Sociālās uzņēmējdarbības
ideju attīstības laboratorija
Atpūtas komplekss “Lācītes”, Rankas pagasts, Gulbenes novads
4. – 6. septembris
LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros no 4. līdz 6. septembrim
Gulbenes novadā, pašā Gaujas krastā, notiks “Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorija”. Tas būs 48 h
garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja attīstīt jau iecerētas, kā arī izstrādāt jaunas
sociālās uzņēmējdarbības idejas, lai pasākuma noslēgumā radītu jau gatavus sociālā biznesa prototipus.
“Laboratorijā” aicinām pulcēties individuālas personas vai domubiedru grupas līdz 3 personām, kam jau ir sava
sociālās uzņēmējdarbības ideja, taču nav tai vēl rasta biznesa koncepcija, kā arī tos, kuriem nav savu ideju, taču ir
vēlme iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā. Priekšroka tiks dota dalībniekiem no LEADER sadarbības projektā
“Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” iesaistīto vietējo rīcības grupu teritorijām - Alsungas, Babītes, Gulbenes,
Jelgavas, Ķekavas, Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ozolnieku un Skrundas novadiem, tomēr pieteikt savu dalību pasākumā
aicinām interesentus no visas Latvijas. Vienīgais nosacījums - dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Kā tas notiks?
Piektdienas, 4. septembra, vakarā katrs dalībnieks/domubiedru grupa, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja,
prezentēs to pārējiem “Laboratorijas” dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki savstarpēji izvēlēsies, pie kuru ideju
attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un veidos komandas. Dalībniekiem svarīgi rēķināties, ka uz visām idejām
“Laboratorijā” netiks strādāts, pasākumā tiks veidotas 8 – 10 komandas / idejas. Sestdien, 5. septembrī, komandas
strādās kopā ar mentoriem - ekspertiem, kuri iecerētajām uzņēmējdarbības idejām palīdzēs formēt biznesa modeli.
Svētdien, 6. septembrī, komandas prezentēs savas idejas žūrijai – dažādiem uzņēmējdarbības ekspertiem, kuri
“Laboratorijas” noslēgumā noteiks oriģinālāko un dzīvotspējīgāko sociālā biznesa ideju, kuras autori tiks pie iespējas
doties pieredzes vizītē pie sociālā uzņēmuma “Dabas Zirgi” Ķekavā, kā arī saņems ekspertu konsultācijas biznesa
idejas tālākai attīstībai. Ideju ģenerēšanai tiks atvēlēta arī nakts, pasākums notiks brīvā, radošā atmosfērā un dabā,
kur prāts īpaši atraisās.
“Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijā” uzvarētāji būs visi dalībnieki. Pat ja komanda neiekļūs laureātu
vidū, vai kāda dalībnieka ideja netiks attīstīta tālāk, “Laboratorija” ikvienam sniegs vērtīgas zināšanas un prasmes
biznesa modelēšanā un veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstīšanā, jaunas idejas, draugus un potenciālos savas
uzņēmējdarbības partnerus.
Dalība “Laboratorijā” ir bez maksas, taču vietas un šī lieliskā iespēja ir tikai 50 dalībniekiem. Lai kļūtu par
“Laboratorijas” dalībnieku, ir jāpasteidzas līdz 16. augustam aizpildīt elektronisku pieteikuma anketu:
https://ej.uz/laboratorija_Gulbene
20. augustā visi interesenti saņems atbildes e-pastu.
Norises vieta?
Atpūtas komplekss “Lācītes”, Rankas pagasts, Gulbenes novads – pašā Gaujas krastā
Norises laiks?
no 4. septembra (ierašanās plkst.18:00) līdz 6. septembrim (došanās mājup plkst.15:00)

Nakšņošana un ēdienreizes?
“Laboratorijas” dalībniekiem tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī visa pasākuma laikā būs
pieejamas uzkodas, kafija, tēja un ūdens. Nakšņošana “Lācītes” numuriņos, ievērojot 2m distanci.
Kas obligāti jāņem līdzi?
“Laboratorijas” dalībniekam jāņem līdzi savs portatīvais dators. Tehniskais aprīkojums un kancelejas piederumi tiks
nodrošināti. Viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām, lai justos ērti un brīvi.
Nokļūšana?
Dalībniekiem būs iespēja pieteikties uz kopīgu bezmaksas transportu uz/ no atpūtas kompleksu “Lācītes”, kas atties no
Rīgas, Kuldīgas un Jelgavas (tiks precizēts, vadoties pēc apstiprināto dalībnieku dzīves vietas).
Kas organizē?
Piecas vietējās rīcības grupas, kas īsteno LEADER sadarbības projektu “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”:
biedrības “Partnerība Daugavkrasts”, “Lauku partnerība “Lielupe””, “Darīsim paši!”, “SATEKA” un “Pierīgas partnerība”.
SVARĪGI!
Pasākuma norises un nakšņošanas telpās tiks nodrošināta 2m distance jeb 4m2 uz cilvēku, ko lūgsim ievērot. Tāpat tiks
nodrošināta roku higiēna, virsmu dezinfekcija un telpas ventilācija ik pēc 2h. Sejas maskas netiks nodrošinātas, taču, ja
vēlaties, variet tās ņemt līdzi un lietot.
Papildu informācija: Līga Ivanova, liga.ivanova@inbox.lv, 26464686

Iepazīsties!
Sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstības laboratorijas mentori / eksperti, kuri
palīdzēs idejām augt un attīstīties

