Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 15. jūnijs
10.00-20.00
10.00

Tikšanās un izbraukšana no Dzirnavu ielas 53-2, Rīgā
Iepazīstināšana ar semināru cikla programmu, reģistrēšanās (pa ceļam)
Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte

11.00

I Projekta ideja:
 Kas ir projekts – projekta vadības cikls;
 Projekts – pārmaiņu radītājs;
 Kā rodas idejas – ideju radīšanas metodes, radoša pieeja;
II Projekta rāmis:
 Problēmu cēloņu identificēšanas metode;
 Cēloņu un seku, projekta ietekmes definēšanas metode;
 Situācijas analīzes metodes;
 Aktivitāšu definēšana, aprakstīšana;
 Mērījumi projektā – darbības un ietekmes rezultāti, indikatori.

14.00

Pusdienas

16.00

Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte
III Projekta komunikācija:
 Projekta publicitāte;
 Komunikācijas kanāli un veidi;
 Projekta iesaistītās puses, to vajadzības;
 Mērķgrupu apmierinātības vērtēšana;
 Efektīvas komunikācijas pamatprincipi.
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte

18.00

Vakariņas, neformālas sarunas

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu
segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem
(25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 16. jūnijs
11.00-20.00
Projektu vadība: no idejas līdz veidlapai – četras lapas
Inese Vaivare, projektu vadības eksperte
11.00

IV Projekta resursi:
 Projekta budžeta izstrāde, budžeta pozīcijas un to summas;
 Izmaksu efektivitātes noteikšana;
 Laika plānošana projektā, efektīva izmantošana;
 Cilvēkresursi – projekta personāls, prasības;
 Komandas nozīme projektā;
 Projekta riski un to novēršana.

14.00

Pusdienas
Finansējuma piesaiste NVO projektu īstenošanai

16.00

Renāta Petrova, biedrība “Radošās Idejas”, projektu speciāliste
 Erasmus+
 Radošā Eiropa
 Eiropa pilsoņiem
 u.c. programmu iespējas

18.00

Vakariņas, neformālas sarunas

Biedrības „Radošās Idejas” projekta "Mūsu mājas - Latvija II", Granta līgums IF/2013/1.a./17 īstenošanai nepieciešamo finansējumu kopējo attiecināmo izmaksu
segšanai piešķir Kultūras ministrija kā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde no Fonda 1. "a". aktivitātes "Valodas un adaptācijas
programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" ietvaros pieejamā finansējuma (75%) un valsts budžeta līdzekļiem
(25%), atbilstoši MK noteikumu Nr. 292 65. punktā paredzētajam finansējuma sadalījumam.

Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 17. jūnijs
10.00-20.00
Praktiskais radošums konkurētspējas stiprināšanai
Vita Brakovska, biedrība “ZINIS”
10.00
10.10

11.00
11.50

12.30
13.15

Ievads – iepazīšanās ar eksperti un dalībniekiem
Radošums kā resurss konkurētspējīgu risinājumu formulēšanā
 praktiskais radošums katrā no mums - mīti un patiesība
 iedvesmas avoti radošiem risinājumiem
 viedā partnerība un starpnozaru disciplīnas nākotnes
produktiem
 XXI gadsimta indivīds – par ko viņš patiesībā maksā?
Darbs komandās: “Ērģeļu metode” – rosinām savu radošuma garu!
Komandas spēks: ko un cik daudz var izdarīt bez naudas?
 mīti un patiesība par ideju zagšanu
 novatoriskas pieejas kultūrā, izglītībā un uzņēmējdarbībā
 mani iekšējie nemateriālie resursi – ko es varu izdarīt bez
naudas?
 indivīda konkurētspējas stratēģija XXI gadsimtā - “Eža
kažociņa” stratēģija
 „Zelta komandas” sastāvs – kādi partneri man vajadzīgi?
Darbs komandās: ”Mozaīkas metode” – komandas kompetenču
’portfolio’ spēks
”Ideju iesaiņošana” un simulācijas tirgus
 “lifta runa” idejas “iesaiņošanai” un pasniegšanai
 DEMO versiju izgatavošana
 Simulācijas tirgus norise ideju pilnveidei

13.50

NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums

14.00

Pusdienas

16.00

Latvijas nodokļu sistēma – uzņēmējiem un darbiniekiem
Karīna Strode, nodokļu konsultante

18.00

Vakariņas
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Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 18. Jūnijs
10.00-20.00
Mana biznesa ideja
Inga Uvarova, stratēģiskās plānošanas eksperte
11.00
11.15

