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IEVADS
Uzņēmējdarbības gadījumu jeb biznesa gadījumu vākšana, apkopošana un
analīze ir viena no pārrobežu sadarbības projekta LLI-143 Gatavs biznesam! (Ready
for Business / ReforB) aktivitātēm (Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.–2020.
gadam ietvaros, programmas prioritātē – nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes
atbalstam), kas tālāk tiks izmantota biznesa spēles veidošanā, IKT Biznesa Simulators
konceptā un semināru „Iesaisties!” (“Be involved!”) realizācijā.
Biznesa gadījumu vākšana un apkopošana aptvēra virkni reālu
uzņēmējdarbības situāciju un gadījumu, kas tika iegūti no pētniecības programmā
iesaistīto partneru reģioniem:
 Zemgales reģions (Latvija) –Latvijas Lauksaimniecības universitāte / LP;
 Klaipēdas apgabals (Lietuva) –Klaipēdas zinātnes un tehnoloģiju parks/ PP2;
 Latgales reģions (Latvija) – atbildīgais partneris Daugavpils Universitāte /
PP3;
 Utenas apgabals (Lietuva) - atbildīgais partneris Radošā Māja Visagina/ PP4;
 Kurzemes reģions (Latvija) - atbildīgais partneris Ventspils Jauniešu dome /
PP5;
 Paņevežas apgabals (Lietuva)– atbildīgais partneris Darba tirgus mācību
centrs Panevėžys / PP6.
Pētījums tika veidots, kā biznesa gadījumu vākšana veicot uzņēmēju aptauju.
Aptaujas mērķauditorija tika sadalīta sekojošās grupās:
1) jaunizveidoti (jaunuzņēmumi) uzņēmumi un to dibinātāji, kas savu
uzņēmējdarbību uzsāk konkrētā reģionā;
2) jau pastāvošu lielo uzņēmumu pārstāvji, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību
veiksmīgi un ilgstoši noteiktā reģionā;
3) mazo (MVU) uzņēmumu grupas pārstāvji un dibinātāji, kas sekmīgi darbojas
noteiktā reģionā.
Pārrobežu sadarbības projekta Gatavam biznesam! (Ready for Business /
ReforB) aktivitātes - uzņēmējdarbības gadījumu jeb biznesa gadījumu vākšanai,
apkopošanai un analīzei tika noteikta sekojoša pētījumu metodoloģija un metodes, kas
veidotu pētnieciski pamatotu pētījuma bāzi:
 aptaujas veidošana (pielietojot monogrāfiskās un socioloģiskās pētījumu
metodes);
 uzņēmēju/uzņēmumu pārstāvju intervēšana (pielietojot kvalitatīvās
pētījumu metodes);
 Saņemtā kvantitatīvā un kvalitatīvā materiāla analīze un apstrāde
(izmantojot datu grupēšanas, datu analīzes un sintēzes, kā arī grafiskās
metodes);
 Pārskata ziņojuma par iegūtajiem rezultātiem sagatavošana un
secinājumu izdarīšana (izmantojot loģiski konstruktīvās un
ekstrapolācijas metodes) .

KOPSAVILKUMS
Uzņēmējdarbības gadījumu jeb biznesa gadījumu vākšanā, apkopošanā tika
iesaistīti visi projekta partneri, kā tas paredzēts pārrobežu sadarbības projekta LLI-143
Gatavs biznesam! (Ready for Business / ReforB).
Lai partneri varētu biznesa gadījumu savākšanu un apkopšanu pēc vienotas
metodoloģijas Zemgalē, Latgalē un Kurzemē (Latvija), kā arī Klaipēdas, Utenas un
Paņevežu apgabalos (Lietuva), tika izstrādāta trīsdaļīga anketa, kura tika veidota
sekojoši :
 jautājumi un nepieciešamā informāciju par uzņēmuma profilu;
 galvenā aptaujas daļa (viens slēgts un 16 atvērti jautājumi), kur galvenais
uzdevums bija noskaidrot un savākt pēc iespējas vairāk dažādu, reālu
uzņēmējdarbības situāciju;
 ieteikumi un padomi (seši atvērti jautājumi), kur uzņēmēji un uzņēmumu
pārstāvji varēja papildus sniegt savus priekšlikumus un vērtējumus, kas
noderētu biznesa uzsācējiem.
Pētījuma rezultātā tika savākta informācija par 60 uzņēmējdarbības gadījumiem, kur no
tiem 30 Latvijā un 30 Lietuvā. Savukārt vērtējot pārstāvniecības pārklājumu- 30
anketas aizpildīja jaunizveidoto uzņēmumu pārstāvji, un 30 anketas aizpildīja lielo
uzņēmumu un veiksmīgu ilgi pastāvošu MVU pārstāvji.
Kopējā pētījuma - biznesa aptaujas rezultāti ir apkopoti un izvērtēti pārskata veidā, pēc
noteiktas struktūras un klasifikācijas, līdzīgā secībā, kā tika uzdoti jautājumi
uzņēmējiem. Turklāt uzņēmumu profils tika analizēts atsevišķi katrai uzņēmēju grupai.
Savukārt galvenajā aptaujas daļā atbildes uz jautājumiem, ko sniedza jaunizveidotie
uzņēmumu pārstāvji, tika pētītas atsevišķi no atbildēm, ko sniedza lielo uzņēmumu un
MVU pārstāvji, un visas atbildes tika analizētas kopā, atkarībā no to ietekmes uz
ilgtspējīgu uzņēmējdarbības attīstību pārrobežu teritorijās. Aptaujas noslēguma
atbildes, t.i. ieteikumiem un padomiem, tika analizētas visam respondentu lokam kopā.
Pārskats par veikto pētījumu ietver kopējos pētījuma secinājumus un arī ieteikumus par
to, kā izplatīt iegūto informāciju izglītības iestādēm, apmācību centriem, reģionālās
attīstības centriem, biznesa inkubatoriem, biznesa atbalsta organizācijām, jauniešu
centriem, valsts aģentūrām, kurām ir piekļuve fokusa grupām un tādejādi pētījums var
tikt izplatīts tālāk interesējošām grupām.
Paredzams, ka aptaujā savāktā, apkopotā un izvērtētā situācija, kalpos par
pamatinformāciju un praktisko piemēru (Iedvesmojies–Palīdzi–Dalies–Analizē) kopu,
kas var veicināt jaunu uzņēmumu un darbavietu izveidi reģionā.
Noslēdzošā pārskata daļa satur citējumus no respondentu anketām, kas dod būtisku
informāciju un papildina priekšstatu par uzņēmējdarbības vidi reģionā, kas īpaši svarīgi
ir jauniešiem, veidojot savu viedokli par iesaisti uzņēmējdarbībā konkrētā reģionā.

