
Iepazīsti sociālos uzņēmējus, 
kuri dara pasauli labāku!

15. - 17. oktobris

Pirmo reizi Latvijā –  
ATVĒRTO DURVJU 
DIENAS SOCIĀLAJOS 
UZŅĒMUMOS

SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “VISI VAR” Siguldā piedāvā darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, 
vecākiem, kuri kopj bērnus ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un citām sociālām grupām. Uzņēmuma 
paspārnē darbojas labdarības veikals, kur iespējams iegādāties šo personu veidotos izstrādājumus, ziedotās 
labdarības preces. Uzņēmumā “Visi Var” darbojas arī šūšanas un adīšanas darbnīcas. Peļņa no ienākumiem tiek 
ieguldīta jaunu darba vietu radīšanai un nepieciešamā aprīkojuma iegādei.
Atvērto durvju dienās par sociālā uzņēmēja ikdienu būs iespēja aprunāties ar sociālā uzņēmuma “Visi Var” 
dibinātāju Evu Viļķinu un aplūkot, kā norit darbs darbnīcās. 

 15. - 17.10.   9:30 - 17:00    Sigulda, Institūta iela 5A    visivar@visivar.lv (iepriekšēja pieteikšanās obligāta) 

“RB CAFE” ir pirmā kafejnīca Baltijā, kur lielākoties strādā cilvēki ar invaliditāti. Mājīgajā kafejnīcā uzņēmums 
piedāvā visdažādākos konditorejas izstrādājumus, kafiju, kā arī servē kafijas pauzes. Sociālā uzņēmuma primārais 
mērķis ir integrēt Latvijas darba tirgū cilvēkus ar invaliditāti, mazinot vēsturiskos mītus un stereotipus.
Atvērto durvju dienu ciemiņiem būs iespēja ne tikai pacienāties ar kādu gardu konditorejas našķi, bet arī izzināt 
kafejnīcas ikdienu un saprast, kas ir šāda sociālā uzņēmuma lielākie izaicinājumi un ieguvumi. 

 15. - 17.10.   11:00 - 18:00    Rīga, Bruņinieku iela 63     rbcafe@rupjuberns.lv (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

AUTOSKOLA “MOBILIZING” piedāvā apgūt autovadīšanas prasmi, nokārtot valsts noteiktos 
pārbaudījumus un iegūt autovadītāja tiesības personām ar dzirdes un kustību traucējumiem. Viena gada laikā šo 
iespēju jau ir izmantojušas 30 personas ar dzirdes traucējumiem. Sociālais uzņēmums savus pakalpojumus piedāvā 
gan Rīgā, gan Valmierā, apmācības notiek latviešu, krievu un angļu valodā.
Atvērto durvju dienās autoskola “Mobilizing” piedāvā unikālu iespēju ikvienam uzzināt, kā tas ir − mācīt 
nedzirdīgus cilvēkus vadīt automašīnu. Būs iespēja piedalīties praktiskajā braukšanas nodarbībā, kā arī apmeklēt 
teorijas apmācības un aprunāties ar uzņēmuma dibinātāju un vadītāju Santu Beitāni.  

 15.10.   14:30 - 20:00    Rīga, pie Uzvaras bulvāra 18 – praktiskā braukšanas nodarbība  
 16.10.   17:30 - 21:30    Valmierā, Brīvības iela 44 (telpa Nr.2) – teorijas apmācības  
 mobilizing@inbox.lv (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

ATVĒRTAJĀ STIKLA DIZAINA STUDIJĀ/DARBNĪCĀ “GLASS POINT” (SIA “Stikla Māja”) 
tiek radīti mākslas darbi, dizaina priekšmeti un citi izstrādājumi no otrreiz pārstrādāta stikla, kā arī ir iespēja nomāt studijas/
darbnīcas tehnisko aprīkojumu savu mākslas darbu radīšanai. Organizējot dažādas bezmaksas meistarklases, darbnīcas un 
pasākumus, sociālais uzņēmums veic sabiedrības izglītošanu par stiklu kā materiālu, tā pārstrādes nozīmi un iespējām.  
Atvērto durvju dienās varēs gūt ieskatu stikla dizaina studijas “Glass Point” meistarklašu piedāvājumā, novērtēt 
darba vietu un tehnisko nodrošinājumu, izzināt iespējas otrreiz pārstrādāt stiklu mākslinieciskos un dizaina 
produktos uz vietas studijā vai pašrocīgi mājās. 

 15. - 17.10.   11:00 - 19:00    Rīga, Pērnavas iela 33 (ieeja no Jāņa Asara ielas)    (pieteikšanās nav nepieciešama)



“CAFE M” ir pirmā bezatkritumu /zero waste/ kafejnīca Latvijā, kur iespējams baudīt uz vietas grauzdētu kafiju un 
bezglutēna produktus, neatstājot aiz sevis atkritumus. Ar savu darbību sociālais uzņēmums māca un rāda, ka gan cilvēki 
savā ikdienā, gan uzņēmumi var efektīvi samazināt aiz sevis atstāto atkritumu daudzumu. Arī kafejnīcā ir mēbeles, 
kurām dota otrā iespēja: lietoti krēsli, vecas durvis uz galdu virsmām.
Atvērto durvju dienās būs iespēja izzināt ”Cafe M” aizkulises – vai tiešām un kā kafejnīcā nerodas atkritumi? Ciemiņus 
laipni sagaidīs un savu aizraujošo sociālā uzņēmēja stāstu pastāstīs kafejnīcas dibinātāja un vadītāja Ulla Milberta. 

