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Saturs

• Kas ir biznesa modelis?

• Kādēļ tas ir aktuāls sociālam uzņēmējam?

• Sociālā un cita biznesa modeļu dažādība

• Ieteikumi kvalitatīva biznesa projekta izstrādei

• Noformējums – būtiskie aspekti



Alexander Osterwalder



Kādēļ runājam par “biznesa modeļiem”
sociālajā uzņēmējdarbībā?

• vēlaties sasniegt (ne tikai izvirzīt) savus mērķus

• Margaretas Mīdas (ASV) teiciena varoņi

• pārņemam labāko no biznesa pasaules un 

neupurējam savas vērtības un mērķus!



Biznesa plāns vs biznesa modelis

BP raksta pats sev, grantu programmai, bankai

Kā mēs mūsdienās lasām gaaaarus dokumentus?

“Man BP nav kopš biznesa uzsākšanas. Jau 20 gadus”
Andrejsalas RI inkubators: “mēs BP neprasam”
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Biznesa modeļa “audekls” (Business Model Canvas)

Partneri

Izmaksas

Aktivitātes

Resursi

Vērtību 

piedāvājums

Klienti

Ienākumi

Kanāli

Attiecības 

ar klientiem

Avots: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur Business Model Generation, 2010, 

http://www.google.com/imgres?q=business+model+canvas+examples&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=SDYK3CvU3Za1qM:&imgrefurl=http://www.innovationfactory.eu/category/media/page/5/&docid=Dv6_nCK_n0QNmM&imgurl=http://www.innovationfactory.eu/wp-content/uploads/2009/11/CanvasBM1.png&w=671&h=316&ei=03SpTpDuMcWZOvLK9Bk&zoom=1&iact=hc&vpx=33&vpy=138&dur=2581&hovh=154&hovw=327&tx=335&ty=161&sig=110449587925226618617&page=4&tbnh=53&tbnw=113&start=28&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:28
http://www.google.com/imgres?q=business+model+canvas+examples&hl=lv&gbv=2&biw=853&bih=420&tbm=isch&tbnid=SDYK3CvU3Za1qM:&imgrefurl=http://www.innovationfactory.eu/category/media/page/5/&docid=Dv6_nCK_n0QNmM&imgurl=http://www.innovationfactory.eu/wp-content/uploads/2009/11/CanvasBM1.png&w=671&h=316&ei=03SpTpDuMcWZOvLK9Bk&zoom=1&iact=hc&vpx=33&vpy=138&dur=2581&hovh=154&hovw=327&tx=335&ty=161&sig=110449587925226618617&page=4&tbnh=53&tbnw=113&start=28&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:28




Avots: austrianstartups.com

Modeļa izveides process





Kas ir biznesa modelis?

Uzņēmējdarbībā: apraksta un vizualizē
ieņēmumu gūšanas pamatprincipus. No idejas 

līdz reālai peļņai – KĀ?

Līdzīgiem uzņēmumiem var būt dažādas 

stratēģijas



Lean Canvas (starta modelis)



Uzņēmums, kas iesaista riskam pakļautās grupas 
tekstila tematiskā izšūšanā



2.PROBLĒMA

*balti dvieļi –

viendabīgi 

* maz iespēju

apliecināt

savu SA

*piederības

zīmes izmaksā 

dārgi
ALTERNATĪVAS:

tekstūra, 

birkas

4.RISINĀJUMS

* dvieļi “ar 

stāstu”

* SA statusa 

redzamība

* personalizēti 

dvieļi

3.UNIKALITĀTE

* bieži lietojams, 

reprezentatīvs, 

pamanāms 
priekšmets ar 

sociālās 

ietekmes vērtību

•KSA statuss

KONCEPTS:

Ikvienu varam 

padarīt par SA!

