Mentoringa programma tiek īstenota „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas 
ietvaros”, ko realizē LIAA un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas 
Savienība.
 LIAA 2012. gada Mentoringa programmas dalībnieki (pieredzes pārņēmēji): “Tere”, “World 
Technology Frontier”, “Locker”, “IT Sapiens”, “Narciss”, “Ilzes Sweets”, “Tekstila mini fabrika 
“Punktiņu rotaļa””, “Latvijas Tekstils”, “Asaggi”, “Annushkanu Factory”, “Eko Zeme”, “80art”, 
“Expat Latvia”, “SunGIS”, “Lienas medus”. 
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