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Rugājos norisinājušās mācības uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem 

 

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. No Zilupes novada apmācību seminārā piedalījās 2 uzņēmēji. Par dalību 

apmācību seminārā dalībnieki saņēma Apliecinājumus.  

Divas dienas, kuras uzņēmēji pavadīja mācībās, bija patiešām noderīgas informācijas bagātas, kā 

arī, iedrošinājuma un iedvesmas darboties tālāk, pilnas, 

Aina Borsuka 

Projekta vadītāja, t.26369508 

http://kota.nu/
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Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. 

Par tās saturu pilnībā atbild Zilupes novada pašvaldības dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu 

Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu. 
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