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PROJEKTA MĒRĶIS

Aktivizēt jaunu un veicināt mazo uzņēmēju uzņēmējdarbības 

attīstību novada teritorijā,

● sniedzot praktiskas iemaņas un zināšanas,

● iedrošinot un radot iniciatīvu,

● sekmējot novada uzņēmēju sadarbību, savstarpēju atbalstu un 

pieredzes apmaiņu,

tādejādi radot atbalstošu vidi izaugsmei un biznesa ideju pārtapšanai 

par realitāti.

#OneStepToSuccess





AR ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBU NOSLĒGTS 
SADARBĪBAS MEMORANDA PAGARINĀJUMS



PIEREDZES BRAUCIENS UZ MOLDĀVIJU!



ĶNUP IESNIEGTS UN APSTIPRINĀTS PROJEKTS: 
UZŅĒMĒJDARBĪBU VEICINOŠS APMĀCĪBU CIKLS 
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAI. 



ĶNUP piedalās programmas projektā 
CITIES4CSR jeb visaptverošas 
pašvaldību stratēģijas korporatīvās 
atbildības veicināšanai un 
stiprināšanai pilsētas teritorijās.



ĶNUP AKTĪVI PIEDALĀS PIERĪGAS UZŅĒMĒJU PADOMĒ UN 
SADARBOJAS AR KAIMIŅU NOVADU UZŅĒMĒJU 
BIEDRĪBĀM





ĶEKAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GODINĀŠANA 2019



ĶNUP 10 GADU JUBILEJA



Uzsāktas sarunas par pasākuma
IEPAZĪSTI SAVĒJOS  organizēšanu.



2019./2020.gada pārskata apstiprināšana. 

ĶNUP grāmatvede Inga Riekstiņa





Paldies,ka esiet kopā ar mums!



PROJEKTA DARBĪBA

● Klātienes pasākumi: 05.09 | 26.09 | 24.10

● Atbalsta platforma - Facebook grupa

● Individuālas koučinga sesijas

#OneStepToSuccess



PROJEKTA PASĀKUMOS

● 2 Lekcijas par kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošanu un

ilgtspējīgas attīstības principiem uzņēmējdarbībā

● 4 Lekcijas pēc dalībnieku izvēles

● Uzņēmēju pieredzes un iedvesmas stāsti

● Iepazīšanās ar koučingu kā metodi biznesa mērķu sasniegšanā

● Praktiskais darbs ar mērķi tālāk attīstīt biznesu vai biznesa ideju

● Darbs grupās ar mentoriem un koučiem, lai virzītos efektīvāk

● Tīklošanās, savstarpējs atbalsts

#OneStepToSuccess



PASĀKUMU LEKCIJU TĒMAS

Pasākums I

● Dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma izmantošana uzņēmējdarbībā

Pasākums II

● Ilgtspējīgas attīstības principi uzņēmējdarbībā

● Projektu vadība, ES fondu piesaiste

● Efektīva mērķu nodefinēšana uzņēmējdarbībā

Pasākums III

● Digitālais mārketings

● Uzņēmuma zīmolvedība

#OneStepToSuccess



PRAKTISKĀS DARBOŠANĀS MĒRĶI

Pasākums I

● Gūt ierosmi rīkoties
● Apzināties sava biznesa vīziju un misiju
● Nodefinēt mērķauditoriju

Pasākums II

● Iemācīties efektīvi nospraust mērķus
● Saprast biznesa vājos punktus un izaicinājumus, rast risinājumus

Pasākums III

● dalīties pieredzē ar jaunajiem izaicinājumiem un risinājumiem
● radīt ilgtermiņa attīstības plānu
● izstrādāt stratēģiskos attīstības soļus, minot konkrētas darbības

#OneStepToSuccess



Inese Kukle
IZGLĪTĪBA

Ģeogrāfs, vides zinātne un pārvalde

DARBĪBAS JOMAS

● Vides un investīciju politikas eksperte

● Projektu vadītāja: iniciēju, sagatavoju un vadu projetus, vērtēju projektu

pieteikumus, piesaistu ES fondus dažādu ieceru īstenošanai

● Astrologs: veiksmīgu laiku noteikšana dažādām darbībām, saderības/ 

partnerības analīze gan biznesā, gan dzīvē u.c.

