
NOLIKUMS

Programmas dal!bnieki ekspertu vad!b":  

ieg!s praktiski pielietojamas zin"#anas par da$"d"m aktu"l"m soci"l"s uz%&m&jdarb'bas t&m"m; 
sa%ems individu"las ekspertu, mentoru konsult"cijas un profesion"lu “skatu no malas”; 
izstr"d"s savas organiz"cijas vai soci"l"s uz%&m&jdarb'bas idejas att'st'bas pl"nu, g!s padomus, 
iedvesmu un drosmi t" ievie#anai.  

Att!st!bas programma norisin"sies gan kl"tien#, gan tie$saist#, un t" ir sadal!ta tr!s tematiskos blokos: 

1.   soci"l"s ietekmes p"rvald'ba;
2.   biznesa att'st'ba;
3.   e-komercija un m"rketings. 
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J!lij" un august" ekspertu vad'b" dal'bnieki str"d"s pie savu organiz"ciju vai soci"l"s uz%&m&jdarb'bas 
ideju  att'st'bas pl"niem, konkr&t"s ieceres liekot uz pap'ra un pamaz"m ar' ievie#ot dz'v&. Att'st'bas 
programma nosl&gsies septembr', kad dal'bnieki prezent&s apm"c'bu ietvaros izstr"d"tos biznesa 
att'st'bas pl"nus. 

Detaliz&ta apm"c'bu programma skat"ma #' nolikuma 3. lap". 

Att!st!bas programmas akt!v" f"ze norit#s no apr!%a l!dz j&nijam vair"kos form"tos, 
pied"v"jot da'"das iesaistes iesp#jas:

TIKAI PROGRAMMAS DAL(BNIEKIEM:  

Publisk"s tie$saistes 
lekcijas – uz%&m&ju 
pieredzes st"sti

Individu"l"s 
mentoru 
konsult"cijas – 
katram dal'bniekam 

atbilsto#i vi%a uz%&muma, 
biznesa idejas profilam tiek 
nodro#in"ts mentors – 
soci"lais uz%&m&js vai 
Luminor bankas eksperts, 
kur# sniegs pieredz& 
balst'tus padomus soci"l"s 
uz%&m&jdarb'bas att'st'bai  

M"c!bu grupas – dal'bnieki 
tiekas maz"k"s grup"s, lai dal'tos 
pieredz&, savstarp&ji iepaz'tos un 
veidotu sadarb'bas

Individu"las ekspertu konsult"cijas 
katr" no t&m"m

Praktisk"s darbn!cas

IKVIENAM 

INTERESENTAM:

Latvijas Soci"l"s uz%&m&jdarb'bas asoci"cija (LSUA) sadarb'b" ar Luminor banku no 2022. gada apr'(a 
l'dz septembrim 'steno bezmaksas Soci"l"s uz%&m&jdarb'bas att'st'bas programmu “P"rmai%u 
akad&mija”  ar m#r)i veicin"t soci"lo uz*#mumu un jau eso$u soci"l"s uz*#m#jdarb!bas ideju 
att!st!bu Latvij", stiprinot  organiz"ciju kapacit"ti un sekm#jot t"m jaunu virzienu un produktu 
att!st!bu. Att'st'bas programma paredz&ta eso#ajiem un topo#ajiem soci"lajiem uz%&m&jiem, k" ar' 
soci"l"s uz%&m&jdarb'bas ideju autoriem, kuri jau darbojas #aj" nozar& un v&las spert soli t"l"k savas 
organiz"cijas vai soci"l"s biznesa  idejas att'st'b". 



Kas var pieteikties?

Programm! savu soci!l!s uz"#m#jdarb$bas organiz!ciju vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas ideju  var pieteikt 
eso%ie un topo%ie soci!lie uz"#m#ji no visas Latvijas. Tie var b&t uz"#mumi (ar vai bez soci!l! uz"#muma 
statusa), biedr$bas un nodibin!jumi, kam nepiecie%ams profesion!'u atbalsts, padomi un zin!%anas k!das 
jaunas idejas, biznesa virziena vai jau eso%a projekta att$st$bai, k! ar$ individu!las personas, kuras ir 
uzs!ku%as soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejas realiz#%anu.
Att$st$bas programm! tiek uz"emti 18 dal$bnieki – pa vienam p!rst!vim no vienas organiz!cijas vai 
soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejas autors.

K!das organiz!cijas un idejas var pieteikt? 

Att$st$bas programm! var pieteikt soci!l!s uz"#m#jdarb$bas organiz!ciju vai ideju, kas atbilst soci!l!s 
uz"#m#jdarb$bas b&t$bai un defin$cijai: ra(ot preces vai sniegt pakalpojumus ar m#r)i risin!t k!du soci!lo 
probl#mu vai rad$t labumu sabiedr$bai. Svar$gi, ka organiz!cijai vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejai ir 
skaidrs att$st$bas m#r)is vai virziens. 

