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LM aicina pieteikties intensīvām apmācībām
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai
Date : 07/01/2020

Labkl?j?bas ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava soci?l?s uz??m?jdarb?bas
ideja, pieteikties bezmaksas intens?vo apm?c?bu kursam veiksm?gas soci?l?s uz??m?jdarb?bas
uzs?kšanai un ?stenošanai. Apm?c?bas b?s unik?la iesp?ja ?s? laik? daž?du speci?listu vad?b? apg?t
gan teor?tiskas zin?šanas, gan praktiskas iema?as, lai dibin?tu savu soci?lo uz??mumu un ideju beidzot
p?rv?rstu realit?t?.
Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdarbības būtība un
tiesiskais regulējums Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu savas
biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmējdarbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas
zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības
modeļiem. Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur šie
jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācību kursa
noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā sagatavot
veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 13, no
plkst.10:00 līdz 17:30 Kopumā notiks trīs apmācību kursi:
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kurss: 18.01., 25.01., 1.02., 8.02. (pieteikšanās līdz 13. janvārim)
kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3. februārim)
kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24. februārim)

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai kļūtu par
apmācību dalībnieku kādā no trim kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam
jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: http://ejuz.lv/suapmacibas, kas pieejama
Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā
https://www.facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas
Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. Visi
apmācību kursu dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā e-pastā
nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu informācija: Līga
Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.
Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas personas bez
iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks aicinātas piedalīties sociālās
uzņēmējdarbības ideju konkursā. Plašāka informācija sekos.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
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