
UZŅĒMUMU ATTĪSTĪBA 

Ernests Štāls
Hakatona vadītājs, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub 
Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
Ernests ir uzņēmējs, start-up vides aktīvists, specializējies interaktīvā interneta un 
mobilo ierīču jautājumos un risinājumos. Somijas akseleratora rīkotajā pasākumā 
“Startup Sauna” 2016. gadā Ernesta start-up projekts “Dripit.io” tika izvēlēts kā 
akseleratora “supervaronis” un ieguva 100 000 eiro investīciju no somu riska 
kapitāla fonda Superhero Capital. Ernests ir arī viens no jaunuzņēmumu iedvesmas 
konferences TechChill organizatoriem. 

Evita Štrausa
Uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja 
Evitas izglītība bāzējas psiholoģijā, inovācijās un uzņēmējdarbībā, šobrīd viņa 
turpina studijas uzņēmējdarbības doktorantūras programmā. Evitai ir pieredze 
zīmola pozicionēšanā, produktu izstrādē un eksporta attīstībā, attīstot zīmolu 
“MILZU!”. Evita labi pārzin arī biznesa vidi B2B segmentā ne tikai no eksporta 
partneru piesaistes skatu punkta, bet pieredze iegūta arī iepriekš strādājot B2B 
pārdošanas vadībā telekomunikāciju jomā. Īpašu gandarījumu Evita gūst, redzot  
vietējā zīmola izaugsmi pasaulē, aptverot jaunus tirgus caur precīzi mērķētu 
piedāvājumu un partnerattiecību vadību. Evita uzskata, ka būtiskākais fokuss 
zīmola attīstībā ir atrast īsto pozīciju partneru un patērētāju prātā un sirdī, lai 
spētu diferencēties un izstrādāt ilgtermiņa sadarbības stratēģiju.
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SOCIĀLO INOVĀCIJU 
HAKATONS

Reinis Budriķis
Vadības konsultāciju uzņēmuma “Civitta” vadošais partneris 
Reinis kopš 2012. gada praktizējas Eiropas Savienības (ES) fondu un citu finanšu 
instrumentu piesaistē un projektu vadībā, piesaistot virs 30 miljoniem eiro lielas privātās 
un publiskas 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 daudziem Latvijas sociālajiem uzņēmumiem, uzstājās “Sociālās uzņēmējdarbības 
forumā 2018” ar prezentāciju par investīciju piesaisti, kā arī ir vadījis dažādus start-up 
pasākumus un bijis vairāku hakatonu dalībnieks.

FINANŠU PIESAISTE UN BIZNESA MODEĻI



Elīna Novada
Sociālā uzņēmuma “svaigi.lv” saimniece
Elīna pēdējo 4 darbības gadu laikā ir modernizējusi veidu, kā Latvijā iegādājamies 
pašmāju zemnieku un mazo ražotāju produktus. “Svaigi.lv” kodolā ir sapnis, ka Latvijā 
cilvēki var sadarboties, un katrs var mainīt savus ikdienas paradumus, lai būtu ceļā uz 
piepildītāku un kvalitatīvāku dzīvi. Elīna ir gatava dalīties pieredzē, kā no nulles izejas 
punkta izveidot projektu atbilstoši savām vērtībām, liekot lietā mūsdienīgus tehniskus 
risinājumus, sociālo tīklu spēku un cilvēcīgu sadarbību kā stūrakmeni izaugsmei.

DIGITĀLAIS MĀRKETINGS 

Andrs Hermanis
Sociālā uzņēmuma “BlindArt” dibinātājs un vadītājs  
“BlindArt” ir sociālais uzņēmums, kas ir aktīvs kopš 2007. gada. Līdz šim ir veikti 
daudzpusīgi pasākumi, radošās darbnīcas, izstādes un radīti oriģināli produkti, tajā 
skaitā zīmols “BurBur”, tādējādi iesaistot projektu realizācijā vairāk nekā 300 cilvēkus 
ar redzes traucējumiem. Andrs dibināja sociālo uzņēmumu “BlindArt” kā sevis iniciētu 
sociālo atbildību pret cilvēkiem ar nopietniem redzes traucējumiem, ņemot vērā, ka 
viņa ikdiena saistīta ar vizuālo komunikāciju reklāmas aģentūrā “Bill&Yard”, strādājot 
par radošo direktoru.

DIZAINS UN KOMUNIKĀCIJA 

Alīna Dolmate
Stratēģiskā plānotāja, Riga Innovation Group (RIG) līdzdibinātāja
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.

DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS 

Liene Reine - Miteva
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadīja 
Ar pārliecību, ka var savienot biznesu ar pozitīvu pārmaiņu radīšanu un sociālo 
problēmu risināšanu! Liene ilgus gadus strādājusi Eiropas Savienības institūcijās 
Luksemburgā, Briselē, Eiropas Komisijas pārstāvniecībā Latvijā, kā arī bijusi iesaistīta 
AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” projektos. Liene ir ieguvusi  bakalaura grādu 
jurisprudencē Latvijas Universitātē, maģistra grādu Eiropas Savienības tiesībās 
Eiropas Valsts pārvaldes institūtā Luksemburgā. Jau vairāk kā gadu Liene vada 
Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, un hakatona komandas konsultēs par 
to, kāpēc un kā iecerēto biznesa ideju formēt kā sociālo uzņēmējdarbību, un kādus 
ieguvumus sniedz sociālā uzņēmuma statuss.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA

Linda Sinka
Sociālā uzņēmuma “Learn IT” dibinātāja  
Linda ir bērnu programmēšanas skolas “Learn IT” dibinātāja, kuras mērķis ir attīstīt 
skolēnu loģisko domāšanu, problēmu risināšanu un radošumu, mācot bērniem 
programmēšanas pamatus. Ikdienā Linda strādā ar skolām un uzņēmumiem, lai 
programmēšanas nodarbības būtu plašāk pieejamas Rīgā un reģionos. Absolvējusi 
Rīgas Biznesa skolas Biznesa vadības bakalaura programmu,  Latvijas Universitātes 
Biznesa inkubatoru un piedalījusies 3 mēnešu akselerācijas programmā “Design 
Terminal” Budapeštā, kur guvusi zināšanas par uzņēmumu mērogošanu un dažādiem 
biznesa modeļiem. Papildu pamatdarbam Linda ir līderības programmas “Go Beyond” 
mentore, kur vada jauniešiem apmācības par motivāciju un personīgo izaugsmi.
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