
Atbalsta pasākumi 

jaunajiem 

uzņēmējiem



Kas ir uzņēmējs?

 Uzņēmējs ir uzņēmuma īpašnieks, kurš, uzņemoties riskus un atbildību, cenšas 

gūt peļņu. 

 Biznesa ideju var realizēt tikai tad, ja ir uzņēmējs — cilvēks ar atbilstošām 

zināšanām, spējām un prasmi. 

 Uzņēmēja amatu nevar iemācīties, uzņēmējs — tā nav profesija. Tas ir sabiedriski 

ekonomiskais statuss, kurš ir jānopelna. 



Kādam ir jābūt labam uzņēmējam? 



Uzņēmējs ir

persona, kas ir ieinteresēta uzņēmējdarbībā 

un kurai piemīt šādas īpašības:

 griba un spēja uzņemties atbildību un risku;

 mērķtiecība, gribasspēks;

 uzņēmēja talants (talantu neiemāca, tā ir iedzimta 

īpašība, kas piemīt apmēram 10% cilvēku);

 spēja pastāvīgi apgūt un nemitīgi papildināt profesionālās 

zināšanas;

 elastīgums — spēja pielāgoties, mainīties atbilstoši 

situācijai. 



 Uzņēmīgums ir viena no būtiskākajām cilvēka 

īpašībām, kas nepieciešama jebkurā dzīves situācijā, 

it īpaši uzņēmējdarbībā. 

 Uzņēmējkompetence ir cilvēka personisko dotību un 

īpašību kopums, zināšanas un prasmes, iespējas, 

potences, gatavība darbībai.

 Uzņēmējprasmes ir cilvēka prasmes veikt 

uzņēmējdarbību – uzņēmējkompetences sastāvdaļa.



Cilvēka personiskās īpašības, kas raksturo 

uzņēmējkompetenci, var sagrupēt četrās 

grupās:

 Pārvaldības kompetence (management competence). 

 Sociālā kompetence (social competence).

 Personas kompetence (personal fields of

competence). 

 Uzņēmīguma īpašības (entrepreneurial qualities). 



Uzņēmējkompetences ietvars



Kādas ir manas stiprās puses, zināšanas, prasmes, 

pieredze, rakstura īpašības uzņēmējdarbības uzsākšanai?



Uzņēmējdarbības definīcijas

 Uzņēmējdarbība ir cilvēka spēju izmantošana darbībā.

 Uzņēmējdarbība ir saimnieciska darbība — ražošana vai pakalpojumu 

sniegšana, ko veic uzņēmējs ar noteiktu mērķi — parasti peļņas 

gūšanu.

 Uzņēmējdarbība ir īpašs domāšanas un dzīves veids, netradicionālu 

risinājumu meklēšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana un jaunu tirgu 

meklēšana. 

 Uzņēmējdarbība ir ilgstoša vai sistemātiska, pašiniciatīvas ierosināta 

saimnieciska darbošanās un kapitāla ieguldīšana, kas vērsta uz preču 

ražošanu, pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu, lai gūtu peļņu.





Izaicinājumi uzsākot uzņēmējdarbību

 Pieredzes trūkums.

 Nepietiekamas zināšanas. 

 Nespēja pieņemt lēmumus.

 Nespēja uzņemties atbildību.

 Nespēja plānot savas darbības.

 Motivācijas trūkums (nav īstā sirdslieta). 

 Bailes un nedrošība.

 Neattīstītas sociālās prasmes. 

 Atbalsta trūkums no apkārtējiem.

 Neatbilstoša realitātes uztvere.



2015.gadā tika veikts pētījums par 

uzņēmējdarbību Eiropā (AGER Amway Global Entrepreneurship Report 2015)

 Latvijā pozitīva attieksme pret uzņēmējdarbības uzsākšanu ir 83% 

iedzīvotāju, kas ir vairāk nekā vidēji Eiropā,

 54% iedzīvotāju vēlas kļūt par uzņēmējiem, 

 44% ir pārliecināti, ka viņiem ir zināšanas un prasmes dibināt 

uzņēmumu,

 38% ir pārliecināti, ka viņi dibinātu uzņēmumu, pat ja viņu 

ģimene vai draugi būtu tam šķērslis.





Vislielākais šķērslis uzsākt uzņēmējdarbību ir 

BAILES no neizdošanās

 43% Latvijas iedzīvotāju no uzņēmējdarbības sākšanas 

attur bailes no neveiksmes.

 59% biznesa sākšanai traucē radošu ideju trūkums.

 48% - pārāk liela birokrātija. 



Kas rada bailes no neveiksmes? 