1. INTERVĒŠANAS/ANKETĒŠANAS SĀKUMA POSMS
Pilnvērtīgai pētījuma sagatavošanai un pētījuma mērķauditorijas izvēlei, tika sagatavots
aptaujājamo/intervējamo saraksts, kur atbildīgās personas no partneru puses izmantoja
pieejamo informāciju no reģionālajiem biznesa inkubatoriem, universitātēm (studenti
un absolventi), apmācību centriem, reģionālās attīstības centriem, pašvaldību biznesa
atbalsta organizācijām, jauniešu centriem, valsts aģentūrām u.c.
Sākotnēji ar visiem anketējamiem/intervējamiem notika sazināšanas pa tālruni, lūdzot
atļauju un ieinteresējot piedalīties pētījumā. Tai pašā laikā izstāstot un iepazīstinot ar
projekta LLI-143 Gatavam biznesam! (Ready for Business / ReforB), galvenajām
aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī vēršot uzmanību uz konkrētās
aktivitātes kopējo darbības shēmu un metodoloģiju informācijas vākšanai par
uzņēmējdarbības gadījumiem.
Nākamajā solī dažas no anketām tika nosūtītas intervējamajiem uz e-pastu, savukārt ar
dažiem no uzņēmējiem tika norunātas personiskas tikšanās, lai intervijas laikā tiktu
aizpildīta konkrētā anketa.
Aptauja/intervijas tika veiktas laika posmā: 2017. gada jūlijs, augusts gan Latvijā, gan
Lietuvā.
Kopumā vērtējot, aptaujas dalībnieki izrādīja interesi par projektu un ņēma aktīvu
dalību informācijas vākšanā par uzņēmējdarbības gadījumiem. Atsaucības līmenis,
izdalot katra projekta partnera atsaucības līmeni anketēšanā, apkopots 1.attēlā.
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1.att. Atsaucības līmenis sadalījumā pa projekta partneriem, %
(Skaidrojumi un turpmāk tekstā- Latvijas Lauksaimniecības universitāte / LP; Klaipēdas
zinātnes un tehnoloģiju parks/ PP2; Daugavpils Universitāte / PP3; Radošā Māja Visagina/
PP4;Ventspils Jauniešu dome / PP5; Darba tirgus mācību centrs Panevėžys / PP6)

Kā var redzēt 1.att. apkopotajā informācijā, tad vidējais pētījuma atsaucības līmenis
bija augsts – 77%. Savukārt atsaucības līmenis sadalījumā pa projekta partneriem ir
parādīts dažāds, kas liecina par dažādo pieeju anketēšanai. Augstais PP6 sniegums ir
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skaidrojams ar to, ka partneri izmantoja visos gadījumos personiskas intervijas kā
anketas aizpildīšanas iespēju. Savukārt pārējie partneri anketas aizpildīšanā izmantoja
kombinētu pieeju gan anketas izsūtīšanu uz e-pastu, gan personiskas intervijas.
Kopumā no veiktās anketēšanas tika saņemtas atpakaļ 60 anketas, 30 Latvijā un 30
Lietuvā.
Vērtējot aptaujā iesaistīto profilu un atsaucības līmeni, ir vērojama izkliede starp
uzņēmuma profilu un atsaucības līmeni. Apkopotie dati ir parādīti 1. tabulā.
1. tabula
Aptaujā iegūto uzņēmējdarbības gadījumu skaits Latvijā un Lietuvā
Uzņēmuma profils
Jaunizveidoti
uzņēmumi
Veiksmīgi un
ilgstoši darbojošies
MVU
Lielie uzņēmumi
Kopā

Mērķis,
skaits
25

Atsaucība,
skaits
30

Starpība, %
+ 20

Atsaucības
līmenis, %
81

15

19

+ 27

76
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50

11
60

+ 10
+ 20

70
77

Kā redzams pēc apkopotās informācijas tad visatsaucīgākie šādai anketēšanai ir
jaunuzņēmumi, savukārt zemākais atsaucības līmenis ir vērojams lielo uzņēmumu
grupā. Tas arī ir skaidrojams ar to, ka jaunuzņēmumi ir atvērti dažādas pieredzes
iegūšanai un arī samērā atvērti pret diskusijām par uzņēmējdarbību. Savukārt bieži vien
jau stabili darbojošies uzņēmēji ir vairāk vērsti nevis uz dalīšanos ar potenciālajiem
uzņēmējiem, bet gan ietekmes iegūšanu dažādās uzņēmēju apvienībās.

2. SAŅEMTO ANKETU ANALĪZE UN IEGŪTO DATU
APSTRĀDE
Uzņēmumu profils un to raksturojums
(1) Uzņēmuma profils jaunuzņēmumos (turpmāk JU)
Saskaņā ar datiem par uzņēmumu profilu, vidējais dibinātāju skaits JU LatvijasLietuvas pārrobežu sadarbības reģionā ir 1,6. Latvijā šis rādītājs ir 1,9, Lietuvā tas ir
mazliet mazāks – 1,3 personas.
Vidējais darbinieku skaits JU ir 5,1, tai skaitā Latvijā 6,6 un Lietuvā 3,5. Lielākais
darbinieku skaits Latvijā ir uzņēmumā, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumus (26
darbinieki), kā arī uzņēmums, kurš ražo pārtikas produktus (17). Lietuvā lielākais

darbinieku skaits ir uzņēmumā, kurš arī ražo pārtikas produktus un tos pārdod caur
veikalu un kafijas bāru (15).
Jaunie uzņēmēji iesaistās dažādos saimnieciskās darbības veidos. Anketās minēti
sekojoši vadošie uzņēmējdarbības veidi, kur katrā no tiem ir iesaistījušies četri no 30
respondentiem:



pārtikas produktu un dzērienu ražošana. Diviem aptaujas dalībniekiem bija arī
kafejnīcas/bāri, kur tie papildus pārdeva savus produktus.
Šūšana/tekstila preces un to pārdošana caur dažādiem kanāliem (sava darbnīca,
ateljē, vairumtirdzniecība).

Savukārt trīs JU pārstāvji ir iesaistījušies mazumtirdzniecībā (kosmētika, tēja un kafija,
bērnu apģērbs, vieglo auto rezerves daļas). Tāds pats respondentu skaits sniedz
pakalpojumus IT sektorā (programmēšana, IT dizains, datoru labošana un piegāde),
vairumtirdzniecībā (koksnes eksports uz Ķīnu, pārtika un dzērieni, elektronika) un
nozarē, kas ir saistīta ar veselīgu dzīvesveidu (atpūtas aktivitātes, sporta preču noma un
veselīga pārtika).
Divi uzņēmumi darbojas sekojošās nozarēs: ēdināšana + kafejnīcas pakalpojumi,
dizains un mārketings. Turklāt viens JU piedāvā transporta un veterināros
pakalpojumus, aitu audzēšanu, kokapstrādi un pulksteņu ražošanu no koka detaļām.
(2) Veiksmīgi un ilgstoši strādājošo MVU profils
Vidējais MVU dibinātāju skaits Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības reģionā ir 1,9.
Latvijā šis rādītājs ir augstāks – 2,1, bet Lietuvā – 1,7.
Kopumā pētījumā aptaujāto MVU vidējais darbinieku skaits ir 27.7, tai skaitā Latvijā
tas ir 28.7, bet Lietuvā tas ir 26,7. Lielākais darbinieku skaits Latvijā strādā kādā MVU,
kas ražo un pārdod sveces (190) un Lietuvā tas ir MVU, kas nodarbojas ar mēbeļu
mazumtirdzniecību (145).
Četri MVU no 18 ir iesaistījušies tūrisma biznesā. Savukārt pieci uzņēmumi darbojas
ražošanas sfērā, bet dažādos ražošanas sektoros:
 pārtikas ražošanā;
 tekstilpreču ražošanā;
 laivu, pontonu, plostu ražošana, kā arī aprīkojuma noma un pasākumu
organizēšana kā papildus bizness;
 sveču ražošanā;
 metāla apstrādē.
Divi pētījumā iesaistītie MVU ir saistīti ar IT sektoru, mazumtirdzniecību (mēbeles
un kancelejas preces) un ēdināšanas pakalpojumiem. Tāpat divi MVU darbojas
celtniecības nozarē (būvuzņēmējs un būvniecības vadība, uzturēšana un
uzraudzība). Viena uzņēmuma darbība ir saistīta ar lauksaimniecības iekārtu nomu
un līzingu.
(3) lielo (stabilo) uzņēmumu profils