9.NEGODĪGĀ 

KONKURENCE

* sociālā 

uzņēmuma 

statuss kā 
priekšrocība 

sociālo vērtību 

sistēmā

1.KLIENTU 

SEGMENTI

* privātais 
sektors –
viesnīcas, 

viesu nami, 

klīnikas, 

bērnudārzi

* SA indivīdi

AGRĪNIE:

*dizaina / 

skandināvu 

viesnīcas

8. IZMĒRĀMIE 

RĀDĪTĀJI

• pirkumi pret 

lapas 

apmeklētājiem

5. KANĀLI

• mājas lapa

• tirdziņi

• publicitāte

• darbnīcas

7.IZMAKSAS (fiksētās un mainīgās)

• īre, algas, nodokļi, lapas uzturēšana

•Izejmateriāli, mārketings

6.IEŅĒMUMI

• Izgatavošana un pārdošana

• izšūšanas pakalpojumi

• Darbnīcas (pret ziedojumiem)



Ievērojiet - modeļa aizpildīšanas secība!

Produktivitātei - faktoru mijiedarbība



Noderīgi resursi:

Lean Canvas soli pa solim

www.youtube.com/watch?v=uE34HsmT6E0

http://www.youtube.com/watch?v=uE34HsmT6E0


KĀ tos izmantosim finanšu piesaistē?

• Ražosim paši (creators)

• Izplatīsim citu ražoto (distributors)

• Būsim platforma mijiedarbībai (connectors)



Pamatā – 3 modeļu tipi

• “Peļņas ģenerators” – saimnieciskai darbībai 
(SD) nav sociāla efekta, toties peļņa tam tiek 
novirzīta

• “Kompromiss” – SD ir sociāla ietekme un pastāv 
kompromiss starp rentabilitāti un sociālo efektu

• “Kopsolis” – SD, kam ir sociālā ietekme un 
rentabilitāte (finansiāla atdeve)



1. Nodarbinātība & prasmju attīstība

(Employment and skills training) 

- sociālās atstumtības (s.a.) riska grupa kā nodarbinātie 

Salātu bārs "Mans Guru“ ieguvis Eiropas Uzņēmējdarbības balvu 

2011.gadā kategorijā “Sociāli atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība”

www.manoguru.lt

http://www.manoguru.lt/


www.gaismasstars.lv/lv/par-mums/aktualitates/atverta-pirma-juhu-tikla-darbnica



Wooly World
Wooly World mīksto dzīvnieciņu 

darināšanā iesaistīti cilvēki ar 

īpašām vajadzībām no Liepājas 

Neredzīgo biedrības.

Sociāls bizness – sabiedrības 

vienlīdzības radīšana un cieņa 

vienam pret otru, ieguldot idejas, 

prasmes un lielu darbu. 

www.woolyworld.lv

http://www.woolyworld.lv/


2. “Kāds to visu kompensē”

(Cross-Compensation)

– klients maksā par produktu un peļņa novirzīta, lai to  

pašu produktu padarītu pieejamu arī s.a. riska grupām 

www.suspendedcoffees.com



2. “Kāds to visu kompensē”
(Cross-Compensation)

www.informationblanket.com



3. MAKSA PAR PRODUKTU 

(fee for service)

– s.a. riska grupas vajadzībām izveidoti īpaši veikali 

(produkcija ziedota vai iepirkta par zemu cenu) 



Pielāgoti trīsriteņi senioriem un cilvēkiem ar 

kustību traucējumiem – www.hopp.lv

http://www.hopp.lv/


4. TIRGUS STARPNIEKS 

(market intermediary)

– sociālais uzņēmums kā starpnieks s.a. riska grupas 
piedāvājuma virzībai tirgū. Peļņa tiek novirzīta attīstībai.

www.lude.lv



Tumšais restorāns (Berlīne)

www.unsicht-bar-berlin.de 



5. PLATFORMA 

(market connector)

– sociālais uzņēmums sekmē s.a. riska grupas 

attiecību veidošanos jauniem partneriem

www.projektubanka.lv



Grāmata “Latvijas pierobežas 

pēdējie mohikāņi”



Tiešās pirkšanas 

koncepts

www.tiesapirksana.lv

5. PLATFORMA (market connector)

– sekmē bioloģisko lauksaimniecību tirdzniecības 
attiecību veidošanos ar jauniem tirgiem



6. NEATKARĪGS ATBALSTS 

(independent support)

