
 

 

 

Biznesa izmēģinājumu laboratorijas programma 
2018. gada marts - jūnijs 

 

Biznesa izmēģinājumu laboratorija (B-LAB) ir platforma ViA studentu biznesa ideju 
atbalstam un izvērtējumam pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas. 

B-LAB mērķis ir veicināt studentu interesi par uzņēmējdarbību un savu biznesa ideju 
attīstību, nodrošinot tam nepieciešamo konsultatīvo un infrastruktūras atbalstu jeb 
pirms-inkubāciju. 

B-LAB Programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieguvumi darbojoties B-LAB: 

1. Praktiskas vadlīnijas biznesa modeļa izstrādē, 
2. Apmācības, 
3. Mentorings, 
4. Tehniskais nodrošinājums (telpas darbam, sapulcēm, sanāksmēm, internets, 

piekļuve laboratorijām), 
5. Tīklošanās iespējas ar citiem pirms-inkubatora dalībniekiem. 
 

Biznesa modeļa izstrāde 

B-LAB aktivitāšu laikā katrai individuālajai biznesa idejai tiek izstrādāts Business Model 
Canvas (BMC) jeb biznesa modeļa vizuālā diagramma. 

BMC ir veidne uzņēmējdarbības potenciāla izvērtēšanai un stratēģiskas vadības 
izstrādei, ko izmanto, lai attīstītu jaunus vai dokumentētu jau esošus uzņēmumus. 
Veidne palīdz uzskatāmi raksturot uzņēmuma vērtību un pienesumu tirgū, 
infrastruktūru, klientus, finanses un citus rādītājus. BMC ietver visu būtisko informāciju, 
kas nepieciešama biznesa plāna izstrādei. 
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Apmācību laiki: No plkst. 17:15 līdz plkst. 20:00 
Apmācības: 

1. Ievads uzņēmējdarbībā - 26.03.2018. (Aigars Andersons)  
1.1. Kas ir uzņēmējs un uzņēmējdarbība 
1.2. Uzņēmības pazīmes 
1.3. Radoša pieeja/ iztēle 
1.4. MAIR formula (motivācija, spējas (ability), interese, resursi) 
1.5. Vai esmu tam gatavs? 
1.6. Sociālās uzņēmējdarbības aspekts uzņēmējdarbības kontekstā 

 
2. Mārketings un pārdošana - 03.04.2018. (Rūdolfs Strēlis)  
2.1. Produkta pozicionēšana 
2.2. Tirgus segmentācija 
2.3. Konkurences analīze 
2.4. Mārketinga instrumenti un informācijas kanāli 
2.5. Produkta un/vai pakalpojuma izplatīšanas kanāli un metodes 
2.6. Sociālās uzņēmējdarbības aspekts mārketinga un pārdošanas kontekstā 
 
3. Darbs komandā un plānošana - 18.04.2018. (Maira Leščevica)  
3.1. Grupa vs. komanda 
3.2. Komandas veidošana (spēle) 

 
4. Finanses I – 08.05.2018. (Sarmīte Rozentāle) 
4.1. Budžeta un resursu plānošana 
4.2. Tiešās, netiešās, mainīgās, pastāvīgās izmaksas 
4.3. Produkta pašizmaksas noteikšana 
4.4. Ārējie finanšu avoti 
4.5. Sociālās uzņēmējdarbības aspekts finansēs I kontekstā 

 
 
 



 

 

 
5. Finanses II – 14.05.2018. (Sandra Brigsa) 
5.1. Grāmatvedība 
5.2. Nodokļi 
5.3. Uzņēmējdarbības juridiskās formas  
5.4. Likumdošana 
5.5. Sociālās uzņēmējdarbības aspekts finansēs II kontekstā 

 
6. Komunikācijas treniņš / pitčings – 29.05.2018. (Dāvis Dargelis un Oskars 

Belcāns) 
6.1. Biznesa idejas prezentēšana 
6.2. Investoru piesaiste 
6.3. Praktiski padomi 

 
7. Noslēguma pasākums/ ideju prezentēšana - 12.06.2018.  

Mentorings 

1. Katrai B-LAB komandai tiek piesaistīts mentors - pieredzējis uzņēmējs vai 
nozares eksperts, kuram ir vairāku gadu sekmīga biznesa pieredze un kurš ir 
gatavs dalīties savās zināšanās un pieredzē. 

2. Mentors sniedz praktiskus padomus, idejas, dalās kontaktos, pieredzē un 
zināšanās, lai vecinātu komandas biznesa idejas attīstību. 

3. Mentorēšana ietver gan tikšanās un diskusijas, gan arī cita veida informācijas 
apmaiņu. 

4. Mentors komandai velta vidēji 1 stundu nedēļā, 15 stundas visas B-LAB 
programmas laikā. 

5. Mentors ar komandu tiekas regulāri (vismaz reizi 2 nedēļās) klātienē (vai 
izmantojot tiešsaistes komunikācijas rīkus), lai pārrunātu biznesa idejas virzību. 

6. Reizi divās nedēļās mentors sniedz komandas progresa ziņojumu B-LAB 
koordinatoram. 

7. Mentors virza komandu, nevis risina jautājumus komandas vietā! 

Tehniskais nodoršinājums 

1. B-LAB aktivitātes notiek Vidzemes Augstskolā, Tērbatas ielā 10 telpā T203. 
2. T203 telpa komandām pieejama katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 18:00 

pierakstoties pie administratora. 
3. Komandas pēc iepriekšēja pieraksta var rezervēt T203 vai kādu citu telpu 

individuālām sapulcēm, sanāksmēm. 
4. T203 telpā ir nodrošināta komandas darba vieta (galdi, krēsli), internets, WiFi, 

pieejama biroja tehnika. 
5. Pamatojot nepieciešamību, komandām ir iespēja iegūt piekļuvi ViA laboratorijām. 

Papildu iespējas 

1. Apvienot darbošanos B-LAB ar GP, BD, MD izstrādi 
2. Bez maksas apmeklēt interesējošas lekcijas ViA (iepriekš saskaņojot) 