Pieci lielo uzņēmumu pārstāvji, kas piedalījās aptaujā (56% no kopējā skaita) darbojas
pārtikas (konservi un pusgatavie produkti), biodīzeļdegvielas ražošanā un
metālapstrādē (divi uzņēmumi).
Divi uzņēmumi piedāvā savus pakalpojumus transporta sektorā, divi nodarbojas ar
iekārtu pārdošanu (dzērienu ražošanai un enerģijas nozarei), viens pārstāvēja IT sektoru
un ēdināšanu.

Galvenās anketas daļas izvērtējums
Uz pirmajiem trīs anketas jautājumiem: Kas radīja impulsu uzņēmuma dibināšanai?
Kā jūs sākāt realizēt ar savu biznesa ideju? Ja biznesa ideja nebija primāra, tad kurā
darbības posmā jūsu uzņēmums tika izveidots?, tika saņemtas sekojošas atbildes.
Intervējamo un anketējamo atbildes par uzņēmuma nodibināšanas impulsu apkopotas
2. attēlā.
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2.att. Atbilžu skaits pēc kritērija- impulss uzņēmuma nodibināšanai
(atbilžu skaits)
Aizpildot anketu, aptaujas dalībnieki varēja dot vairākas atbildes. Turklāt aptaujātajiem
bija iespēja sniegt arī papildus atbildes.
Deviņi (15% no visiem) respondenti, kā papildus atbildi, norādīja to neatkarību, iespēju
strādāt sev, būt atbildīgam par pašam sava biznesa attīstīšanu, plānot savu darba laiku
un īstenot pašrealizāciju.
Trīs respondenti (5%) piebilda, ka vēlme īstenot savas idejas jomā, kur tiem ir jau
uzkrāta liela pieredze, bija galvenais faktors, lai uzsāktu pašam savu biznesu.
Aptaujāto īpatsvars, kas nolēma uzsākt savu biznesu tikai tāpēc, ka zaudēja darbu un
nebija nekāda cita alternatīva darba, ir vērtējams, kā visai augsts – 15%. Savukārt
Utenas apgabalā (PP4, Visaginas), pat 50% respondentu norādīja šo faktoru kā galveno
impulsu pašam sava biznesa uzsākšanai.

Intervējamo/anketējamo no jaunizveidotajiem uzņēmumiem atbildes par impulsu sava
uzņēmuma izveidei ir apkopotas 3. attēlā.
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3.att. Jaunuzņēmumu atbildes vērtējot impulssu uzņēmuma
nodibināšanai (atbilžu skaits)
Astoņi JU respondenti papildus faktorus savās anketās atzīmēja to, ka biznesa ideja
veidojās saistībā ar vaļasprieku vai arī tie īstenoja savu bērnības sapni.
Galveno anketas atbilžu variantu procentuālās attiecības abās grupās (visi intervētie un
JU) ir sekojošas:



biznesa ideja: attiecīgi 70% un 76%;
lieka nauda, ko ieguldīt: 18% un 17%.

Uz anketas 4. jautājumu par biznesa plāna izstrādi aptaujas dalībnieki izteica sekojošus
viedokļus:
 no kopumā 30 intervētajiem JU pārstāvjiem, tikai 12 (40%) atzīmēja, ka biznesa
plāns tika izstrādāts, pirms to uzņēmums tik reāli izveidots. Turklāt septiņi no
tiem norādīja, ka plāns bija izvērsts un aptvēra visus uzņēmuma darbības
aspektus. Vairums no JU pārstāvjiem bija sagatavojuši savus biznesa plānus,
balstoties uz zināšanām, ko ieguva skolā vai universitātē, var arī ar draugu un
profesionālu konsultantu palīdzību;
 četri aptaujas dalībnieki pieminēja, ka tie sagatavoja savus biznesa plānus paši.
Laika periodā - gadu vai divus gadus pēc sava uzņēmuma izveides, lai labāk
saprastu uzņēmumā veicamās plānotās darbības;
 Divi uzņēmumi izstrādāja īsus biznesa plānus (tikai idejas bez aprēķiniem), lai
iegūtu aizņēmumu no finanšu atbalsta institūcijas Altum;

 Tai pašā laikā, divi jaunizveidotie uzņēmumi sagatavoja izvērstus biznesa
plānus, lai iegūtu finanšu līdzekļus no bankas;
 Viens uzņēmums izstrādāja plānu ar reģionālā konsultāciju centra konsultantu
palīdzību, lai saņemtu ES līdzekļus. Šis biznesa plāns tika apstiprināts, un ES
līdzekļi tika saņemti.
Deviņi uzņēmumi, jeb 30% no anketējamiem neizstrādāja biznesa plānus, bet veica
atsevišķus aprēķinus un īsus biznesa riska novērtējumus.
Uzņēmēju atbildes uz 5. jautājumu: „Cik lielā mērā uzņēmuma darbības sākotnējā
biznesa ideja tika īstenota?”.