– sociālais uzņēmums ražo un realizē zīmola produktu, 
vienojoties ar ražotāju par zemu iepirkuma cenu. Peļņa 

tiek novirzīta konkrētiem sociāliem mērķiem.

www.bottle4bottle.com.au



7. KOOPERATĪVS 

(cooperative)

– s.a. riska grupa ir dalībnieki kooperatīvā un 

caur kooperatīvu virza savu produkciju tirgū

www.aspazija.lv/salons-„saulgrieze” 



• Nodarbinātība & prasmju attīstība 

• Maksa par produktu 

• Tirgus starpnieks

• Platforma 



“Garās astes” – “man ir viss”
“Atsaistīti” – vienam nevajag darīt 
visu
“Bezmaksas” – “lucky guys”
Vairāku pušu platformas – “tīkla 
efekts”
“Atvērtais” – “proudly found
elsewhere”

XXI gadsimta biznesa modeļi
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Praktiskie aspekti projekta izstrādē





• Biznesa ideja ir skaidra un ar izaugsmes potenciālu 

(nav “viendienīte”)

• Vadības komanda ir pārliecinoša vērtētājs

(ietver atbilstošās kompetences)

• Ir skaidrs biznesa modelis (kā tiks gūti ienākumi)

• Ir definētas produkta konkurētspējas priekšrocības 

(ar ko labāks par alternatīvām)

• Kā iegūs un noturēs klientus (mārketinga plāns)
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Ko Jūsu biznesā vēlas ieraudzīt vērtētājs?



 Dati par (jaundibināmo) uzņēmumu (pirmssākumi)

 Problēmas un produkta formulējums

 Plānotās sociālās uzņēmējdarbības apraksts

 Klienti un tirgus situācijas novērtējums

 Konkurences novērtējums

 Pasākumi produkta virzībai tirgū (mārketings)

 Projekta ieviešanas plāns

 Uzņēmuma vadība un personāls 

 Sociālā ietekme

 Finanšu prognozes

 Iespējamo risku novērtējums
38

Biznesa idejas attīstības būtiskākie aspekti



• Uzņēmējspēju

• Finanšu

• Administratīvā

• Mārketinga

• Komunikāciju

39

Kādas kompetences nepieciešamas 
sekmīgai sociālā biznesa idejas attīstībai?

• Idejiskā/ saturiskā

(tehnoloģiskā)

• Radošo industriju

• Starpnozaru 
sadarbības

Citas attīstībai nepieciešamās kompetences?

Vai tās visas var būt vienam cilvēkam???



• Finansiālā motivācija

–Tagadnes – algas veidā

–Nākotnes – uzņēmuma daļu veidā (sviedru 
investīcijas)

• Emocionālā motivācija

– Interesants projekts

–Azarts pierādīt sevi

–Statuss sabiedrībā

Nauda NAV galvenais!
40



• Vadības komanda, pieredze un loma uzņēmumā

– Komandu veidojam nevis no.. bet no kompetencēm!

– Idejas īstenošanai nepieciešamajām kompetencēm ir 
jābūt “noklātām”

– Jums pašam ir jānotic savai vadības komandai

– Ja nav naudas – dalies savā biznesa idejā!

– Pamatkapitāls un tā sadalījums starp īpašniekiem

Svarīgi: uzņēmums un tā vadība
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Darbs komandās
Pārrunājiet – kuras kompetences jūsu komandā 

ir visvairāk un kuras – visretāk?
– Idejiskā/ saturiskā (tehnoloģiskā)

– Uzņēmējspēju

– Finanšu

– Administratīvā

– Mārketinga

– Komunikāciju 

– Radošo industriju

– Starpnozaru sadarbības

Laiks: 2 min



Produkta taustāmais/ netaustāmais kopums

• Taustāmais kopums – produkta fizikālās īpašības

• Netaustāmais kopums – īpašības, kas apmierinās
klienta nemateriālās vajadzības (laika ietaupīšana, 
emocijas, notikums, pārdzīvojums, drošība, 
statuss, “tvaika nolaišana” un tml)



Nereģistrētas tiesības:

– Autortiesības

– Komercnoslēpumi (know-how)

– Aizsardzība pret negodīgu konkurenci

Reģistrētas tiesības:

– Patenti

– Preču zīmes

–Dizainparaugi

– Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas (e.g. 
integrālās mikroshēmas)

– Jaunas augu šķirnes

Intelektuālā īpašuma tiesību veidi



Piemērs: putuplasta paletes

• Nozare:

– Putuplasta izstrādājumu ražošana?

