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Darbu noslēdz LIAA 2012. gada mentoringa programma uzņēmējiem Latvijā
Piektdien, 15. jūnijā plkst. 10.00 “Hotel Bergs” Stikla zālē (Elizabetes ielā 83/85) noslēgsies 2012. gada
Mentoringa programma uzņēmējiem (MPU), ko īstenoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA)
sadarbībā ar biedrību LĪDERE. Svinīgajā pasākumā piedalīsies un programmas dalībnieku prezentācijas
vērtēs LIAA Investīciju projektu departamenta Projektu attīstības nodaļas vadītājs Guntis Lauskis un
biedrības LĪDERE valdes priekšsēdētāja un mentore Aiva Vīksna.
MPU ietvaros 15 jaunie uzņēmēji pusgada garumā saņēma praktiskus padomus un pieredzējušu kolēģu
palīdzību, lai attīstītu savu uzņēmējdarbību dažādās jomās:
- apģērbu dizaina izstrādē un ražošanā, koka gludināmo dēļu, filca izstrādājumu un pārtikas produktu
ražošanā, bioloģisko atkritumu pārstrādē, biškopības produktu primārajā ražošanā;
- pakalpojumu jomā – interneta mājas lapu un informācijas sistēmu izstrādē, audio reklāmas klipu izveidē un
scenāriju veidošanā, konsultācijās ģeogrāfisko informācijas sistēmu jomā, ģeogrāfisko informācijas sistēmu
projektēšanā un izstrādē, kartogrāfiskā materiāla sagatavošanā, kompleksa atbalsta sniegšanā ārvalstu
rezidentiem.
LIAA pārstāvis Guntis Lauskis atzīst: “Mentoringa programmas mērķis ir ne tikai esošo uzņēmumu
paplašināšana un konkurētspējas paaugstināšana, bet galvenokārt - jaunu uzņēmumu izveide. Tieši jaunie
uzņēmumi dod vērā ņemamu ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā, radot perspektīvus produktus un Latvijai
tik nepieciešamās darba vietas. Esam pārliecināti, ka starp jaunajiem uzņēmējiem un šīs programmas
dalībniekiem ir patiesi veiksmes stāsti, kas iedvesmos arvien jaunus uzņēmējus pievērsties privātajam
biznesam”.
“Ir pienākusi vasara ar skaisto izlaidumu laiku, kad paši “absolventi” ar gandarījumu atskatās uz paveikto ne
vienmēr vieglo ceļu, priecājas par saviem sasniegumiem un var pateikties visiem, kas palīdzējuši ceļā uz
nospraustajiem mērķiem. Arī MPU programmas dalībnieki aicina uz savu “izlaidumu”, lai izstāstītu par
programmas ietvaros veiktajiem darbiem. Kā ir norādījuši jaunie uzņēmēji, tieši kopīgie pasākumi un jauni
kontakti ir viens no svarīgākajiem programmas iegumumiem. Savā un biedrības LĪDERE vārdā es vēlos
izteikt lielu paldies LIAA par sniegto iespēju realizēt šo lielisko projektu, kuru neskaitāmi jaunie uzņēmēji
nosauc par reālu atbalstu savas uzņēmējdarbības attīstībā, par nenogurstošo atbalstu projekta gaitā gan
programmas dalībniekiem, gan biedrībai. Mūsu pateicība pienākas projekta līdzfinansētājiem - Eiropas
Reģionālās attīstības fondam un Eiropas Savienībai”, stāsta mentore un biedrības LĪDERE valdes
priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Aicinām mediju pārstāvjus piedalīties MPU noslēguma pasākumā, lai no pirmavotiem - jaunajiem un
perspektīvajiem uzņēmējiem dzirdētu par programmas ietvaros paveikto un ieteikumiem nākamajiem
programmu dalībniekiem.
MPU 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 veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
Mentoringa programma uzņēmējiem īstenošana notiek LIAA realizētās „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programmas ietvaros” un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
Biedrība LĪDERE ir 2003. gada 3. februārī dibināta sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas sievietes, uzņēmējas
un profesionāles savā jomā. Organizācijas darbības mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu starp uzņēmējiem Latvijā,
atbalstīt topošos un esošos uzņēmējus Latvijas pilsētās un laukos, paaugstināt sieviešu īpatsvaru kvalificētu uzņēmumu
dibināšanā un jaunu darbavietu veidošanā, nodrošināt vienkopus brīvi pieejamas informācijas un konsultācijas iespējas.
Šobrīd LĪDERE apvieno 40 biedres.
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