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Atbalsts bezdarbniekiem
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Konsultatīvs un finanšu atbalsts bezdarbniekiem ar iepriekšēju sagatavotību uzsākt
komercdarbību vai pašnodarbinātību

Prasības pretendentiem:
ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību uzņēmējdarbības, biznesa vadības
vai citā tām pielīdzināmā jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai
pašnodarbinātību;

ir apguvuši profesionālās izglītības programmas, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas
uzņēmējdarbības vadības jomā vai jomā, kurā plānots uzsākt komercdarbību vai
pašnodarbinātību;
ir ieguvuši profesionālo vidējo izglītību vai augstāko izglītību un apguvuši neformālās izglītības
programmu (ne mazāk kā 120 akadēmiskās stundas) ar uzņēmējdarbības vadību saistītā jomā.

Atbalsts bezdarbniekiem
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

•

20 konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un izstrādāšanā 6 nedēļu laikā;

•

eksperta biznesa plāna izvērtējums;

•

20 konsultācijas biznesa
komercdarbības gadā;

•

komercdarbības dotāciju biznesa plāna īstenošanai līdz 3000, 00 EUR;

•

mēneša dotāciju pirmajos sešos darbības mēnešos - valstī noteiktās minimālās darba
algas apmērā.
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Karjeras konsultācija:
kāds nodarbinātības veids ir piemērotāks?
Mērķis: noteikt klienta motivāciju kļūt par uzņēmēju un
sniegt atbalstu uzņēmēja spēju attīstībai
1.solis:
Anketa “Darba veidu
motivācija”
Anketu var aizpildīt attālināti :
www.nva.gov.lv → Karjera vai
CV un vakanču portālā

2.solis
Strukturētā intervija
Klātienes karjeras konsultācijā:
jautājumi, kas palīdz labāk
izprast klienta darba motivāciju

3.solis
Rīcības plāna izstrāde
Ja rezultāti norāda uz motivāciju
būt nodarbinātam kā uzņēmējam:
klienta biznesa idejas + un –
Iedrošināšana, laika plānojums

Darba vērtības uzņēmējiem: neatkarība, orientācija uz sasniegumiem,
radošums, kontrole pār procesu, risks, mainīga vide

Šķēršļi: informācijas, zināšanu, atbalsta trūkums, grūtības piesaistīt
finansējumu, neprasme sadarboties ar biznesa partneriem
Resursi: esošie; papildus, kurus nepieciešams piesaistīt (zināšanas,
prasmes, sociālais atbalsts u.c.)

Kā pārvarēt šķēršļus un
piesaistīt trūkstošos resursus

Sāls terapija
Ja Tev kaut kas traucē vai trūkst, tad tā ir biznesa ideja. Tieši tā radās biznesa ideja.
Bērni ļoti bieži slimoja ar dažādām elpceļu slimībām, kas liedza apmeklēt pirmsskolas
izglītības iestādi, līdz ar to arī – darbavietu.
Par NVA atbalstu uzzināju, apmeklējot NVA kā bezdarbnieks. Biznesa plānu izstrādāju
pati.
Uzņēmējdarbību reāli uzsāku maija beigās, kad sāls terapijas aktuālā "sezona" ir
beigusies.
Grūtības - nesezona, t.i. vasara, kad ir ļoti maza klientu plūsma, toties tas ļauj
pilnvērtīgi izmantot laiku citām aktivitātēm.
Esmu ieguvusi milzīgu pieredzi, izejot cauri daudz un dažādiem ar uzņēmējdarbību
saistītiem procesiem un prasībām. Esmu ieguvusi savu uzņēmējdarbību. Un galvenais
esmu ieguvusi savu bērnu veselību un daudz veselākus un priecīgākus cilvēkus savā
ikdienā - redzēt smaidus bērnu sejās un dzirdēt pateicības vārdus no pieaugušajiem pēc
patīkama manas sāls istabas apmeklējuma, kas arī ir uzlabojis viņu veselību, ir lielākais
ieguvums, kas motivē darboties tālāk un aizvien kaut ko vēl attīstīt un uzlabot.
Elīna, Ogrē (2016. gada NVA nodarbinātības pasākuma komercdarbības un pašnodarbinātības atbalsta
saņēmēja)
Mājaslapa www.salsterapija.lv

Augļu, ogu žāvēšana, smalcināšana
pulverī un produktu izstrāde
Biznesa ideja par augu pulveru un veselīgu saldumu ražošanu
manā galvā jau rosījās ilgi, bet īsti nezināju kā to realizēt. NVA
sniegtā iespēja - lielisks stimuls.
Jau pirmajā gadā ar saviem produktiem piedalījos izstādē “Riga
Food 2016”, saņēmu Jelgavas pilsētas radošuma balvu “Ideju
spogulis”, ieguvu 1. vietu LLKC organizētajā konkursā “Laukiem
būt”.
Ražošana ir uzņēmusi jaunus tempus un apgriezienus, ir saņemts
Eiropas fondu finansējums, iegādātas jaunas iekārtas.
Pērn ir nodibināts SIA “Positive foods”  esam uzņemti Jelgavas
biznesa inkubatorā.
Sortimentā
- augu pulveri un veselīgi saldumi ar zīmolu
“Kalnup”, kā arī no dabīgu ogu un augļu marmelādes un sēklu
krekeri ar zīmolu “Abra”.
Ikdienā vadot un organizējot darbus esmu ārkārtīgi gandarīta, ka
pati varu sevi nodarbināt, radīt augstvērtīgus produktus, katru
dienu domāt, mācīties, augt, realizēt savas ambīcijas.
Ilva, Jelgavā (2016. gada NVA nodarbinātības pasākuma komercdarbības
un pašnodarbinātības atbalsta saņēmēja)

Mājaslapa šobrīd https://www.facebook.com/kalnup.pulveri/

Paldies par uzmanību!

Informācija par pakalpojumiem un dokumenti: mājaslapā www.nva.gov.lv
Jaunākās ziņas: Twitter kontā http://twitter.com/NVA_gov_lv
Labās prakses video piemēri: Youtube kanālā http://www.youtube.com/TheNVA
Jaunākās ziņas: Draugiem.lv lapā http://www.draugiem.lv/nva/
Jaunākās ziņas: Facebook.com lapā http://www.facebook.com/Nodarbinatiba