1
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11

10

Ideja tika pilnībā īstenota

Ideja tika īstenota un vēl attsītīta

Ideja vēl nav īstenota

Cits atbilžu variants

4.att. JU atbildes par sākotnējās biznesa idejas īstenošanu (atbilžu skaits)
Astoņi JU pārstāvji, kas nesen sāka savu biznesu (pirms gada vai diviem), vēl nebija
pilnīgi īstenojuši savu sākotnējo biznesa ideju (to atbildes bija „gandrīz”, 80%, 95%).
Taču šajā grupā vērojams samērā liels optimisms par idejas īstenošanu.
Viens uzņēmējs īstenoja savu ideju par 25%, taču tad pārveidoja savu biznesu, ņemot
vērā izmaiņa situācijā ar konkurentiem, un pievērsās pavisam citam biznesa virzienam
nekā sākumā.
Respondenti no MVU un lielā biznesa pārstāvjiem, tikai divi atbildēja, ka tie nespēja
pilnībā īstenot savu ideju finanšu grūtību dēļ.
Savukārt viens uzņēmuma pārstāvis atzina, ka sākuma ideja tika pārtverta no
konkurentu puses, kuri izveidoja biznesu, piedāvājot labvēlīgāku cenu. Tomēr šim
uzņēmējam izdevās pārkārtot savu darbību attiecīgajā nozarē un galu galā realizēt ideju
līdz galam.
Pārējie respondenti bija pārliecināti par savām atbildēm: tie pilnībā īstenoja savas
sākotnējas biznesa idejas, tās attīstīja tālāk, ņemot vērā mainīgos apstākļus biznesā,
(ieskaitot finanšu krīzi, normatīvo dokumentu izmaiņas, konkurences spiedienu utt.),
panāca to, ka idejas ir efektīvas un peļņu nesošas.

Atbildes uz 6. jautājumu saistījās ar pamata vai īpašām zināšanām, kuru trūka
sākotnējā uzņēmuma darbības posmā.
Saskaņā ar JU pārstāvju atbildēm, par sākotnējo darbības posmu uzņēmējdarbībā, tiem
trūka zināšanu par:












grāmatvedību un finansēm;
uzņēmuma dibināšanu, uzņēmējdarbību;
tiesību jomu vispārīgi (kā slēgt līgumus), kā arī attiecīgās nozares (būvniecība,
transports) tiesību aktiem;
profesionālu zināšanu par nozari (pārtikas ražošanas organizēšanu un
tehnoloģiju, šūšanas tehnoloģiju, dizainu, sportu un dietoloģiju);
birokrātiskajiem jautājumiem saistībā ar ražošanas organizēšanu noteiktā
nozarē (pārtikas ražošanu);
personāla vadības prasmēm;
PR un mārketingu/ klientu meklēšanu un piesaisti;
komunikāciju (pārrunas ar klientiem);
uzņēmuma zīmolu;
IT risinājumiem;
svešvalodu zināšanu.

Jaunie uzņēmēji izmantoja vairākus kanālus, kā iegūt nepieciešamās zināšanas:









apmeklēja kursus, seminārus, apmācību biznesā, tai skaitā tādu, ko rīkoja
biznesa inkubatori un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra;
piedalījās profesionālās biznesa nodarbībās (pārtikas ražošana);
pieņēma darbā profesionālus grāmatvežus vai izmantoja grāmatvedības
ārpakalpojumus;
izmantoja profesionālo literatūru, tai skaitā internetu;
konsultējās gan biznesa inkubatoros, biznesa konsultāciju centros, gan valsts
iestādēs (daži respondenti augstu novērtēja Valsts Pārtikas un veterinārā
dienesta atbalstu pārtikas ražošanas organizēšanā profesionāla līmenī);
tika izmantoti dažādi informācijas avoti, lai atrastu datus par iespējamiem
partneriem un klientiem (tai skaita maksas datubāzes);
apmeklēja kolēģus, strādāja ar profesionālām asociācijām, lai iegūtu datus par
pozitīvo pieredzi (piem., Apvienoto Aitkopības asociāciju, lai iegūtu specifiskas
zināšanas).

7. un 8. jautājums attiecās uz problēmām un grūtībām, ar ko saskārās uzņēmums
sākotnējā darbības posmā, un kā tās tika pārvarētas.
JU pārstāvji atzīmēja savās anketās, ka sākotnējā darbības posmā to uzņēmumi saskārās
ar diezgan līdzīgām problēmām:





darbinieku atlase darba komandai, tās motivēšana un vadīšana;
kvalificētu darbinieku pieejamība;
speciālu profesionālu zināšanu trūkums;
klientu piesaiste un stabilitāte darbā ar tiem;






klientu apkalpošana augstā kvalitātē;
apgrozāmo līdzekļu trūkums;
birokrātiskas problēmas;
pareiza telpu izvēle, lai īstenotu biznesu.

Pārliecinošā vairākumā gadījumu jaunie uzņēmēji laika gaitā atrisināja savas
problēmas, ar kurām sākotnēji saskārās.
Respondenti savās atbildēs minēja, ka biznesā izmantoja esošas vai veidoja savas
personāla motivēšanas sistēmas, ņemot vērā sava biznesa īpatnības. Savās atbildēs tie
minēja vairākus veidus, kā atrisināt kvalificētu darbinieku piesaistes jautājumu: piem.,
darbinieki tika piesaistīti no apkārtējām teritorijām un tad apmācīti, tika iesaistīti
studenti, kas aizstāja kvalificētus darbiniekus, darbinieki tika piesaistīti pakāpeniski utt.
Aptaujas dalībnieki risināja profesionālo zināšanu trūkumu caur apmācībām,
konsultācijām un pieredzes apmaiņu ar nozares profesionāļiem. Turklāt tie ar sajūsmu
veidoja un nodrošināja stabilus komunikācijas tīklus ar piegādātājiem un klientiem,
izmantojot neparastus klientu piesaistes paņēmienus.
Lai atrisinātu apgrozāmo līdzekļu palielināšanas jautājumu, kas paredzēti biznesa
attīstībai, jaunie uzņēmēji izstrādāja efektīvus paņēmienus, kā vadīt savu biznesu, aktīvi
strādāja ar banku un finanšu sektoru, piedalījās finansēšanas programmās, kas
paredzētas jaunajiem uzņēmējiem, un arī piesaistīja naudas līdzekļus no saviem
radiniekiem un draugiem.
Visi intervētie atzīmēja, ka problēmas labvēlīgi ietekmēja uzņēmuma attīstību. Tās
piespieda strādāt ar cilvēkiem, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, aktīvi sadarboties ar
piegādātājiem, klientiem un kolēģiem, uzlabot preču un pakalpojumu kvalitāti, meklēt
jaunus tirgus saviem produktiem, meklēt alternatīvus biznesa attīstīšanas veidus,
pievērsties citiem attīstības virzieniem un nepārtraukti domāt par uzņēmuma attīstību.
9.-10. jautājums attiecās uz vērā ņemamām pārmaiņām uzņēmuma darbībā un tā
īpašnieku sastāvu.
JU pārstāvji atzīmēja, ka to uzņēmuma darbībā bijušas lielas pārmaiņas, salīdzinot ar
sākuma posmu, kad bizness tika uzsākts.
Daudzkārt tas attiecas uz biznesa partneru maiņu. Šajā gadījumā intervējamie norādīja,
ka tie atrada jaunus piegādātājus, kļuva stabilāki savā darbībā, pievērsa lielāku
uzmanību naudas plūsmas vadībai un pat mainīja sava biznesa virzienu.
Vairums respondentu atzīmēja anketās, ka tie paplašināja savu preču un pakalpojumu
piegādes areālu, ieviesa jaunas preces un pakalpojumus savā asortimentā, nomainīja
galveno biznesa veidu uz ienesīgāku, balstoties uz savu pieredzi, to bizness kļuva
ambiciozāks un efektīvāks.
Viens no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka viens no diviem uzņēmuma īpašniekiem
tika aizvietots ar citu īpašnieku. Pēc respondenta teiktā, tas vēlākā posmā labvēlīgi
ietekmēja uzņēmuma attīstību, jo uzņēmums sāka strādāt radošāk un aktīvāk.