Vita Brakovska

Regita Zeiļa

kokapstrādes uzņēmuma īpašniece,

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības

biedrības ”ZINIS” un šī pasākuma vadītāja

asociācijas projektu vadītāja

Ikdienā Vita vada dinamiskas Radošās NEdarbnīcas, kas
vērstas uz indivīdu un uzņēmumu iekšējo radošo procesu
stiprināšanu un pielietošanu stratēģisko mērķu
sasniegšanai bez būtiskiem kapitālieguldījumiem – kopš
2009. gada vadīti vairāk kā 1100 pasākumi visā Latvijā un arī
ārvalstīs. Vita pilda Latvijas tautsaimniecībai būtisku sociālu
funkciju – sniedz konsultatīvu atbalstu ideju autoriem,
jauniešiem un jaunajiem uzņēmējiem, palīdzot tiem “testēt”
savas idejas un veidot “ceļa karti” idejas sekmīgākai
īstenošanai.

Regita kopš 2017. gada strādā Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociācijā, konsultējot sociālās
uzņēmējdarbības idejas autorus, sniedzot lekcijas un
radošās darbnīcas par sociālo uzņēmējdarbību, kā arī
organizējot pasākumus. Pieredzi guvusi arī
praktizējoties inovāciju vadības konsultāciju
organizācijā IXL Center Bostonā, ASV. Regitai ir
maģistra grāds ģeogrāfijā, kā arī bakalaura grāds
kultūras un sociālajā antropoloģijā.
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“Civitta” vadošais partneris

Evitas izglītība bāzējas psiholoģijā, inovācijās un
uzņēmējdarbībā. Evitai ir pieredze gan pārdošanas vadībā
B2B sektorā, gan biznesa koncepta izstrādē un eksporta
virzībā, attīstot zīmolu “MILZU!”. Evita uzskata, ka veiksmīga
biznesa fokuss sākotnējā periodā ir mērķtiecīga zīmola
pozicionēšana un pārdomāts koncepts, lai spētu
diferencēties un nodrošinātu saikni ar klientiem
ilgtermiņā. Tieši zīmola pozicionēšanu Evita šobrīd
padziļināti pēta doktorantūras studijās, apvienojot to ar
profesionālo darbību starptautiskā vidē.

Alīnai ir vairāk kā 10 gadu starpdisciplināra pieredze no
starptautisko projektu vadības līdz moderno tehnoloģiju
risinājumu izstrādei. Pieredze iegūta uzņēmumos “adidas”,
“DDB”, kā arī esot partnerei vienā no pirmajiem virtuālās
realitātes jaunuzņēmumiem Baltijā. Pašlaik Alīna apvieno
interesi par inovācijām, dizainu, plānošanu Krassky
komandā, kā arī līdzdibinot RIG vadošo multimediju nozaru
speciālistu kolektīvu, kas piedāvā pielāgotus skaņas un
virtuālās realitātes risinājumus.

Reinis kopš 2012. gada praktizējas Eiropas Savienības (ES)
fondu un citu finanšu instrumentu piesaistē un projektu
vadībā. Karjeras laikā Reinis ir piesaistījis virs 35 miljoniem
eiro lielas privātās un publiskās investīcijas uzņēmumiem
Latvijā, Lietuvā, Armēnijā, Rumānijā un Igaunijā. Praktiskā
pieredze iegūta darbojoties Kurzemes Biznesa Inkubatorā,
augstskolā RISEBA, kā arī sniedzot konsultācijas, vadot
seminārus un mācību kursus par ES fondu un citu finanšu
instrumentu piesaisti. Šobrīd Reinis aktīvi sniedz biznesa
konsultācijas arī sociālajiem uzņēmumiem un ir vadošā
vadības uzņēmuma Civitta Asociētais Partneris.

Alīna Dolmate
stratēģiskā plānotāja, “Riga Innovation
Group” (RIG) līdzdibinātāja

Madara Ūlande kopš 2015.gada ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja (LSUA),
cilvēks ar vairāk nekā 17 gadus ilgu pieredzi pilsoniskās sabiedrības un sociālā aktīvisma
projektu un organizāciju vadībā. Esot LSUA direktores amatā, Madara ir vadījusi neskaitāmas
lekcijas, seminārus un apmācības par sociālās uzņēmējdarbības tēmām, konsultējusi esošos
un topošos sociālos uzņēmējus, kopā ar kolēģiem veidojusi publikācijas un pētījumus,
piedalījusies sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma izstrādē un dažādos citos veidos
attīstījusi sociālās uzņēmējdarbības nozari Latvijā. Madara ir strādājusi ar tādām organizācijām
un zīmoliem kā ManaBalss.lv, homo ecos:, TU.ESI.LV, kā arī palīdzējusi sociālajām iniciatīvām un
projektiem Argentīnā, Jaunzēlandē, Dānijā un Grenlandē. Madara vairākus gadus ir bijusi
Latvijas Simtgades Radošās Padomes locekle, kā arī Eiropas Komisijas rīkotā Social Innovation
Competition 2017 un Eiropas Investīciju Bankas Institūta rīkotā Social Innovation Tournament
2017 žūriju locekle, palīdzot izvērtēt Eiropas inovatīvākās idejas sociālo pārmaiņu jomā.
Madara Ūlande
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības
asociācijas vadītāja

Projekts „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā”, projekta Nr.19-00-A019.332-000009, tiek īstenots Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

