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Neviens nav NEAIZVIETOJAMS, tomēr 
ikviens var kļūt NEATKĀRTOJAMS 

Sociālā biznesa darbnīca #2 
plkst 12:30 



# neliela iesildīšanās 

 

# kontroljautājumi pirms noslēguma 
performances 

 

# sparings komandās 

 



Peļņa: 
“uzņēmējdarbība” 

Cilvēki: 
“sociālā ietekme” 

Planēta: 
“ietekme uz vidi” 



Perttu Polonen (Somija) 





Music clock by young inventor Perttu Polonen 

 
The Story 

It was a late afternoon in a library, back in 2011. Perttu, a young music 

student, was getting frustrated with the complex manner how music 
theory was explained. It seemed unnecessary difficult. But it sparked 

an idea. Would it be possible to transform the rules of music into 

something as simple as possible? 

  

Perttu wanted to find a new way to present scales and chords. He 
lifted his head from a book to check the time. At that moment, he 

realized something – there are as many musical notes as there are 

numbers in the clock: 12. He opened his notebook, draw a clock but 

replaced the numbers with the note names and voila, there was the 

first MusiClock.  



Perttu Polonen (Somija) Aktuālās prasmes Cilvēcīguma laikmetā: 
• Stāstu stāstīšana 

• Personība 

• Degsme  

• Eksperimentēšana 

• Darbs komandā 

• Radošums 

• Sevis saprašana 

• Uzstājība 

• Godīgums 

• Spēja interpretēt 
• Medijpratība 











Kas ir mana 

 

“zvaigzne” 

pēc 5 gadiem? 



Šis nav pieticīgo laikmets! 
Kāda ir mana  

«veselīgā ambīcija»? 
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“viens no vadošajiem...” 
“primāri izvēlētais...” 
“pirmais, kas…” 
“mans sapnis ir…” 



Ko no manis var aizņemties PĀRĒJIE…  
studenti?   pasniedzēji?   paziņas? 



‘Mikroviļņu domāšanas’ laikmets 



 

“Prezidenta kungs, mans darbs  
ir uzlikt pirmo cilvēku uz Mēness!”  
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Ja Tev būtu tikai VIENS teikums par sevi.. 

Un ko es pateiktu par sevi VIENĀ teikumā? 

www.kasparsvendelis.com/par-mani/ 

Kaspars Vendelis:  
vēlos nodzīvot līdz 120 gadiem 

Zemgalē:  
Esmu nomierinājusies, es vairs.. 
Vidzemē:  
Es mācu citiem KLIEGT 

«Valguma pasaulē»:  
Meitiņ, nu kā Tu vari būt tik… 



KĀ mēs to darīsim: 

TAGAD:  

• IEKLAUSĀMIES SEVĪ 
• FIKSĒJAM atslēgas vārdus PAR sevi 
• VEIDOJAM VIENU TEIKUMU par sevi! 

 

Pēc brīža:  
• “PIRMIZRĀDE” mūsu VIENAM TEIKUMAM! 



 

# kontroljautājumi  
pirms noslēguma performances 

 

 



 #1 Dzīves/ darba/ attiecību KVALITĀTE 
kā tā uzlabosies mūsu mērķa grupai (lietotājiem)? 

 
KAS MAINĪSIES 

līdz ar mūsu sociālā uzņēmuma darbību? 

Vai esam iekļāvuši skaitļus, kas raksturo sociālo ietekmi? 



VIEDO VECĀKU SKOLA  

Jauniešiem –  

labākas izredzes uz labi atalgotu darbu 

 
Vecākiem –  

aktīva līdzdalība kvalitatīvas izglītības iegūšanā 

 

Uzņēmumiem –  

kvalificēts darbaspēks uzņēmuma konkurētspējai 
 



 #2 Darbības ORGANIZĀCIJA 
sociālajā uzņēmējdarbībā 

 
Ko DARĪSIM (un darīsim JAUDĪGI) 

 un – ko NEdarīsim – uzticēsim citiem? 



Kā organizēsim uzņēmuma darbību? 

• Paši ražojam & pārdodam galapatērētājam 

 

 

 

 

• Tikai ražojam, bet nepārdodam  
(izmantojam starpniekus) 



Kā organizēsim uzņēmuma darbību? 

• Neražojam, bet tikai pērkam/ pārdodam! (esam starpnieki) 

 

 

 

 

• Būsim platforma - iespēja satikties & sadarboties! 

(arī ārpakalpojumu 
izmantošana) 



 #3 Viedā PARTNERĪBA 
mērķa sasniegšanai 

KĀDI partneri un KĀDAM uzdevumam vajadzīgi? 