Atbildot uz 11. jautājumu: Kādi ir jūsu galvenie nākotnes ieguvumi no
uzņēmējdarbības? Ko šobrīd jūs iegūstat veicot uzņēmējdarbību?
Jaunie uzņēmēji atzīmēja sekojošas sev svarīgas pozīcijas:









brīvība plānot un īstenot sava biznesa attīstības stratēģiju;
finanšu stabilitāte un neatkarība, peļņa;
brīvība izmantot savu laiku;
atbildība;
pieredze, jauni kontakti un attiecības, jaunas zināšanas;
jaunu ideju radīšana un jauni projekti – „Bizness atbrīvo manas domas!”;
spēja radīt un pašrealizēties, gandarījums un prieks no darba – „Es varu strādāt
visu nedēļas nogali, lai nāktu klajā ar jaunu produktu!”;
atzinība, popularitāte.

12. jautājumā tika lūgts sniegt raksturīgākās situācijas, ar ko respondenti saskārās sava
biznesa agrīnajos posmos un tālāk raksturot savu rīcību.
Trīsdesmit aptaujas dalībnieki (Latvija- 19; Lietuva-24), kas pārstāvēja JU raksturoja
samērā daudz šādu situāciju. Kopumā tika apkoptas 43 šādas situācijas, kas bija
raksturīgas biznesa agrīnajam posmam un ko uzskatīja JU par svarīgām.
Situāciju sadalījumu pa projekta partneru reģioniem/apgabaliem var redzēt 5.attēlā.
Zemgales reģions

Klaipēdas apgabals

Latgales reģions

Utenas apgabals

Kurzemes reģions

Paņevežas apgabals

21%

26%

9%
12%
23%

9%

5. att. Jaunuzņēmumu anketās uzrādītās situācijas agrīnajos biznesa posmos,
sadalījums pa reģioniem, %
Raksturīgāko situāciju analīze parādīja, ka situācijas JU biznesa agrīnajos posmos ir
līdzīgas un tās var sakārtot sekojoši:
attiecību veidošana ar piegādātājiem, partneriem, apakšuzņēmējiem un klientiem: to
rūpīga atlase, uzticēšanās tiem, 100% paļāvība, līgumisko attiecību un finanšu vadības
sistēmas veidošana;

kompetenta uzņēmuma darba organizācija. Piemēram, jaunie uzņēmēji aprakstīja
situāciju, kad tie pieņēma pārāk daudz pasūtījumus un nevarēja tikt galā ar darbu
noteiktajā termiņā, lai arī tie strādāja papildus vēl visu nedēļas nogali. Kāda cita
uzņēmuma īpašnieks, pieņemot lielus pasūtījumus, motivēja darbiniekus un visi darba
komandas locekļi bija gatavi strādāt papildus, lai izpildītu klienta prasības;
darbs ar personālu: darbinieku meklēšana un pieņemšana darbā, to apmācība,
pasākumi apmācīto darbinieku noturēšanai uzņēmumā, motivējošas samaksas sistēmas
izveide un pareizs komunikācijas veids ar darba komandu. Viens no respondentiem
aizrādīja, ka „pārāk draudzīga komunikācija uzņēmumā neļāva viņam pareizi organizēt
savu darbu”;
preču un pakalpojumu izmaksu plānošana un prognozēšana. Viens no uzņēmumiem,
tā īpašnieks, uzrakstīja anketā, ka tam vajadzēja pārdot produktu klientam par līgumā
noteikto cenu (par kuru iepriekš bija vienojušies) bet, kas šobrīd bija zem pašizmaksas.
Tirgus situācija bija strauji izmanījusies, un tas netika ņemts vērā, slēdzot vienošanos,
un šī vienošanās netika balstīta uz aprēķiniem par cenu precīzu veidošanos.
Jaunu preču un pakalpojumu veicināšana tirgū. Savās atbildēs respondenti aprakstīja
to, kā tie veidoja komunikāciju ar klientiem, sadarbojās ar tiem, veica degustācijas,
rīkoja produkcijas prezentācijas, mācīja klientus izprast dizaina risinājumus, vadīja
seminārus un pirmās nodarbības. Tika minēts, ka vairums gadījumu šis klientam bija
par brīvu – gan caur internetu, gan sporta klubā, tika dotas klientiem drēbes, lai tās
uzlaikotu mājās. Kā arī bija citi labi zināmi un oriģināli veidi, kā veicināt preču un
pakalpojumu noietu. Jaunie uzņēmēji aktīvi iesaistīja savus draugus un radus šajā
procesā, „maksājot” tiem ar publicitāti;
Citas atbildes: Šī grupa ietver situācijas saistībā ar telpu izvēli un aprīkojumu, tā
apdrošināšanu un atbalsta efektivitāti, kā arī gadījumiem par pārlieku birokrātismu.

Kopumā pētījumā tika savāktas 63 situācijas par dažādiem gadījumiem ar
kuriem uzņēmumi saskārušies sākuma (agrīnajā) stadijā, tai skaitā 35 situācijas bija no
Latvijas uzņēmēju puses un 28 no Lietuvas uzņēmēju puses.
Situāciju sadalījums pa projekta partneru reģioniem parādīts 6. attēlā.

Zemgales reģions

Klaipēdas apgabals

Latgales reģions

Utenas apgabals

Kurzemes reģions

Paņevežas apgabals

13%
3%

30%

21%

11%
22%

6. att. Uzņēmēju anketās uzrādītās situācijas sadalījumā pa projekta partneru
reģioniem, %
Uzņēmumu pārstāvji, kas ir uzkrājuši pieredzi un guvuši ievērojamus panākumus savā
darbībā, kā arī jaunie uzņēmēji pievērš lielu uzmanību ilglaicīgu un ilgtspējīgu attiecību
veidošanai ar biznesa partneriem un piegādātājiem. / Viens no respondentiem cieta
zaudējumus no preču zādzības un kritiskā situācijā tā piegādātāji nodrošināja tam
finanšu atbalstu, sniedzot kredītlīniju, kas izglāba tā biznesu.
Šādā gadījumā respondenti strādā ar uzticamiem klientiem, veido klientu kopu, lai
tādejādi nebūtu atkarīgam no izmaiņām primārā klienta uzvedībā. Aptaujas dalībnieki,
no vienas puses, mazina kavētu maksājumu par precēm un pakalpojumiem risku, bet
tai pašā laikā tie ir elastīgi veido savas attiecības ar klientiem, ņemot vērā īslaicīgas
finanšu grūtības.
Pieredzējuši uzņēmēji zina, kā tikt vaļā no konfliktējošiem klientiem. / Mans labākais
skolotājs ir mans sliktākais klients, kā viens no aptaujas dalībniekiem uzrakstīja.
Mēs gribam piebilst, ka mazpilsētās ilglaicīgas un uz uzticību balstītas attiecības ar
klientiem var iziet ārpus ierastā biznesa ietvariem. / Piemēram, pēc kāda klienta
lūguma, kam bija steidzami jāsagatavo pasākums, biznesa īpašnieks atvēra savu
veikalu arī brīvdienā.
Vairāk nekā puse no aptaujas dalībniekiem, kas pārstāvēja MVU un lielo biznesu,
atzīmēja, ka darbinieku piesaiste un apmācība ir svarīga, bet vēl svarīgāka ir kvalificēto
darbinieku noturēšana uzņēmumā. / „Speciālistu skola” – šādi ne bez ironijas nosauca
savu uzņēmumu viens no uzņēmējiem. Pēc tam, kad darbinieki saņem sertifikātus par
apmācību savā uzņēmumā, bieži šie darbinieki tiem „uzāķēti” un dodas uz lielākām
pilsētām un citām valstīm.