● Brīvdienu mājas saimniece

#OneStepToSuccess www.upmovement.io



Santa Ogriņa
Sertificēts koučs un uzņēmēja ar 10 gadu pieredzi

Organizēju un vadu:

● Individuālās sesijas - privātai un biznesa izaugsmei

● Grupu meistarklases

● Pasākumus sieviešu un viņu biznesa izaugsmei

● Starptautiskus koučinga retrītus

Koučinga sesijās palīdzu:

● Atrast dzīves piepildījumu, rast apmierinātību gan ar sevi, gan dzīvi kopumā

● Saskatīt biznesa vīziju, nodefinēt mērķus, izveidot stratēģisko plānu

#OneStepToSuccess www.upmovement.io



Agnese Žagata
UP Movement izveidotāja un vadītāja

● Meistarklases un pasākumi personīgajai um biznesa izaugsmei

● Tīklošanās pasākumi

● Sadarbības projekti

● UP office - telpas darbam un pasākumiem

Sertificēts koučs jeb izaugsmes veicinātāja

● Individuālas koučinga sesijas

● Izaugsmes darbnīcas

#OneStepToSuccess www.upmovement.io



Kas ir UP movement?

Sadarbības un izaugsmes platforma

dažādu jomu profesionāļiem,

kas vēlas realizēt savu potenciālu un īstenot savas idejas.

#OneStepToSuccess www.upmovement.io



Kāpēc?

VĪZIJA

Labklājība un brīvība.

MISIJA

Atvērt cilvēku potenciālu, iedrošināt realizēt sapņus un atbasltīt ceļā uz panākumiem.

MĒRĶIS

Sadarbība un izaugsme, kur katrs solis ved uz panākumiem un pārticību.

#OneStepToSuccess www.upmovement.io







Andris Urbāns
Urbāna fonda izglītībai un zinātnei dibinātājs,

UP Movement izveidotājs

#OneStepToSuccess
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Iepazīšanās

#OneStepToSuccess

● Vārds, uzvārds. Mana biznesa ideja / produkts / pakalpojums 

(2-3 teikumi)

● Kāds ir mans biznesa mērķis 

(1-2 teikumi)

● Kas man šobrīd vajadzīgs, lai virzītos uz savu biznesa mērķi 

(2-3 teikumi)



Projekts 
Uzņēmējdarbību veicinošs apmācību cikls 

ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

05.09.20



Ervīns Lasmanis
Zemgus Poligrāfijas Serviss valdes priekšsēdētājs, 

biznesa stratēģis, 
KŅUP valdes priekšsēdētājs

#OneStepToSuccess



Ervīns Lasmanis





















Apavu šņoru iepakojums



FIRST STEPS



Pirmā iespiedmašīna / Romayor



Mūsu attīstība

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019



Mūsu attīstība

2020.g. 1.3milj. EUR

Skandināvija

55 > darbinieki

Vieta nozarē

1
0 

1
0



Mūsu misija

VĒL VAR PASPĒT NODRUKĀT!



Mūsu vīzija

Tipogrāfija, par kuru Latvijas valsts un mūsu
lepnums – darbinieki lepojas.





Mēs atbalstām!















Brigita Stroda
Scenogrāfe, kultūras projektu vadītāja, 

brīvmāksliniece

#OneStepToSuccess



Uz ilgtspējīgu attīstību vērsta 
uzņēmējdarbība

Brigita Stroda



Saimniekošana kultūrvēsturiskas ainavas 
teritorijā un vietējās teritorijas dabas un 

kultūras mantojuma potenciāla 
izmantošana savā labā.

Brigita Stroda



Es nerunāšu par jūsu
Biznesa plānu

Mērķauditorijas izpēte
Vai ir pircējs jūsu precei/pakalpojumam?

Kā jūs nodosiet ziņu savam pircējam? 
(Marketings)



Design
Elevator
Skola6
Cēsis



Patērētāju kultūra
Vai mums tiešām vajag vēl vienu mantiņu?

(māla ķiņķēziņš, koka sūdiņš, dzintara pirdiens)
No kā mēs gatavojam šo mantiņu?

Kāds ir iepakojums?



Dabas un kultūras mantojums

Autentisks un unikāls
Atpazīstams, populārs





Mining the future







3 pamatvērtības

1. stāsts
2. dizains un laba gaume

3. Infrastruktūra un loģistika



I	fell	in	love	in	Riga.	Then	I	fell	in	love	with	Riga.	We	lived	in	a	19th	century	wooden	
house	in	the	very	centre.	One	day	I	found	a	mysterious	object	hidden	in	the	attic.	It	was	
some	kind	of	crown.	I	did	some	research,	and	found	evidence	of	similar	crowns	in	J.	K.	
Brotze’s	drawings	of	Latvian	country	weddings	in	the	18th	century.	I	found	further	

evidence of	similar	crowns	in	Swedish	museums.	I	often	wonder	about	the	story	of	the	
girl	who	wore	it.	I	now	live	far	away,	but	my	crown	from	Latvia	and	its	mysterious	secret	

is	a	cherished	decoration	in	my	new	home.