 15. - 16.10.   15:00 - 18:00    Rīga, Kr.Barona iela 41/43
 17.10.   11:00 - 17:00    (pieteikšanās nav nepieciešama)

SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “OWA” nodarbojas ar apģērbu dizainu un izgatavošanu, kā arī pārvalda 
Baltijas dizaina veikalu “baltic.space”. Uzņēmuma “OWA” dibinātājai un vadītājai kopš bērnības ir invaliditāte. 
Viņas un vienlaikus uzņēmuma mērķis ir mainīt sabiedrībā valdošos stereotipus par personām ar invaliditāti un 
viņu darbspējām, kā arī iedrošināt šos cilvēkus studēt, apgūt jaunas un darba tirgum noderīgas iemaņas, iesaistīties 
projektos un uzņēmumu vadībā. 
Atvērto durvju dienās uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Natālija Jermolajeva pastāstīs par sava sociālā uzņēmuma 
ikdienu un biznesa modeli, kā arī veikalā būs pieejamas Latvijas sociālo uzņēmēju ražotās preces.

 15. un 17.10.   14:00 - 19:00    Rīga, T/C Domina, Ieriķu iela 3, Baltijas dizaina veikals “baltic.space” 
 16.10.   16:30 - 21:00   (pieteikšanās nav nepieciešama)

ZVANU CENTRS “SONIDO” nodrošina darba vietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, piedāvājot klientiem 
uzziņas vairākās valodās. Būtiska zvanu centra peļņas daļa tiek novirzīta sociālajam projektam „Parunāsim?”, kas 
piedāvā vientuļiem cilvēkiem iespēju zvanīt uz speciāli izveidotu tālruņa numuru un būt uzklausītiem.
Atvērto durvju dienās uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Inga Muižniece ļaus ciemiņiem būt klātesošiem “Sonido” 
ikdienā un sajust labi iekārtotas darba vides nozīmi. Tāpat ikvienam būs iespēja arī pašam “novelt savu akmeni no sirds”. 

 16.10.   14:00 - 16:00    Rīga, Elijas iela 17-3    inga.muizniece@sonido.lv (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

PRIVĀTĀ SĀKUMSKOLA “ĶIPARU NAMS” (SIA “Elodeja”) īsteno unikālu, licencētu pirmsskolas 
izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot “Latviešu ābeces”, ekoskolas un sociālo prasmju 
treniņu programmas “STOP 4-7” principus. Sociālā uzņēmuma kolektīvs ik gadu līdzdarbojas, palīdzot organizēt 
labdarības pasākumus, nodarbības, nometnes un citas aktivitātes bērniem, maznodrošinātajām un audžuģimenēm, 
kā arī cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem.
Atvērto durvju dienās būs iespēja apskatīt 2019. gada 1.septembrī atvērtās sākumskolas telpas un sarunās ar “Ķiparu 
nama” vadītāju Sandu Reikmani izprast sociālā uzņēmuma – izglītības iestādes − ikdienu un izaicinājumus. 

 16.10.    13:00 - 17:30    Ikšķile, Kraujas iela 6    kiparunams@inbox.lv (iepriekšēja pieteikšanās obligāta)

SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS “MAMMĀM UN TĒTIEM” veido  sabiedrības  domu:  rīko  pasākumus 
ģimenēm, pārstāv vecāku intereses, konsultē uzņēmumus ar ģimeni saistītos jautājumos un veido izglītojošus un 
informatīvus materiālus vecākiem. Sociālā uzņēmuma mērķis ir ģimeņu izglītošana, piedāvājot rakstus portālā 
mammamuntetiem.lv, žurnālus, rīkojot diskusijas un publiskus pasākumus.
Atvērto durvju dienās ciemiņiem būs iespēja uzzināt vairāk par šī uzņēmuma mērķiem, ikdienas darbu un 
finansējuma nodrošinājumu.

 17.10.   10:00 - 16:00   Rīga, Brīvības iela 40 (ieeja no pagalma)   inga@mammam.lv (pieteikšanās obligāta)

VEIZĀNA DEJU SKOLA ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kas, pasniedzot deju mākslu bērniem 
un jauniešiem, vienlaikus sniedz sociālus pakalpojumus, veicina kultūras daudzveidību un sabiedrības saliedētību. 
Skolā dejas apgūst bērni no dažādām sociālām grupām, bērnu namu bērniem tiek piedāvāta bezmaksas izglītība, 
daudzbērnu ģimenēm mācību maksai ir atlaide, kā arī audzēkņiem bez maksas ir pieejams dienas centrs. 
Atvērto durvju dienās būs iespēja aplūkot studijas telpas, vērot deju nodarbības, kā arī satikt klātienē un par 
pašaizliedzīgu darbu labākas pasaules vārdā aprunāties ar skolas vadītāju Edmundu Veizānu. 

 15. - 17.10.   14:30 - 19:00    Rīga, Ūnijas iela 8, k-5    (pieteikšanās nav nepieciešama)