Kā norādīja divi intervējamie, arodbiedrības, kas tiek organizētas uzņēmumos, ne
vienmēr izvirza atbilstošas prasības darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un samaksai.
Situācijas, kas rodas uzņēmumos saistībā ar konkurences pastiprināšanos mūsu valstu
tirgos, arī atspoguļojās anketās. Kāda atsevišķa respondenta skatījumā, konkurentu
iespējamo rīcību vajadzētu paredzēt, aprēķināt un ņemt vērā, kad plāno uzņēmuma
darbību. / Viens no aptaujas dalībniekiem atzina, cik vaļsirdīgi tas apsprieda savu
jauno ideju ar iespējamo partneri, kurš „pārdeva’ šo ideju tā konkurentiem.
MVU un lielā biznesa pārstāvji atzīmēja un uzsvēra savās anketās samērā ilgo laiku,
līdz jauns produkts nonāk tirgu, un tur tiek nostiprināts klientu vērtējumā. Tai pašā
laikā, lai iekļūtu jaunos tirgos (citās valstīs), ir vajadzīgs vispusīgi izpētīt un izprast to
īpatnības un to dalībnieku mentalitāti.
Šī respondentu grupa izmanto dalību vietējās un starptautiskās izstādēs, konferencēs,
forumos un festivālos kā instrumentu preču un pakalpojumu veicināšanai tirgū, kas
prasa nopietnu sagatavošanos tam un arī lielus finanšu ieguldījumus.
Savās anketās intervējamie rakstīja par dalību valsts iepirkumos, konkursa
piedāvājumos un pieteikumu sagatavošanu ES līdzfinansētos projektos. No vienas
puses – šādas darbības ir nepieciešamas sava biznesa aktīvai attīstīšanai, no otras puses,
birokrātisko procedūru, laika patēriņa un darba izmaksu apzināšanās kalpo kā kavēklis.
/ „Mēs uzvaram tikai vienā no 10 konkursa piedāvājumiem”, raksta viens no
uzņēmējiem.
Pieredze ir mācījusi uzņēmējus nodrošināties ar atbalstu un apdrošināt savu biznesu
neparedzētiem gadījumiem. Šādi gadījumi attiecas gan uz ražošanas tehnoloģiskā
procesa organizāciju, gan straujām cenu izmaiņām tirgū. / „Mēs nevaram apturēt darbu
pat ūdensapgādes pārtraukuma gadījumā. Tādēļ šādam gadījumam ir nepieciešams
ierīkot pašam savus ūdens rezervuārus ar ūdens krājumu divām dienām”, mēs varam
izlasīt kādā anketā.
Saskaņā ar respondentu atbildēm pieredzējušie uzņēmēji saņem īpašas zināšanas,
piedaloties starptautiskās izstādēs, profesionālos forumos, oficiālās vizītēs uz citām
valstīm un strādājot ar profesionālām asociācijām. / „Bet! Dažreiz, lai izprastu
ražošanas procesu, vajag tēlot iespējamo klientu un vienkārši spiegot”, tāda bija viena
no atbildēm.
Uzņēmuma tēla veidošanai ir jābūt ārkārtīgi rūpīgai, tam jāpievērš uzmanība katru
dienu, jo uzņēmuma tēls ir svarīgs veiksmes faktors tirgū – tāds ir šīs aptaujas
dalībnieku grupas apsvērums. / „Tas ir ārkārtīgi svarīgi”, tā teica viens no aptaujas
dalībniekiem intervijā, „ja tu plāno piesaistīt mecenātus, kas finansētu tavus
projektus”.
MVU un lielā biznesa pārstāvji pievērsa īpašu vērību situācijām, kas nodrošināja
tiesisko atbalstu to uzņēmumiem gan lai pareizi noslēgtu līgumus, īpaši ar lielām
starptautiskām kompānijām, gan lai risinātu domstarpības. / „Profesionāli pakalpojumi
ir kaut kas labāks nekā soda naudas”, tas skan pārliecinoši vienā no anketām.

13. un 14. jautājumā respondentiem tika lūgts aprakstīt galvenos uzņēmumu
sasniegumus un neveiksmes.
JU pārstāvju atbildes uz jautājumu par sasniegumiem (veiksmes stāstiem) var tikt
sarindotas sekojoši:








peļņas līmeņa sasniegšana biznesā un tā tālāka attīstība (atverot vairāk
kafejnīcas un restorānus, nekā tas bija sākotnēji iecerēts);
profesionāla augstas kvalitātes produkta radīšana, kas tiek pieprasīts tirgū;
plaša pastāvīgo klientu bāze;
profesionālas un uzticamas komandas izveide visai uzņēmuma darbībai;
uzņēmuma, tā tēla un reputācijas, labas atgriezeniskās saites ar klientiem
apzināšanās;
investoru iesaiste, projekti līdzfinansēti no ES fondiem;
stabils darbs un pietiekams ienākums, lai nodrošinātu savu ģimeni.

Īpaši sasniegumi:




Latvijas prezidents uzaicināja kāda 2014. gadā dibināta uzņēmuma vadību uz
nākamgad svinīgo Neatkarības pasludināšanas dienas pasākumu, kurā
piedalīsies politiķi un vadošie valsts biznesa pārstāvji;
kāds uzņēmums piedalījās Attīstības forumā un saņēma naudas balvu par iegūto
otru vietu. Apsveicam!

Tai pašā laikā jaunajiem uzņēmējiem bija arī neveiksmes sava darbībā (neveiksmes
stāsti), kuru piemēri ir sekojoši:








kvalificētu darbinieku meklēšana;
neuzticami partneri, kas radīja pamatīgas grūtības biznesa attīstībai;
profesionālo zināšanu trūkums, kas noveda pie tā, ka uzņēmumi to sākotnējā
attīstības posmā pārdeva savus produktus par cenu, kas zemāka par pašizmaksu;
nepareiza ieguldījumu plānošana;
laika trūkums, lai attīstītu jaunus produktus (ražošanas rutīna prasa daudz laika);
netika savlaicīgi izstrādāta uzticama komunikācijas sistēma ar valsts iestādēm;
nespēja sākotnējā uzņēmuma attīstības posmā tikt galā ar sāpīgām situācijām ar
neapmierinātiem klientiem.

