Pirmo reizi Aucē notika “Uzņēmējdarbības atbalsta diena”
Auces novada pašvaldība sadarbībā ar novada vidusskolām projekta SAM
8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros Auces novada iedzīvotājiem pirmo reizi organizēja uzņēmējdarbības tēmai
veltītu pasākumu, pieaicinot vietējos uzņēmējus, kas pasākumā piedalījās ar savām
meistarklasēm un arī dalījās pieredzē par to, kā uzsākuši savu uzņēmējdarbību.
Pasākumā piedalījās gan Auces, gan Bēnes vidusskolu skolēni.
Uzņēmēju dienā aicinājumam piedalīties atsaucās Bulduru dārzkopības
vidusskolas un Dobeles augļkopības institūta pārstāvji, kuri stāstīja jauniešiem par
izglītības un karjeras iespējām. Sākumā skolas pārstāvji pastāstīja, cik daudzveidīgos
nosaukumos reiz saukta šī skola, iepazīstināja ar vidusskolā pieejamajām
programmām, panākumiem dažādos nozares konkursos un prakses iespējām. Tāpat
jauniešus iepazīstināja ar aktualitātēm un zinātniskajiem pētījumi augļkopības nozarē.
Pēc tam jauniešiem pārstāvji no Nodarbinātības valsts aģentūras sniedza informāciju
par darba iespējām un karjeras projektiem, kā arī nodarbinātības iespējām jauniešiem
vasaras brīvlaikā, darba meklēšanai nepieciešamajām prasmēm. Pasākumā
piedalījās arī pārstāvji no SEB bankas un Jelgavas biznesa inkubatora, kuri pastāstīja
par plašajiem biznesa atbalsta instrumentiem jaunajiem uzņēmējiem un citiem LIAA
atbalsta instrumentiem. Jelgavas biznesa inkubatora vecākā projektu vadītāja Agnese
Oļševska uzsvēra, cik svarīgi jauniešiem ir sev izvirzīt mērķi un uz to virzīties, Latvijas
galvenā panākumu atslēga slēpjas cilvēkos, un tam par pierādījumu kalpoja vairāki
veiksmes stāsti, ar ko Agnese iepazīstināja klātesošos.
Auces novada domes priekšsēdētāja Vija Keršus: “Šāds pasākums Auces
novada pašvaldībā notiek pirmo reizi, un man ir prieks redzēt vienkopus tik daudz
jauniešu. Mani mazliet mulsina šī pasākuma nosaukums, tāpēc es ļoti ceru, ka tieši
Jūs nākotnē būsiet tie cilvēki, kuri iesaistīties uzņēmējdarbībā, lai atbalstītu sava
novada izaugsmi. Lai ražīga šī gara darbadiena, lai rodas jaunas idejas un esiet
vienmēr stipri savā pārliecībā par to, ko darat!”
Ilva Kavicka, SIA “Positive Foods” līdzīpašniece no Bēnes, aucenieks Ģirts Ante,
ZS “Imantas" īpašnieks, un pašnodarbinātā persona - koka gravētājs Kaspars Blūms
no Tērvetes vizuālās prezentācijās dalījās ar savu pieredzi uzņēmumu izveidošanā,
finansējuma piesaistē un atklāja, ar kādām grūtībām nācies saskarties, līdz izveidojuši
savu uzņēmumu. Pasākumu vadīja Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītājs Nauris
Pauliņš.
Pasākuma otrajā daļā bērniem, jauniešiem un citiem interesentiem bija iespēja
piedalīties meistarklasēs un degustācijās, ko nodrošināja SIA “Positive foods”, SIA
“BestBerry”, “Ingas tortes”, SIA “Zaigas Nams”, SIA “Lilināra” un ZS “Indrāni”. Bērni un
jaunieši bija ļoti ieinteresēti veselīgo saldumu tapšanas procesā, ko demonstrēja SIA
“Positive Foods” līdzīpašniece Ilva Kavicka, dāvinot bērniem dārzeņu konfektes, kas
tapušas acu priekšā, tāpat bērni ļoti uzmanīgi klausījās ZS “Indrāni” īpašnieka Anda
Krieviņa stāstījumā par biškopību. Stāstījumu vēl interesantāku padarīja tas, ka Andis
uz Kultūras centru bija atvedis pat bišu stropu, lai parādītu, kā tiek ieziemotas bites, un
parādīja bērniem, kā tiek veidotas vaska sveces. Vaska aromāta apņemti bērni varēja
lūkoties, cik daudz un dažādos veidos var iesaiņot dāvanas, ko bērniem rādīja SIA
“Zaigas Nams” īpašniece Zaiga Vismane, savukārt brīnišķīgas kompozīcijas no
ziediem bērniem mācīja veidot SIA “Lilināra” īpašniece Lilija Skudra. Māris Šermuks,

SIA “BestBerry” īpašnieks, skolēniem un skolotājām aizrautīgi stāstīja par irbeņu
apslēptajām īpašībām un viņa uzņēmumā radītajiem produktiem, starp citu, pavisam
drīz sāksies irbeņu ziedēšanas laiks! Inga Eglīte, slavenā novada konditore,
interesentiem mācīja dekorēt kūku, ar ko paši dekorētāji beigās arī varēja cienāties.
Jauno uzņēmēju skološana ir nozīmīga investīcija Latvijas attīstībā, šis bija
pirmais solis, ko spērusi novada pašvaldība, lai sekmētu uzņēmējdarbību kā jauniešu
karjeras izvēli. Arī tuvākā nākotnē plānots rīkot līdzīgus pasākumus, kā arī izstrādāt
grantu programmu, lai jauniešus ieinteresētu iesaistīties uzņēmējdarbībā.
Paldies visiem, kuri ieguldīja darbu šī pasākuma tapšanā! Īpašs paldies lauku
attīstības konsultantei Svetlanai Jarmoļičai un Auces novada pašvaldības pedagoģei
- karjeras konsultantei Nadeždai Getikovai!
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