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Dita Blaua ir jauna, enerģiska
ģiska siguldiete, kura llīdz šim līdzdarbojusies tūrisma
risma portāla
portā veidošanā un
popularizēšanā.. Ar biznesu viņai nav bijis nek
nekāda sakara. Tomēr šāgada nogalē
ē viņa
viņ izveidojusi savu
uzņēmumu un nākamgad
kamgad cer atvērt
atvē neparastu viesnīcu, kurā būs tikai viens ērts numuriņš
numuri un ikviens
viesis varēs justies pilnīgi
īgi netraucēti,
netraucē jo vienīgais viņa kontakts ar viesnīcas īpašniekiem būs
b internetā –
rezervācijas laikā.
Ditas ceļš līdz
dz savam biznesam ir dr
drīzāk apstākļu sakritība, nevis rūpīgi
gi iepriekš izplā
izplānota un gadiem
izsapņota iesaistīšanās uzņēmē
ņēmējdarbībā. Pirmkārt, viņas ģimenes īpašumā
ā jau krietnu laiku ir
neizmantots, 1925. gadā
ā būvē
ūvēts laukakmeņu pagrabs Siguldas pilsētas centrā,
ā, stacijas laukumā.
laukum
Savulaik tas tapis kā pārtikas
ārtikas noliktava stacijas vajadzībām,
vajadz
bet vismaz pēdējos
ē ējos 15 gadus netiek
izmantots nekādam lietderīgam
īgam mērķim.
m
Otrkārt, Ditas darbs alternatīvā tūrisma
ūrisma ceļvedī
ceļ
– interneta
portālā Anothertravelguide.com – raisījis viņā interesi par ceļošanu, tūrisma
risma infrastruktūru
infrastruktū un oriģināliem
piedāvājumiem individuālajiem
ālajiem ceļ
ceļotājiem. Un, treškārt, pērn Ditas māsa nolēma
ēma veidot savu
s
biznesu –
bērnu preču nomu – un Dita nolēma
nolē
viņai palīdzēt, taču, lai būtu mazliet vairāk
āk izpratnes par biznesu,
vispirms pieteikties Latvijas Investīciju
Invest
un attīstības aģentūras rīkotajos kursos "Kļūsti
ļūsti par uz
uzņēmēju 5
dienās". Rezultātā kursos apgū
apgūtās
ā zināšanas, esošais nekustamais īpašums
pašums un ideja par ori
oriģinālas
viesnīcas izveidi "saslēdzās"
ās" un tā vietā, lai palīdzētu māsai, Dita nolēma
ma veidot pati savu uzņēmumu.
uz
Kopš minēto
to kursu beigšanas ir pag
pagājis
jis gads, un patlaban Ditas ideja jau ieguvusi konkrētākas
konkrē
aprises –
šajās dienās Siguldas būvvaldē
ūvvaldē iesniegts pagraba rekonstrukcijas projekts, kurā
ā pēc
ēc arhitektes Antras
Saknītes ieceres būve tiks pārveidota
ārveidota interesant
interesantā dizaina objektā ar koka kupolu. Dita teic – tas arī
lieliski saskanēs ar apkārtējo
ā ējo vidi, jo turpat līdzās pilsētas vecais ūdenstornis arīī jau atdzimis jaun
jaunā
veidolā, un tajā iekārtota mākslas
ākslas galerija.
Pēc rekonstrukcijas līdzšinējā
ē ā pagraba telp
telpās tiks izveidoti ērti
rti apartamenti, kuros ceļotāji
ceļ ā varēs justies
pilnīgi netraucēti, jo, rezervējot
ējot viesnīcas numuru internetā, saņems piekļuves
ļuves koda atslēgu.
atsl
Šis
risinājums Ditas prātā tapis, ņemot vvērā viņas lielo interesi par digitālāss vides iespējām,
iespē ā
kuras nākas
apgūt arī līdzšinējā darbā
ā tūrisma
ūrisma port
portālā.

Dita ir gandarīta par palīdzību
ī ību un konsult
konsultācijām, ko guvusi kursu "Kļūsti par uzņēmē
ņē ēju 5 dienās", - tās
palīdzējušas
jušas saprast, no kura gala sākt
s
īstenot savu ideju. Arī lektori bijuši atsaucīgi
īgi ne tikai kursu laik
laikā,
bet arī vēlāk – Dita vairākkārt
ā ārt vērsusies
vē
pie pasniedzējiem ar papildu jautājumiem,
jumiem, kā rīkoties dažādās
situācijās, - padomu neviens nav atteicis. Iespēju
Iesp
piedalīties "piecu dienu" uzņēmējdarbī
ņē ējdarbības kursos Dita
iesaka izmantot arī citiem radošiem un aktīviem
akt
cilvēkiem, kuri domā par sava uzņē
ņēmuma izveidi. "Ja
arī ideja netiks īstenota, iespējams,
ams, dalība
dal
kursos pavērs ceļu kādiem
diem citiem jauniem pl
plāniem un gluži
vienkārši ļaus izprast – vai esat piemērots
piem
darbībai biznesa vidē," viņa piebilst.
Patlaban, gada nogalē minētie
ētie kursi atkal norisinās
norisin Rīgā, Cēsīs, Jēkabpilī un Daugavpilī,
Daugavpil bet janvārī
tādus būs iespēja apmeklēt
ēt arī Ventspils un citu Kurzemes novadu iedzīvotājiem.
ī ājiem. Apm
Apmācību kurss
"Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās"
ās" tiek rīkotas
r
Latvijas Investīciju un attīstības
ī
aģentū
ģentūras Inovatīvas
uzņēmējdarbības
motivācijas
ācijas
cijas
programmas
ietvaros
ar
ES
un
ERAF
atbalstu.
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