Vērtējot atbildes, var secināt, ka MVU un stabilā biznesa pārstāvju minētie sasniegumi
ir apmēram tādi paši kā tie, ko minēja JU pārstāvji: produktu līnijas izveide un jauni
pakalpojumi, klientu stabilitāte, profesionālas darba komandas izveide, uzņēmuma tēls,
tā atpazīstamība un reputācija.
Tai pašā laikā, stabilā biznesa un MVU grupas respondenti uzsvēra, ražoto produktu
pārdošanu eksporta tirgos – gan Eiropā, gan Āzijā, kā arī ES fondu līdzekļu
izmantošanu regulārai ražošanas iekārtu iepirkšanai un asu cīņu ar konkurentiem noieta
tirgos.

Ir jāpiezīmē, ka gandrīz 30% no uzņēmumu pārstāvjiem, kas jau ilgstoši strādāja tirgū
un bija uzkrājuši pietiekamu pieredzi, norādīja, ka to galvenais sasniegums ir tas, ka
tiem izdevās noturēt savu biznesu krīzes laikā un attīstīt to tālāk.
Galvenās respondentu neveiksmes saistījās ar kvalificētu darbinieku meklēšanu,
neuzticamiem klientiem un piegādātājiem, kas pārkāpa preču piegādes nosacījumus.
Īpaši tika uzsvērta, stabilā biznesa grupā, asa konkurence, ar uzņēmumiem, kam ir lielas
finanšu iespējas. Šāds faktors tika pieminēts 15% anketu kā pats galvenais faktors.
Bez šaubām, krīze (kas norisinājās 2008-2012) kļuva par lielu šķērsli šīs grupas
uzņēmumu attīstībā. Piegādātāju, klientu un banku bankroti, problēmas ar biznesa
partneriem, zema pirktspēja – ir šīs grupa respondentu galvenais neveiksmes stāsts.
Tai pašā laikā divi no uzņēmumiem atklāja, ka tie savlaicīgi neriskēja pēc tam, kad
krīze beidzās un neizvērsa savā uzņēmumā lielāka mēroga darbību.
15.-16. jautājumā tika lūgts atklāt tos galvenos faktorus, kas veicināja vai traucēja
uzņēmuma attīstībai.
Atbildes uz jautājumu par galvenajiem ārējiem un iekšējiem faktoriem, kas veicināja
uzņēmuma attīstību, ir raksturotas tālāk visai atlasītajai biznesa pārstāvju kopai.
Sekojoši faktori tika atzīmēti kā galvenie ārējie faktori:







vispārēja ekonomiskā izaugsme un labklājība,
globālas izmaiņas patērētāju domāšanā (zaļā domāšana),
piekļuve ieguldījumiem (tai skaitā ES fondiem),
ilgtermiņa biznesa attīstības programmas,
ieinteresētība Baltijas valstīs un tūrisma attīstībā,
pašvaldību atbalsts biznesa attīstībai reģionos.

Sekojoši faktori tika atzīmēti kā galvenie iekšējie faktori:
 profesionāla komanda, tās efektivitāte, iniciatīvas un neatlaidība, lai sasniegtu
nospraustos mērķus,
 uzņēmuma reputācija,
 piedāvāto preču un pakalpojumu augsta kvalitāte,
 piekļuve plaša noieta tirgiem,
 kompetentas tirgvedības programmas.
Respondenti sniedza sekojošas atbildes, kad raksturoja galvenos ārējos un iekšējos
faktorus, kas traucēja un ierobežoja uzņēmuma attīstību:
 ārējie faktori: emigrācija, nestabila valsts nodokļu politika, kvalificēta
darbaspēka trūkums darba tirgū, konkurence un ierobežots iekšējais tirgus, kā
arī birokrātiskie jautājumi. Sezonalitāte ir attīstību ierobežojošs faktors
individuālajiem biznesa veidiem.
 iekšējie faktori: nav skaidri formulēta konkurences priekšrocība precēm vai
pakalpojumiem, finansējuma trūkums, problēmas ar personālu un ražošanas
telpu trūkums reģionos, kas ir nepieciešams tālākai biznesa attīstībai.

Pēdējais, anketas otrās daļas 17. jautājums attiecās uz uzņēmēju iepriekšējo pieredzi.
Astoņi no 30 intervētajiem JU pārstāvjiem atzīmēja, ka tā nebija to pirmā pieredze
uzņēmējdarbībā.

Ieteikumi un secinājumi
Anketas pēdējā daļā (18.-23. jautājums) ir padomi tiem, kas gatavojas uzsākt savu
biznesu, un brīdinājumi pret iespējamām kļūdām, ko ar entuziasmu aprakstīja tie, kuri
nesen uzsāka paši savu biznesu un izgāja cauri šim biznesa attīstības posmam un tie,
kuri var izvērtēt situāciju, balstoties uz savu pieredzi un sasniegumiem.
Padomi, kurus respondenti ir apkopojuši, var tikt formulēti sekojoši:








izpēti tirgu,
izproti sava biznesa ideju un skaidri apzinies tā koncepciju,
nospraud ambiciozus mērķus un virzies uz tiem,
pēti citu uzņēmēju pieredzi
meklē jaunas tehnoloģijas
izveido spējīgu darba komandu,
dot komandai rīcības brīvību un nemēģini darīt visu vienīgi viens pats.

Secinājumi: atceries, ka var būt reizes, kad ir jāstrādā septiņas dienas nedēļa un 24
stundas dienā. Jā! Un nebaidies no grūtībām un neveiksmēm.
Pēdējais anketas jautājums attiecās uz personības īpašībām, kuras ir svarīgas, lai
uzsāktu biznesu un nodrošinātu tā attīstību.
Šādu īpašību saraksts izrādījās ļoti iespaidīgs:



















pašpārliecība,
ticība savai idejai,
analītiskas spējas,
loģiskā domāšana,
draudzīgums,
godīgums,
komunikabilitāte,
nelokāmība,
uzņēmēja gars,
apņēmība,
drosme,
entuziasms,
optimisms un veselīgs pesimisms,
mērķtiecība,
pacietība,
līdera spējas,
spēja izveidot un iedvesmot darba komandu,
jaunrades spēja.

3. BIZNESA GADĪJUMI
Zemgales reģions
SIA Karameļu darbnīca, Jelgava, dibināts 2014. gadā
"Kādu reizi, sarunājoties ar māsu,
sapratām, ka nav Latvijā karameles, kas
ir gatavotas ar rokām – kā roku darbs.
Mēs atradām informāciju par ražošanu
un pamēģinājām. Tad uzsākām to, kā
savu biznesu!

Šodien mēs piedāvājam karameles,
zefīru,
halvu, šerbetu un citus produktus mūsu
klientiem.