STĀSTS







95    . . .      140
Saule brida rudzu lauku   
Pelēkiem’i lindrakiem.
Cel, saulīte, lindraciņus, 
Lai ziediņi nenobirst.

Not only are the Dainas a dense sound-bite, they include rhyme, 
rhythm, metaphor, lyricism and narrative.  Furthermore, today, when 
low self-esteem for Latvians is endemic, it wasn’t always so. When God 
was the Sun, a Latvian had no qualms about scolding God !



Latvian ornamental design is almost 
exclusively geometric without developing 
freer ”flowery” forms. Whilst the rigors of 
the X, Y, axis that weaving imposes may 
seem limiting, binary code clearly has no 
limits!



Long before penicillin, Latvians understood that the high temperatures of the 
bath house to destroy bacteria made it the safest place to give birth. Deep 
knowledge that people closely connected to the land have, may be the 
reason why today, Latvian scientists have shown a special aptitude for 
distilling flower and plant essences. Madara Cosmetics (and others) are 
successfully developing international markets.



Visual representation
Representing matrix organizations visually has challenged managers 
ever since the matrix management structure was invented. Most 
organizations use dotted lines to represent secondary relationships between 
people, and charting software such as Visio and OrgPlus supports this 
approach. Until recently, Enterprise resource planning (ERP) and Human 
resource management systems (HRMS) software did not support matrix 
reporting. Late releases of SAP software support matrix reporting, and 
Oracle eBusiness Suite can also be customized to store matrix information.

http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_AG
http://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation








Dizains 
un laba 
gaume

1. Abgunstes muiža









2. Baiba Prindule-Rence («Mazā feja»)











3. Inga Meldere
Braunijs no Bruņenieku ielas
microRIBOCA



Infrastruktūra ir infrastruktūra







Runajiet ar ekspertiem

piemēram, Cēsu pils amatniekiem



un zinātniekiem, piemēram: Alternative plants







Autentiski tautas tērpi 
nav vienādi!



Vissvienkāršākais produkts – trauku dvielītis!
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Kas ir koučings?

#OneStepToSuccess

Process, ar kura palīdzību, izmantojot padziļinātas 
būtības jautājumus un dažādas tehnikas, 
klients iegūst skaidrība par savu aktuālo 
jautājumu.



Kāpēc koučings strādā?

#OneStepToSuccess

● Pieņem klienta esošo situāciju

● Koncentrēšanās uz tagadni un nākotni

● Meklē dziļāku jēgu un nosaka vēlamo rezultātu

● Praksē pielieto vizualizāciju, nākotnes projecēšanu

● NLP tehnikas ar mērķi sasniegt labāko potenciālu klientā 



Kur mans bizness/ ideja ir šobrīd?
Darbošanās grupās

#OneStepToSuccess

4 x 10 min

1 min Tev aktuālais jautājums

8 min Ierosinājumi no grupas (katra dalībniece max 2min) 

1 min Solis, ko darīsi



Uzstāšanās

#OneStepToSuccess

● Īsi un kodolīgi

● Vienkārši un saprotami

Konkrēti jautājumi Konkrētas atbildes

KLAUSĪTIES!



Atgriezeniskā saite

#OneStepToSuccess

● Īsi un kodolīgi

● Pozitīvi

● Kas labi un ko varētu uzlabot

● Ierosinājumi

● Pieredze
Palīdzēt

Atblastīt - iedrošināt - motivēt



Biznesa vīzija

#OneStepToSuccess

“KO” sabiedrība iegūs uzņēmuma darbības rezultātā.

Microsoft: A computer on every desk and in every home.
(Dators katrā mājā uz katra galda)



Biznesa misija

#OneStepToSuccess

Misija ir kā norāde uz ceļu vīzijai.
Paskaidro „KURŠ“, „KO“ un „KĀPĒC“

American Express: Our Mission Is Helping Others Accomplish Theirs.
(Mūsu misija ir palīdzēt citiem izpildīt viņu misiju)



Mērķauditorijas nodefinēšana:

● Pēc problēmas/ vajadzības

● Produkta pielietojuma veida/izmantojamības

● Ienākuma līmeņa

● Dzimuma utt.

#OneStepToSuccess



Atziņas - kas bija vērtīgākais no šīs dienas?

#OneStepToSuccess





Nākošā tikšanās

#OneStepToSuccess

26. septembrī 

plkst.10:00



Saziņai

#OneStepToSuccess www.upmovement.io

Organizatoriskie jautājumi: Inese - 29119797 

Jautājumi par saturu: Santa - 29970996

Citi jautājumi: Agnese - 20246046

urbana.fonds@gmail.com



Solis tuvāk panākumiem

#OneStepToSuccess

PALDIES


