
IZLOZE 
Komandu uzstāšanās secība ģenerālmēģinājumā un finālā 



Uzstāšanās secība 
Aktīvās ilgmūžības centrs 4 

“Kur Mani Nes?” 7 

Rīks, kas mēra bērnu izaugsmi 9 

Mākslas un terapijas centrs 5 

Pēcpusdienas māja bērniem 8 

Veikalu tīkls “Čaklo roku cehs” 1 

Stikla un PET pārstrāde  3 

Pārceltuve 2 

Iepazīšanās dārzi 6 



Idejas prezentācijas 
struktūra 

 
uzmanību –  

«drāmu formulējiet ĪSĀK» 



FOTONIKA 



Fotonikai  21.gadsimtā būs tāda pati nozīme, kā bija 
elektrībai pagājušajā gadsimtā un tvaika dzinējiem 

19.gadsimtā. 

Gaismu var aprakstīt kā vilni vai daļinu (kvantu). 

Gaismas kvantu parasti sauc par fotonu.  

 

Fotons vakuumā pārvietajas ar gaismas ātrumu  

apmēram 300 000 km/sekundē. 



Gandrīz puse no augstākās raudzes 
Latvijas zinātnieku publikācijām ir 
saistītas ar fotoniku un kvantu zinātnēm.   
 

200 milj. EUR 
 
15% 
 



10 000 



Mums visiem kopīgs IZAICINĀJUMS  

3500 inženieru valsts apmaksātas budžeta vietas 
(gadā) 
 

220 jauniešu fizikas eksāmenu rezultāti 
augstskolai derīgā līmenī (2018)  

 

32.7% matemātikas eksāmena rezultāti  
(-1.9 procentpunkti) 

“SAF Tehnika” vadītājs Normunds Bergs 



 

Ko ES darīšu ceturtās industriālās 
revolūcijas priekšvakarā? 

 

• roboti 

• bezpilotu auto 

• mākslīgais intelekts biotehnoloģijas 



#1 IZAICINĀJUMS 
joprojām aktuāla  PROBLĒMA / “DRĀMA” 
(«zemākais punkts»/ «viss ir slikti») 



#1 IZAICINĀJUMS 
joprojām aktuāla  PROBLĒMA / “DRĀMA” 
(«zemākais punkts»/ «viss ir slikti») 

#3 RISINĀJUMS 

        kāds būs IEGUVUMS? 

#2 MĒRĶAUDITORIJA 

        KAM tā ir aktuāla problēma  



RISINĀJUMS: VIEDO VECĀKU SKOLA 
savu atvašu intereses rosināšanai par dabas 
zinātnēm 

• Ģimene - izglītības sistēmas sastāvdaļa 

• Ietekmes zona - brīvā laika pavadīšana 

• Formāts – mūžizglītības kursi  

• Prakse (!) – pilotprojektu īstenošana 

• Koprade – Kr.Barona Dabas zinātņu Dainu 
skapis 



#1 IZAICINĀJUMS 
joprojām aktuāla  PROBLĒMA / “DRĀMA” 
(«zemākais punkts»/ «viss ir slikti») 

#4 BIZNESA MODELIS 
kā gūsiet/ dažādosiet IEŅĒMUMUS/ 

nodrošināsiet koncepta ilgtspēju 

#3 RISINĀJUMS 

        kāds būs IEGUVUMS? 

#2 MĒRĶAUDITORIJA 

        KAM tā ir aktuāla problēma  



Produkts: praktiski kursi un e-platforma 

Vērtība: bērnu nākotnes konkurētspējas stiprināšana 

 

Izdevumi:  

  satura izstrāde, kursu vadīšana  
  vizuālais noformējums 

  IT nodrošinājums 

Ieņēmumi: kombinētais maksājums 

Intelektuālais īpašums: preču zīme un autortiesības 

Izaugsme: franšīze 

VVS BIZNESA MODELIS 



#1 IZAICINĀJUMS 
joprojām aktuāla  PROBLĒMA / “DRĀMA” 
(«zemākais punkts»/ «viss ir slikti») 

#4 BIZNESA MODELIS 
kā gūsiet/ dažādosiet IEŅĒMUMUS/ 

nodrošināsiet koncepta ilgtspēju 

#5 KOMPETENCES 
kāpēc tieši Jūsu komanda?  

 kas jau IR un kas vēl TRŪKST 

#3 RISINĀJUMS 

        kāds būs IEGUVUMS? 

#2 MĒRĶAUDITORIJA 

        KAM tā ir aktuāla problēma  



Komanda 

Finanšu  
administrēšana 

Tehniskais 
nodrošinājums 

Satura 

izstrāde 
Uzņēmuma  
vadība 



#1 IZAICINĀJUMS 
joprojām aktuāla  PROBLĒMA / “DRĀMA” 
(«zemākais punkts»/ «viss ir slikti») 

#4 BIZNESA MODELIS 
kā gūsiet/ dažādosiet IEŅĒMUMUS/ 

nodrošināsiet koncepta ilgtspēju 

#5 KOMPETENCES 
kāpēc tieši Jūsu komanda?  

 kas jau IR un kas vēl TRŪKST 

#3 RISINĀJUMS 

        kāds būs IEGUVUMS? 