 Tas, ka neveiksmi sava mērķa sasniegšanā mēs attiecinām uz 

sevi kā personību kopumā, nevis uz kādām savām konkrētām 

prasmēm vai spējām, vai kādu kļūmi atsevišķā gadījumā.

 Tas, ka sabiedrībā tiek pieņemts, ka «labāki, augstākstāvoši 

cilvēki» ir veiksminieki.

 Mūsos mīt uzskats (domas), ka vienīgais veids, kā mēs varam 

palielināt savu vērtību, ir gūt panākumus.



Kā pārvarēt bailes no neveiksmes?

 Kā priekšā tu būtu visvairāk nokaunējies par 

to, ja būtu piedzīvojis neveiksmi? 

 Kas būtu tas ļaunākais, kas varētu gadīties, ja 

tu cietīsi neveiksmi, mēģinot sasniegt mērķi?

Mēģini atcerēties, kā tu iepriekš tiki galā ar 

kādu neveiksmi!

 Varbūt Tev ir jānolaiž zemāk «latiņa»?



Kāds vislielākais ļaunums var notikt, ja 

nevinnēšu biznesa plānu konkursā?

Kāds vislielākais ļaunums var notikt, ja mana 

biznesa ideja neizdosies?



Ja nevēlies: 

 Mācīties 

 Iziet ārpus savas komforta 
zonas

 Izrādīt iniciatīvu

 Domāt

 Analizēt

 Ieguldīt

 Riskēt

 Plānot

 Uzņemties atbildību

 DOT

tad uzņēmējdarbība 

nav domāta Tev!



Biznesa uzsākšanas mini komplekts:

Drosme

Entuziasms

Mērķtiecība



Ieteikumi

 Meklē sabiedrotos un līdzīgi domājošos

 Strādā, domā, strādā

 Meklē palīdzību pie speciālistiem

 Tici SEV saviem mērķiem 

 Mācies 

 Esi neatlaidīgs 

 Piedalies uzņēmējiem veltītos 

pasākumos

 Veido noderīgus kontaktus





Ideju ģenerēšanā un definēšanā

 Ģimene

 Draugi

 Domubiedri

 Kolēģi 

 Klases, kursa biedri

 Kursa biedri

 Jomas speciālisti

 «Biznesa eņģeļi»

 Organizāciju vadītāji 

 Biznesa kouči

 Citi uzņēmēji 

 Grāmatas (piem. P.Ardēns «Lai ko tu 
domā, domā citādi»)

 Lekcijas, nodarbības

 Metodikas (ideju ģenerēšanas 
tehnikas)

Savējie

Speciālisti

Netiešie palīgi



Ideju izstrādē un biznesa plāna veidošanā

Savējie

Speciālisti ApmācībasPašvaldībās Jaunatnes Starptautisko

programmu aģentūrā

Netiešie 

palīgi ?



Biznesa plāna izvērtēšanā, finansējuma 

piesaistē:

Savējie (privātās investīcijas, aizdevumi)

Speciālisti (konsultācijas, palīdzība biznesa plāna 

sagatavošanā, finansējuma piesaiste)

Valsts līdzfinansējums biznesa attīstībai (LIAA, Biznesa 

inkubatori, ALTUM) 

Iestādes (kredītkompānijas, bankas, fondi, biedrības, 

asociācijas,  piem. Latvijas Privāto Investoru asociācija, Latvijas 

Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latgales uzņēmējdarbības 

centrs, Jauno uzņēmēju centrs u.c.)



Biznesa plānu konkursi: 

 Ideju kauss

 Atspēriens 

 Biznesa ekspresis

 Impulss

 Laukiem būt! (Uzņēmējdarbība lauku teritorijā) 

 PIKC 

 Atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības 

uzsākšanai (NVA)

 Biznesa ideju atbalsta programmas pašvaldībās 



Projekti kā palīginstrumenti biznesa 

attīstībā 

 Projektu atbalsta institūcijas un fondi: 

 Sabiedrības integrācijas fonds

 Valsts kultūrkapitāla fonds

 ERSASMUS+ 

 ES fondi

 NVA programmas 

 Lauku atbalsta dienests

 Ministrijas 

 Privātie fondi u.c.



Biznesa uzsākšana un attīstība

 Savējie

 Speciālisti

 Iestādes: 

 Bankas: 

 Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

 Investīciju kredīts

 Faktorings

 Auto līzings

 Overdrafts

 Capitalia

 POS kredīts

 Mezanīna aizdevums 

 Riska kapitāla fondi 

 Publiskie akciju tirgi



Jautā! Tev palīdzēs!

Pasākumu finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 