12.15

13.00

14.00
16.00

Iepazīšanās
Lekcija ar praktiskiem uzņēmumu piemēriem: Kāpēc uzsākt
biznesu un kur atrast biznesa ideju?
 Kāpēc uzsākt savu biznesu, uzņēmēju veidi un to motivācija
darboties biznesā.
 Mīti un patiesība par uzņēmēju, atšķirība starp algotu
darbinieku un uzņēmēju.
 Kur un kā rodas biznesa ideja ar praktiskajiem biznesa
uzsācēju piemēriem.
Praktiskais darbs: “Mana biznesa ideja”
 Interaktīva spēle, kur katrs dalībnieks noteiks to, kas patīk un
ir svarīgi dzīvē, un tad atklās sev atbilstošās biznesa jomas un
biznesa idejas
Lekcija ar praktiskiem uzņēmumu piemēriem: Veiksmīgs biznesa
modelis
 Kas būs mans klients un kāpēc klientam vajag manu produktu?
 Vērtības/ vajadzību risinājums, ko pārdošu klientam?
 Kā es gūšu ienākumus biznesā un kas man ir nepieciešams?
Pusdienas
Praktiskais darbs grupās: Stāsts par manu biznesa ideju
 Katra grupa (aptuveni 5 dalībnieki katrā grupā) izvēlēsies
vienu biznesa ideju un noteiks visatbilstošāko biznesa modeli
tās realizācijai

17.45

Praktisko darbu kopsavilkums un dienas noslēgums

18.00

Vakariņas
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Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
2015. gada 19. jūnijs
10.00-17.00
Lēmumu pieņemšana organizācijas izaugsmei
Iveta Ozoliņa-Ozola, cilvēkresursu speciāliste
Iveta Baltiņa, nākotnes darba eksperte
10.00
10.15

12.00.
13.00.

Iepazīšanās
Kādas prasmes veido efektīvu kopīgā lēmuma pieņemšanu?
 Komunikatīvās pamatprasmes
 Prasme klausīties
Praktiskais uzdevums grupās
 Prasme uzdot jautājumus
Praktiskais uzdevums grupās
Praktiskais uzdevums grupās (prasme klausīties + prasme
uzdot jautājumus + atrast kopīgo)
Kopīgā lēmuma pieņemšanas etapi
Praktiskais uzdevums sākumā individuāli pēc tam grupās
(prasme vienoties)
Praktiskais uzdevums sākumā individuāli pēc tam grupās
(prasme vienoties + prasme organizēt kopīgo darbu)

13.30.

Psiholoģiskie procesi kopīgā lēmuma pieņemšanā
Atbildes uz jautājumiem
Atgriezeniskā saikne

14.00

Pusdienas

16.00

Izbraukšana uz Dzirnavu ielu 53-2, Rīgā
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Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
Par lektoriem
Inese Vaivare – projektu vadības pieredze 15 gadus gan valsts sektorā, gan NVO.
Vadījusi liela apjoma projektus, piedalījusies vietēja mēroga un starptautisku projektu
izstrādē un ieviešanā. Projektu vērtētāja pieredze. Nodarbības balstītas uz personīgo
pieredzi.
Vita Brakovska – 10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem
uzņēmumiem, radošo spēju aktivizēšanas apmācību izstrāde un vadīšana (800+
pasākumi), specializācija inovācijas atbalsta instrumentu izstrādē un ieviešanā,
starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā, Krievijā un Turcijā.
Inga Uvarova – vairāk kā 15 gadu pieredze vietējo un starptautisko projektu vadīšanā
publiskā pārvaldē un komercbanku sektorā. Pēdējos 8 gadus Inga Uvarova vada savu
uzņēmumu SIA ArtSmart, kas darbojas biznesa vadības un attīstības plānošanas
konsultāciju jomā, kā arī aktīvi darbojas kā mentors jaunajiem uzņēmējiem.
Iveta Ozoliņa-Ozola – 15+ gadu pedagoģiskās pieredzes Latvijas augstskolās, kā arī
sadarbības uzņēmumu vadītāju un personāla speciālistu konsultēšanā cilvēkresursu
vadīšanas jomā. Vairāk kā 50 rakstu autore par cilvēkresursu vadīšanas un
organizācijas psiholoģijas tēmām.
Iveta Baltiņa – 10+ gadu praktiska pieredze personāla vadībā valsts pārvaldes
institūcijās. Pētījusi darbinieku motivācijas un dažādības aspektus dažādās paaudzēs un
organizācijās. Ļoti interesē viss, kas saistīts ar jautājumu „Kā mainīsies darbs
21.gadsimtā?”.
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Izglītojošs semināru cikls (aktivitāte Nr. 3.2.)
NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
Aspāzijas māja, Z.Meierovica prosp.18/20, Dubulti, Jūrmala
Kā nokļūt līdz semināra norises vietai – Aspāzijas mājai
5 min gājiens no Dubultu stacijas

Nokļūšana ar vilcienu
Jābrauc līdz Dubultiem, ~35 min, biļetes cena 1,50 eiro
Saraksts: http://www.pv.lv/lv/vilcienu_saraksts/?stop_from=1&stop_to=252
Nokļūšana ar autobusu
Jābrauc līdz Dubultiem, ~35 min, biļetes cena 1,65 eiro
Saraksts:http://www.1188.lv/satiksme/starppilsetuautobusi/saraksti?from=R%C4%ABgas+SAO&from-id=5495843&fc=1&to=Dubulti&toid=5496417%7C5496418&tc=1
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NVO darbības pamati Latvijā, pilsoniskās līdzdalības iespējas
NVO sektorā un uzņēmējdarbības pamati
2015. gada 15.-19. jūnijā
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Kā nokļūt līdz nakšņošanas vietai – Rakstnieku namam
5 min gājiens no Aspāzijas mājas
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