Mēs papildus arī organizējam
ekskursijas, kurās apmeklētājiem tiek
demonstrēts viss karameļu
izgatavošanas process.
Un mēs atvērām filiāli Tallinā.

Galvenais ir piecelties no dīvāna.
Pārrunājiet un sāciet rīkoties! "

SIA Kronis, Bauska, dibināts 1993.gadā

"Mūsu produktu klāsts šobrīd pārsniedz
100 pozīcijas.
Mēs piegādājam produktus ar privātiem
zīmoliem lielākajām
mazumtirdzniecības ķēdēm Latvijā, un
šajā gadījumā mums ir jābūt
ļoti uzmanīgiem ar marķējumu.
Darbā ir arī šādi brīži, kas negatīvi
ietekmē ražošanas procesu: kļūda vienā
skaitlī vai pircējs nosūta atpakaļ preces,
vai neparedzēti izdevumi un sodi.

Ražošanā daudz kas ir atkarīgs no
personāla.”

Klaipēdas apgabals
SIA Baltmedis, Klaipēda, dibināts 2016.gadā
"Negaidīti palielinājās preču un loģistikas pakalpojumu
cenas, bet pārdošanas cena jau tika panākta iepriekš, un
to nevarēja mainīt.

Man nācās pārdot par nedaudz lētāku cenu nekā spēju
segt izmaksas, bet man izdevās saglabāt klientu un viņa
uzticība nebija apdraudēta.

Tagad es darītu to pašu, jo klienta noturēšana un
uzticība biznesā ir ļoti svarīga! "

SIA Gintaro baldai (Dzintara mēbeles), Skuodas, dibināts 2002.gadā
Īpašnieka padoms:
"Centieties savā uzņēmumā nenodarbināt
draugus un radiniekus.
Pieturēties pie principa: skaidra funkciju
deleģēšana, skaidri līgumi un darba
noteikumi. "

Latgales reģions
SIA Daugavpils Ezītis Miglā, Daugavpils, dibināts 2017. gadā
"Sākumā es centos daudz pakļauties
saviem potenciālajiem ilgtermiņa
partneriem, es baidījos zaudēt pasūtījumus
un arī vēlējos piesaistīt partnerus.
Tagad pieeja ir citāda: noteikumi ir skaidri
noteikti, katrs priekšlikums tiek vērtēts, cik
interesanta sadarbība mums ir, un, cik lielu
ieguvumu, tas mums dos. "

SIA Beibuks, Daugavpils novads, dibināts 2013. gadā
Sākumā laivas tika tikai nomātās laivas,
tagad mēs jau izgatavojam un pārdodam
laivas, pontonus, plostus, motorlaivas un
organizējam pasākumus.

Pastāv situācijas, kad nevedas saruna ar
potenciālo klienta. Viņš man saka:
"Uzredzēšanos! ". Es eju ārā pa durvīm,
tad apdomājos, dodos atpakaļ un saku:
"Kaut kas ir nepareizi, mēģināsim vēlreiz."

Izrādās, ka šādi veidojas samērā jauka un
nepiespiesta situācija, un parasti tā
darbojas, parasti tā atrisinās ar abu
piekrišanu darījumam. "

Utenas apgabals
IU Ksiuša, Visagina, dibināts 2014.gadā
"Mūsu pilsēta ir maza, bet pilsētā ir
daudz ģimeņu ar maziem bērniem.
Kā divu bērnu māte es zināju, cik grūti
atrast vietu, kur jauki un kvalitatīvi
iepirkties un atrast visu nepieciešamo
apģērbu bērnam.
Pēc sarunām ar biznesa konsultantiem
un citiem uzņēmumu īpašniekiem es
nolēmu izmēģināt jaunu biznesu bērnu apģērbu veikals.
Pagājušajā gadā mēs arī atvērām tējas,
kafijas un konditorejas veikalu tajā
pašā iepirkšanās centrā. "

SIA Kogus, Visagina, dibināts 1992.gadā
"Mēs sākām izstrādāt nopietnus
biznesa plānus daudz vēlāk, tad, kad
mēs nolēmām piedalīties ES
līdzfinansētajos projektos.
Mēs esam piesaistījuši ES finansējumu
jau no 2000. gada nu jau ir īstenoti10
projekti.
Gandrīz visi mūsu projekti tika
finansēti, jo kvalitatīvi biznesa plāni
tika izstrādāti, izmantojot
profesionālus konsultantus. "

Kurzemes reģions
SIA COER FOOD, Ventspils, dibināts 2014.gadā

"Mana pirmā kafejnīca atradās
Ventspils bērnu atrakciju parkā, kur
iepriekšējie īpašnieki pameta savu
biznesu, un gadu vispār nebija
kafejnīcas.

Man bija 6 gadus veca meita, un
kad mēs apmeklējām atrakciju
parku, nebija vietas, kur nopirkt
kaut ko dzert vai ēst.

Tāpēc es redzēju iespēju un uzsāku
savu biznesu ar nelielu kafejnīcu
bērniem! "

SIA Dianas Sveces, Ventspils, dibināts 2013.gadā
"Dažādās Eiropas pilsētās es
meklēju vietu biznesam.
Es mēģināju atrast vietu, kur
ražošana būtu lētāka nekā Dānijā,
un Latvija bija viena no labākajām
vietām.

Viens no iemesliem kāpēc izvēlējos
Ventspils pilsētu, bija speciālā
ekonomiskā zona, kuru var atrast
arī citur Latvijā, bet papildu
arguments Ventspils brīvostas labā
bija sadarbība ar vietējām
pašvaldībām - pašvaldību un
brīvostu. "

Paņevežas apgabals
IK Aktivitāšu istaba Nāc lēkt, Paņeveža, dibināts 2016. gadā
Ar problēmām uzņēmums
saskārās sākotnējā posmā:
"Lielākā daļa banku atteicās
piešķirt kredītu. Bankas,
pieņemot pieteikumu,
apstiprināja piešķirt tikai daļu
no nepieciešamās summas
biznesa uzsākšanai.
Īpašniekiem nācās meklēt
kredītus no privātpersonām un
vienoties par augstākām
kredīta procentu likmēm, nekā
banku kredītiem.
Iekārtu piegādātājs, ar kuru
bija parakstīts piegādes līgums,
kavēja piegādes par vienu
mēnesi. Īpašniekiem nācās
maksāt nomas maksu par tukšu
telpu, kurā nebija nekādas
darbības. "

IU Zaliastis Ziogas (Zaļais sienāzis), Paņeveža, dibināts 1992. gadā
Ieteikumi cilvēkiem, kas vēlas
uzsākt savu biznesu:
"Piedalieties apmācībās,
konsultācijās un mentoringa
pakalpojumos, tik cik vien
iespējams.
Esi drosmīgs lūgt, meklēt
palīdzību, būt atvērtiem
dažādiem piedāvājumiem, bet
esat gatavi paši pieņemt
galīgos lēmumus.
Ja rodas problēmas - komandai
ir jābūt iesaistītai un tai ir
tiesības sniegt priekšlikumus
par problēmu risināšanas
procesiem. "