– Palešu ražošana?

– Tirdzniecības nozare?

– Loģistikas nozare?

Nozares noteikšana
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• Raksturojiet nozares tendences, attīstību, 
datus, likumdošanas ietekmi

• Identificējiet jūsu produkta pozīciju (vislabāk, 
ja tā jau nav aizpildīta)

• Iezīmējiet galvenos spēlētājus šajā nozarē –
jūsu konkurentus

Nozares analīze
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• Kas ir jūsu klients?

• Vai klientam vajag šo produktu?
– Aptaujas anketas (e.g. visidati.lv)

– Fokusa grupas

– Ekspertu viedoklis

– Esošo datu analīze

Tirgus izpēte
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• Definējiet savu mērķa grupu

– Definējiet sava klienta profilu

– Nosakiet mērķa grupas lielumu (ticami dati!)

– Klientu atrašanās vieta, uzvedības paradumi, 
maksātspēja, kādēļ iegādāsies?

• Tirgus izmērs un tendences:

– Tirgus attīstības tendences un ietekmējošie faktori

– Sezonalitāte

Primārie resursi: Google, Centrālā Statistikas pārvalde: 
www.csb.gov.lv
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Tirgus situācija un klienti



Kas ir jūsu konkurenti?

– Kas ir viņu spēcīgās puses un konkurētspējas 
priekšrocības?

- Cena?

- Kvalitāte?

- Komanda?

- Know-how?

- Partneri?

- Produkta stāsts?
49

Konkurenti



• Jūsu spēcīgās puses attiecībā pret konkurentiem?

• Jūsu vājās puses attiecībā pret konkurentiem?

• Kuri konkurenti pēdējā laikā straujāk attīstījušies?

• Kāda ir viņu tirgus daļa?

• Ar kuriem jūs izvēlaties konkurēt?

• Kurš varētu apdraudēt jūsu uzņēmuma darbību?

• Kāda būs stratēģija konkurences efekta mazināšanai?
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Konkurenti



• Salīdzinošā priekšrocība – ar ko jūsu produkts būs labāks par 
citiem tirgū esošajiem?

– Unikāls produkts (jauns vai būiski uzlabots)? 

– Zemāka cena par to pašu kvalitāti?

– Kāda papildus pievienotā vērtība?

– Īpaša klientu apkalpošana (organizatoriskā inovācija)?

• Produkta SVID / PEST analīze kā resurss šim aprakstam

• Jāmin sortimenta dažādošanas iespējas

• “Ortodoksālā metode” radošiem risinājumiem
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Konkurētspējas stratēģija



Finanšu prognozes...

• Esošie resursi (kas man ir?)
• Nepieciešamās investīcijas
• Pašizmaksas aprēķins
• Bezzaudējuma punkts (break-even point)
• Finansēšanas shēma (avoti, to sadalījums)
• Naudas plūsma (jūsu “maciņš”)
• Pamatojums ieņēmumu/ izdevumu prognozēm

1. Neaizmirstiet par nodokļiem!
2. Veidojiet vairākus attīstības scenārijus 
3. Nav svarīgi cik “skaists” izskatās jūsu biznesa plāns, ja 

naudas plūsmā kaut vienu dienu parādās mīnuss!!!