 

Dibinātāja Dana Narvaiša - 
viena no TOP50 skolotājām 

pasaulē 

Inovatīva un radoša pieeja 
izglītībai un sistēmiska 

izglītības problēmu risināšana 

Cēsu Jaunā sākumskola 



Kā viss sākās 

... pirms 7 gadiem 

vecāki nebija apmierināti ar 
pieejamo skolu kvalitāti, 

meklēja alternatīvus 
risinājumus un dibināja savu 

skolu. 

   Cēsu Jaunās skolas pastāvēšana  

nav pašmērķis.  
un faktiski šādai skolai nebūtu jāpastāv. 



PARTNERI 
KĀDI partneri un KĀDAM mērķim vajadzīgi? 

... sasniegt ātrāk & pārliecināt savu klientu/ lietotājus 

... stiprināt savu pievilcību klienta acīs 

... optimizēt izdevumus 

... mazināt reputācijas u.c. riskus 

... radīt pievilcīgāku, unikālāku piedāvājumu 

... izveidot ciešākas attiecības ar klientu 
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#4: ATTIECĪBAS ar klientiem 
Kā veidošu / uzturēšu attiecības ar klientiem? 

Personalizēts atbalsts (bezmaksas resursi)  

Kopienas veidošana 

Koprade 



“Mūsu misija ir veicināt 
sociālo vērtību izpratni, 

pozitīvas sociālās 
izmaiņas, vides 

saudzēšanu, kā arī būt par 
sabiedrības izvēlētu 

starpnieku labdarības 
projektu īstenošanā” 



Baltijā lielākais grafiti 

 



Karavīrs Edijs Hermansons  
uzrunā grafiti māksliniekus 

 



Kontroljautājums #: 
Ar kādiem darbiem un NE-darbiem es spēju IEDVESMOT vai AIZRAUT citus? 



 

 

 

 

 

 

 

#5: FINANSĒŠANAS modelis 
Kā iegūšu nepieciešamo finansējumu? 

Finansējuma struktūra 
 

Saimnieciskā darbība 

Granti 

Nemateriālais atbalsts 

Aizņēmums 

Sociālais investors 

Ieņēmumu dažādošana 
 

Pārdošana 

Iznomāšana 

Licences maksa 

Starpniecības maksa 

Sponsorēšana (ieņ.no reklāmas) 



 

# sparings komandās 

 



Sparinga noteikumi 

IZSTĀSTAM sarunu biedram atbildes 

uz konkrētās tematikas jautājumiem! 
 

Uzklausam jautājumus un atbildam uz 
tiem! 

 

Pašnovērtējums: kuri aspekti sarunu 

biedram nebija vispārliecinošākie? 

Uzlabojam tos! 

 

Laiks: 2 min 

UZKLAUSAM sarunu biedru! 

 

”Urķējamies” un meklējam vājos 
punktus – esam “sliktie policisti”! 

 

Mūsu labā griba: kuros aspektos mums 

ir ieteikumi sociālā biznesa idejas 
pilnveidei? 

 

Laiks: 1 min 



#1 “PEOPLE” 

/ sociālā ietekme / 
 

# KĀPĒC es vispār to daru? 

# Kas būs IEGUVĒJI no manas darbības? 

# Cik DAUDZ viņu būs? 

# Kā es viņus SASNIEGŠU? 

# Kam šie KANĀLI PIEDER - man vai citiem?  

# Kas ir mani SABIEDROTIE publiskajā 
sektorā? 
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1. Nosaukums – titulslaids 

2. Problēma – kas joprojām pastāv (un kam) 
3. Risinājums – konkrētais piedāvājums 

4. Ieviešanas (biznesa) modelis – kā sasniegsiet mērķi 
5. Unikalitāte («maģija») – ar ko būsiet pārāki 
6. Tirgus un mārketings – kas ir Jūsu klients un kā to sasniegsiet  

7. Konkurenti (alternatīvas) – kas viņi ir un cik spēcīgi 
8. Komanda – kāpēc to varēsiet (kompetences) 

9. Finanses – cik daudz/ cik ilgi/ kas tālāk 

10. Šī brīža situācija – ko līdz šim esat sasnieguši 

Kawasaki 10-20-30 







 



Welcome! 

and get ready  

for 6 inspiring  

presentations on  

social business concepts! 



Profit: 
“business” 

People: 
“social impact” 

Planet: 
“sustainability” 
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Guy Takeo Kawasaki Kawasaki 10-20-30 



‘Uphill battle’ 



 



Order of GALA performances 

1. Daily Activity Planner (Līga & Bērziņa) 

2. Family Conversation Tool #1 (Relationships/ Ēvija) 

3. Family Conversation Tool #2 (Food/ Džūlija) 

4. Handbook for Teachers (distance learning)/ Alise & Monta 

5. App for persons with hearing disabilities/ Linda & Madara 

6. Info exchange platform "Compass”/ Gatis & Romāns 



 


