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Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības
uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem
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Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Apes novada dome un
tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī
Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir http://www.latruscbc.eu

Kā vislabāk gūt iedvesmu, pārliecību un drosmi savas izlolotās idejas īstenošanai?
Satikties ar līdzīgi domājošiem un dalīties savās iecerēs, iespējams šaubās, jautāt
padomu, mācīties no cita kļūdām un ļaut sev būt drosmīgam ceļā uz sasniedzamo
mērķi. Uzņēmēji ar pieredzi, pašnodarbinātās personas un tādi, kas vēl tikai domā
par sava uzņēmuma dibināšanu, šī gada 30. septembrī un 1. oktobrī, tikās
vienkopus Rugājos, lai piedalītos apmācībās “No idejas līdz pārdošanai”, projekta
“No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas
teritorijā” ietvaros.

Rugāji, Valka, Ape, Baltinava, Zilupe, Kārsava, Cibla – visos uzskaitītajos novados
darbojas apņēmības pilni cilvēki, kuri katrs savai biznesa idejai, piedaloties apmācībās,
piešķīra svarīgu pievienoto vērtību jeb ieguva jaunas zināšanas, lai varētu tās izmantot
ienākumu gūšanai. Kāds plāno atvērt kafejnīcu, kāds vēlas cept kūkas un tās pārdot,
kāds piedāvā kāzu organizēšanas pakalpojumus, kāds nodarbojas ar tūrismu un vēlas
uzzināt, kā piesaistīt ceļotājus, vēl kāds vēlas radīt vietu, kur svinēt svētkus, taču kāds
labprāt izveidotu autoservisu vai arī vienkārši vēlētos saprast, kura no visām biznesa
idejām ir attīstāma visreālāk. Tik dažādi bija apmācību dalībnieku stāstījumi par savu
uzņēmējdarbību, taču teju katrs ir sastapies ar kādu “nezināmo” biznesa vienādojumā.
Atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem, kas saistīti ar biznesa modeļa izveidošanu,
biznesa plānu, spēju izskaidrot, atpazīt un sniegt savas biznesa idejas skaidru
prezentāciju, pieņemt lēmumus biznesa attīstībai, palīdzēja rast konsultāciju uzņēmuma
“SIA KOTA.NU” īpašnieks Jānis Baltačs, kurš ir sertificēts vadības konsultants.

Divas dienas, kuras uzņēmēji pavadīja mācībās, bija patiešām noderīgas informācijas
bagātas, kā arī, iedrošinājuma un iedvesmas darboties tālāk, pilnas, par ko liecina arī
dalībnieku sniegtās atsauksmes –

“Paldies par sniegtajām zināšanām, ļoti interesanti. Varēja iepazīties ar citu
uzņēmēju pieredzi, dalīties ar savām zināšanām. Ieguvu spēju analizēt savu
biznesa ideju reālās iespējas, esošā biznesa novērtēšanu.”
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“Paldies par brīnišķīgo iespēju iepazīt radošus, drosmīgus cilvēkus! Par iespēju
uzņemt gan jaunas zināšanas, gan nostiprināt esošās! Paldies par fantastisko
uzņemšanu, sagaidīšanu!”
“Pateicos pasākuma organizatoriem par brīnišķīgi organizētiem kursiem divu dienu
laikā. Noderīgas, domāt veicinošas lekcijas, ērtas un jaukas telpas, garšīgas
pusdienas, patīkamas un ērtas naktsmītnes. Ceru uz turpmāko sadarbību!”
“Apmācību seminārs bija ļoti noderīgs, saprotams, izzinošs, vēlos turpmāk
piedalīties šāda veida apmācībās un paplašināt zināšanas uzņēmējdarbībā.
Apmācību lekciju vadītājs stāstīja saprotami, ar piemēriem, kas noder biznesa
attīstībai nākotnē.”
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Agrita Luža

Rugāju novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste
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