#2 MĒRĶAUDITORIJA 

        KAM tā ir aktuāla problēma  

#6 PRASĪJUMS/ NOSLĒGUMS 

        ko vēlaties no auditorijas? 



VIEDO VECĀKU SKOLA - 
praktiski kursi vecākiem viņu bērnu nākotnes konkurētspējai 

un Latvijas straujākai ekonomiskai izaugsmei 

Esam gatavi atbildēt uz Jūsu jautājumiem! 
 



Līdz šim paveiktais 

• Izveidota projekta ieviešanas komanda 

• Apzināti pirmie lektori – praktiķi 

• Precizēts tehniskā nodrošinājuma apjoms un 

izmaksas 

• Izveidots saturs pirmajiem 5 apmācību moduļiem  

• Izstrādāts koncepts mobilai lietotnei vecāku kopradei 

• Izveidots Facebook/ Instagram profils 



Laboratorijas ideju  
vērtēšanas kritēriji 



#1 Cik svarīgu sociālo problēmu risina 
iecerētā biznesa ideja?   
 
Vai no šīs idejas īstenošanas iegūs gan 
tās tiešie lietotāji/ mērķauditorija, gan 
sabiedrība kopumā?  
 
Vai biznesa ideja ir vērsta uz sociālo 
problēmu risināšanu lauku teritorijās? 



#2 Vai ir skaidri definēta 
mērķauditorija – gan labuma guvēji, 
gan klienti (maksātāji)?  

#3 Biznesa aspekts – vai ir skaidrs 
biznesa modelis (kā tiks gūti 
ieņēmumi) un sociālais uzņēmums 
būs dzīvotspējīgs?  
 



#4 Tehniskais risinājums (produkts – prece 
vai pakalpojums) – cik tas ir zināšanu ietilpīgs 
un potenciāli pieprasīts? Cik tas ir inovatīvs 
konkrētajai teritorijai? 
 

#5 Materiāli tehniskais 
nodrošinājums - vai ir skaidrs, kas būs 
nepieciešams – iekārtas, aprīkojums, 
izmaksas, finansējums, komanda/ 
darbinieki, u.c. lai uzsāktu biznesu? 



#6 Prezentācija: uzstāšanās māksla, 
saprotamība, vizuālais noformējums, stāsts. 
Uzstāšanās atbild uz augstāk minētajiem 
jautājumiem. 
 

#7 Komandas kopējais tēls (profils) 
un nākotnes potenciāls - vai no 
uzstāšanās var gūt pārliecību, ka 
komanda ir noskaņota transformēt 
biznesa ideju reālā sociālā uzņēmumā? 



 
 

Ieteikumi no  
iepriekšējo pasākumu pieredzes: 
 

NEslīpējiet līdz ideālam – pēc pirmā ģenerālmēģinājuma ir 
grūti uzlabot jau noslīpētu, bet neprecīzu runu! 
 
Necentieties izmantot visu laiku – fokusējieties uz kopējo 
stāstu un vērtēšanas kritērijiem! 
 
Izmantojiet vizualizāciju (uz ekrāna – 2-3 slaidi) 
 
Runājiet «no SEVIS» – tā ir JŪSU ideja! 
 
NEAIZMIRSTIET pateikt «PALDIES 
 



Gatavojot pārliecinošu prezentāciju: 
 

1.Ar kādiem faktiem vai skaitļiem pamatosiet problēmu? 

2.Ar ko komandas ideja būs pārāka par esošām 
alternatīvām? 

3.Ko varat paveikt jau tagad – bez finansējuma? 



     

Ieteikums šim vakaram:  

• mūsu komandas «veselīgā ambīcija» 

• ko mēs NEgribam rīt piedzīvot? 

• formulējiet galvenos prezentācijas pieturpunktus 

• sameklējiet atbilstošu vizuālo noformējumu 

• radoša pieeja idejas pasniegšanā žūrijai 
• vai ievērojam vērtēšanas kritērijus? 

• lomu sadalījums prezentācijas laikā 

#1 Sasniedzamais REZULTĀTS līdz plkst 09:00 

= ir skaidrs, KO stāstīsim fināla prezentācijā (4 min) 



Lienīte Reinsone, Gulbenes novada pašvaldības 
izpilddirektore 

Iveta Vabule, LIAA Madonas biznesa inkubatora vadītāja  
Elita Mozule, LAD  

Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 
Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja 

Olita Untāla, ALTUM Vidzemes reģiona vadītāja  

Daiga Gargurne, biedrība SATEKA 

Aiga Smiltāne, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”  

Fināla prezentāciju vērtēšanas žūrija 


