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Rīga, 2012. gada 25. oktobrī.  

 

Darbu sāk LIAA mentoringa programma uzņēmējiem Latvijā 
 

2012.gada 26.oktobrī 17 jaunie uzņēmumi uzsāks sadarbību ar saviem mentoriem – 

pieredzējušiem komersantiem un uzņēmējdarbības ekspertiem, lai nākamo sešu mēnešu laikā 

Mentoringa programmas ietvaros pilnveidotu savas biznesa idejas, attīstot dzīvotspējīgus un 

konkurētspējīgus uzņēmumos. Jau ceturto reizi Mentoringa programmu uzņēmējiem (MPU) rīko 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). 
 

LIAA Projektu attīstības nodaļas vadītājs Guntis Lauskis atzīmē: „Mentoringa programma ir 

spēcīgs un ļoti vērtīgs atbalsta instruments jaunajiem uzņēmējiem. LIAA rīko dažādus motivējošus 

pasākumus - inovatīvo biznesa ideju konkursu „Ideju kauss”, apmācību kursu „Kļūsti par uzņēmēju 5 

dienās”, jauno uzņēmēju TV sacensības „Firmas noslēpums”. Ar gandarījumu konstatējam, ka daudzi 

Mentoringa programmas jaunie dalībnieki iepriekš izmantojuši citas LIAA sniegtās iespējas un gūtās 

zināšanas kā atbalsta punktu savas biznesa idejas uzsākšanai. Tas apstiprina, ka virzāmies pareizajā 

virzienā.” 

 

"Latvijā mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi ir tautsaimniecības mugurkauls. Ļoti būtisks 

jaunajiem uzņēmējiem ir reāls atbalsts, un tieši tādu sniedz Mentoringa programma uzņēmējiem. Jaunajiem 

uzņēmējiem kopā ar mentoriem tas būs pamatīgs un rūpīgs darbs sešu mēnešu garumā," saka biedrības 

LĪDERE valdes priekšsēdētāja un mentore Aiva Vīksna, „Tas ir efektīvs veids, kā mēs – pieredzējuši 

uzņēmēji – varam atbalstīt aktīvus cilvēkus, kuri izveidojuši savus uzņēmumus un kuriem nepieciešams 

padoms biznesa attīstībai.” 

 

MPU darbu sāk 2012. gada 26.oktobrī un programma noslēgsies nākamā gada 30.aprīlī, tās ietvaros 

sadarbību uzsāks 17 mentoringa pāri. Programmā piedalīsies jaunie uzņēmumi ne tikai no Rīgas un Rīgas 

reģiona, bet arī no Liepājas, Ventspils, Alūksnes, Cēsīm, Lielvārdes, Valmieras, Līvāniem, Jēkabpils un 

Jelgavas. To vidū ir pārtikas produktu, apģērbu, augsnes bagātināšanas produktu, sveču, koka skrejriteņu, 

kvēpu neitrālas kamīnmalkas, biškopības produktu un to maisījumu, tekstilmateriālu un tekstila aksesuāru ar 

maināmu dizainu ražotāji, kā arī mobilo aplikāciju, datorgravēšanas produktu un bezpilota lidaparātu radītāji. 

Tāpat mentoringa programmā piedalās uzņēmēji, kas vēlas attīstīt izglītības, juridiskos, darba aizsardzības, 

bezmaksas sludinājumu un adīšanas pakalpojumus, kā arī izveidot interaktīvu komunikācijas platformu 

pusaudžiem - virtuālo garderobi. 

 

Jāpiebilst, ka kopumā šai Mentoringa programmai pieteicās 46 jaunie uzņēmēji, no kuriem rūpīgā 

atlasē tika izvēlēti 17. 

 

Mentoringa programma uzņēmējiem tiek organizēta LIAA realizētās „Inovatīvas uzņēmējdarbības 

motivācijas programmas” ietvaros, un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas 

Savienība.  
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