Pieteikumu v"rt"#anas krit"riji:

skaidri saprotams organiz!cijas vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejas soci!lais m#r)is un rad$t! soci!l! 
ietekme;

skaidri saprotams biznesa modelis;

pied!v!t! risin!juma atbilst$ba soci!lajam m#r)im;  

skaidri saprotams organiz!cijas vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejas att$st$bas m#r)is - jauna virziena 
vai produkta att$st$ba, k! ar$ potenci!ls;

organiz!cijai ir iepriek%#ja pieredze vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas ideja ir jau uzs!kta, un ir uzskat!mi 
rezult!ti no iepriek% $stenotaj!m aktivit!t#m.

Pieteik#an!s

 

Veicin!#anas balvas

Maija s!kum! tiks izraudz$ti pieci att$st$bas programmas dal$bnieki, kuri sa"ems iesp#ju piedal$ties 
Latvijas Soci!l!s uz"#m#jdarb$bas asoci!cijas un Luminor bankas kop$gi r$kotaj! pi*u jeb prezent!ciju 
konkursa “Tam labam b&s augt 2022” pusfin!l!, kas norisin!sies maij! un j&nij!. Konkursa pusfin!listi 
pretend#s uz vietu konkursa fin!l!, kur nosl#gum! divi dal$bnieki sa"ems 2000 eiro finans#jumu 
soci!l!s biznesa idejas vai projekta realiz#%anai. 

Sadarb$b! ar Luminor banku dal$bniekiem, kuriem ir e-komercijas att$st$bas potenci!ls, tiks pied!v!ta 
iesp#ja bezmaksas izmantot Luminor e-komercijas pakalpojumu.

Papildu inform!cija: 

L$ga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.  

1.

2.

Visiem interesentiem l$dz 1. apr$lim plkst. 13.00 j!aizpilda elektroniska pieteikuma anketa: 
http://ej.uz/parmainu_akademija, kur tiks v#rt#ta organiz!cijas vai soci!l!s uz"#m#jdarb$bas idejas 
atbilst$ba augst!k min#tajiem krit#rijiem. Att$st$bas programm! tiks uz"emti 18 dal$bnieki. Atbildi par 
iesp#ju piedal$ties att$st$bas programm! dal$bnieki sa"ems 4. apr$l$ uz pieteikuma anket! nor!d$to e-pastu.   



APRĪLIS

SOCIĀLĀ IETEKME: kā to apzināt un komunicēt?

8. aprīlis, 15.00 – 16.00 
Publiskā tiešsaistes lekcija – uzņēmēja pieredzes stāsts 
“Vietrade un kopienas iesaiste Valmiermuižā” // Aigars Ruņģis, “Valmiermuižas alus” saimnieks 

9. aprīlis, 11.00 – 15.00, klātienē Rīgā 
Darbnīca ar Kristīni Vērpēju, “Reach for Change” Programmas un partnerattiecību vadītāja Latvijā

29. aprīlis
Mācību grupu norise (tiešsaistē) 

Individuālās konsultācijas ar Kristīni Vērpēju (tiešsaistē)
Individuālas konsultācijas ar mentoru (tiešsaistē)

MAIJS 

BIZNESS: kā spert soli tālāk biznesa attīstībā?

6. maijs,  15.00 – 16.00
Publiskā tiešsaistes lekcija – uzņēmēja pieredzes stāsts 
“No idejas Dienvidamerikā līdz lielveikalu plauktiem un eksportam” // Zanda Ozola, “Pupuchi” 
radītāja un vadītāja

7. maijs, 11.00 – 15.00, klātienē Rīgā 
Darbnīca ar Elīnu Miķelsoni, zinātņu doktori, biedrības “Ideju un inovāciju institūts” valdes 
priekšsēdētāju  

27. maijs 
Mācību grupu norise (tiešsaistē)

Individuālās konsultācijas ar Elīnu Miķelsoni (tiešsaistē)
Individuālas konsultācijas ar mentoru (tiešsaistē)

JŪNIJS

3. jūnijs,  15.00 – 16.00
Publiskā tiešsaistes lekcija – uzņēmēja pieredzes stāsts 
“Kā pārdot būvgružus?” // Ieva Sibilla Strupule, “Material Mapper” līdzdibinātāja

4. jūnijs, 11.00 – 15.00, klātienē Rīgā
Darbnīca ar Viktoru Saulīti, Luminor bankas E-komercijas nodaļas vadītāju un Gati Lubānu, 
Luminor bankas digitālā mārketinga vadītāju Baltijā

30. jūnijs  
Mācību grupu norise (tiešsaistē)

Individuālās konsultācijas ar Luminor bankas ekspertiem (tiešsaistē)
Individuālas konsultācijas ar mentoru (tiešsaistē)

JŪLIJS, AUGUSTS

Ekspertu vadībā dalībnieki strādā pie sava sociālā biznesa attīstības plāna. 
Individuālas konsultācijas ar ekspertiem un mentoriem – katram dalībniekam 3 stundas mēnesī. 

SEPTEMBRIS 

Programmas noslēguma pasākums. 
Datums, laiks un vieta tiks precizēta. 

PROGRAMMA