Nosaukums 1.scenārijs 2.scenārijs 3.scenārijs

Ražošanas apjoms 1000 30000 1000000

Pašizmaksa 50 15 5

Pārdošanas cena 65 20 8

Tirgus cena 80 30 10 - 15

Apgrozījums 65000 600000 8000000

Personāls 4 15 100

Patenta nostiprināšana 35000 35000 35000

Kapitālinvestīcijas 0 0 1000000

Aprīkojums 10000 75000 1000000

Apgrozāmie līdzekļi 10000 75000 1000000

Nepieciešamais finansējums
55000 185000 3035000

Atdeve (gados) 2 2 4

Rentabilitāte 30% 45% 60%

Nepieciešamais finansējums (piemērs)



Avots, apjoms, procentuālais sadalījums:

- Pašfinansējums (15%)

- Privātā kapitāla investīcijas (40%)

- Bankas aizņēmums (15%)

- Granti (25%)

- Citi avoti (5%)

KOPĀ 100% (naudas izteiksmē)
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Finansēšanas shēma
jeb kā jūs plānojat iegūt nepieciešamo 

starta kapitālu?



 Dati par (jaundibināmo) uzņēmumu (pirmssākumi)

 Problēmas un produkta formulējums

 Plānotās uzņēmējdarbības apraksts

 Klienti un tirgus situācijas novērtējums

 Konkurences novērtējums

 Pasākumi produkta virzībai tirgū (mārketings)

 Projekta ieviešanas plāns

 Uzņēmuma vadība un personāls

 Biznesa idejas aizsardzība

 Finanšu prognozes

 Iespējamo risku novērtējums
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Biznesa idejas attīstības būtiskākie aspekti



Risks Varbūtība Ietekme
Pasākumi riska 

novēršanai

Precizējiet 
iespējamo risku

Novērtējiet no 1 
līdz 3 (1 – maz 
iespējams, 3 –
ļoti iespējams)

Novērtējiet no 1 
līdz 3 (1 –
mazsvarīgs, 3 –
ļoti būtisks)

Pasākumi, ko 
veiksiet, lai 
novērstu 
būtiskākos riskus
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Risku pārvaldības karte

Stratēģiskais
Tehnoloģiskais
Vadības
Tirgus 
Finanšu

Operatīvais
Konkurences
Izaugsmes
Juridiskais
Cilvēkresursu



Biznesa plāna pielikumā..
• Intelektuālā īpašuma tiesības apliecinoši 

dokumenti

• Vizuālās identitātes paraugi, reklāmas brošūru 
projekti

• Komandas dalībnieku CV

• Kopā ar biznesa plānu var tikt iesniegti:

– Uzņēmuma reģistrācijai sagatavotie dokumenti

– Nodomu protokoli ar sadarbības partneriem un 
potenciāliem pircējiem

• Citi ar uzņēmējdarbības uzsākšanu saitīti 
dokumenti



1-2-3-4-5-6 soļi

1. FORMULĒJUMS risināmai problēmai, vērtību 
piedāvājumam un produktam

2. KOMANDA – viedā partnerība

3. IENĀKUMI - biznesa modelis

4. AKTIVITĀTES – vīzija, rīcības plāns & IP 
aizsardzība

5. MŪSDIENĪGS mārketings

6. FINANSES – resursi & izmaksas



Kopsavilkums (raksta kā pēdējo!)

• 9-10 rindkopas – katrā par 
būtisko!

• Var atdalīt ar ‘Format’ –
‘Paragraph’, lai pārskatāmi



• Tematiskas sadaļas 
var ietonēt, lai var 
ērtāk atrast! 

• Atslēgas vārdus –
iezīmēt treknrakstā!



• Izmantojiet vizuālo 
materiālu, lai lasītājs 
(vērtētājs) ātrāk 
uztver idejas būtību!



• Izmantojiet krāsas, ja 
tas ļauj labāk uztvert 
tekstu un tematiskās 
sadaļas!



• “Zini savu ideālo 
klientu!”





• Pārdošanas 
(mārketinga) 
plāns – zini 
savus 
pārdošanas 
kanālus!



Ko es paņemšu sev līdzi?
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Biedrība ZINIS: 
mēs par tiem, kas gatavi lidot!

70

@BiedribaZINIS

@prezidente

Ieskaties: www.zinis.lv

Atraksti: zinis@zinis.lv

Ieskaties:
www.brakovska.lv

http://www.zinis.lv/
mailto:zinis@zinis.lv
http://www.brakovska.lv/

