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ATKLĀTĀ KONKURSA "LABĀS GRIBAS UZŅĒMĒJS" NOLIKUMS 
 
Labdarības fonda "REACH FOR CHANGE" (turpmāk tekstā – "Fonds") labdarības programma           
"LABĀS GRIBAS UZŅĒMĒJS" (turpmāk tekstā – "Programma") sadarbībā ar TV3 Latvia un SEB             
Banka rīko atklātu konkursu sociālajiem uzņēmējiem, kas piedāvā sociālas inovācijas sākuma stadijā,            
kuru mērķis ir uzlabot bērnu un pusaudžu dzīvi Latvijā.  

1. Vispārējie noteikumi: 

1.1. Šis nolikumus nosaka kārtību, kādā tiek organizēta un norisinās pretendentu atlase           
Programmā. 

1.2. Programmā var piedalīties bezpeļņas organizācijas un personas, kas piedāvā inovatīvus          
risinājumus problēmam, ar kurām ir saskārušies bērni un pusaudži, kas dzīvo Latvijā.  

1.3. Konkursa uzvarētājs saņem iespēju piedalīties Reach for Change organizētā sociālo uzņēmēju           
atbalsta programmā "Sociālās Uzņēmējdarbības Inkubators”, saņemt gan vietējo, gan         
starptautisko ekspertu padomus, ka arī padomus no uzņēmējiem un Programmas partneriem,           
tīklošanas iespējas un projekta popularizēšanas iespējas.  

1.4. Konkursa uzvarētājs saņem mērķa grantu EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro un nulle             
centu) apmērā uz vienu gadu no TV3 Latvia 

1.5. Viens no konkursa finālistiem saņem balvu EUR 5 000 (pieci tūūkstoši eiro un nulle centu)               
apmērā uz vienu gadu no SEB banka. Balvas iegūvēju izvēlēsies bērnu žūrija.  

1.6. Iesniedzot pieteikumu, Dalībnieks apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar atklātā konkursa           
"Labās gribas uzņēmējs" noteikumiem un piekrīt tiem.  

2. Konkursa mērķi un uzdevumi: 

2.1. Sniegt finansiālu un nefinansiālu atbalstu bezpeļņas organizācijām un personām, kuras          
piedāvā inovatīvus risinājumus, sākuma stadijā, problēmām, ar kurām ir saskārušies bērni un            
pusaudži, kuri dzīvo Latvijā.  

3. Pretendenti:  

3.1. Konkursā var piedalīties Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī citu valstu pilsoņi,             
kas pilnvaroti strādāt Latvijā.  

3.2. Konkursā var piedalīties dalībnieki, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu.  

3.3. Iesniegumu var iesniegt bezpeļņas organizācija, ko vada sociālais uzņēmējs vai pats sociālais            
uzņēmējs kā privātpersona.  

3.4. Konkursā nedrīkst piedalīties:  

3.4.1.TV3 Latvia, SEB Banka un Fonda darbinieki;  

3.4.2.Personas, kas jau iepriekš saņēmušas Fonda finansējumu; 

3.4.3.Sociālās Uzņēmējdarbības Inkubatora (SU Inkubatora) dalībnieki. 

4. Piekrišana personas datu apstrādei:  

4.1. Fonds (pasta numurs 2094, 103 13 Stokholma, organizācijas numurs 802426-5590) ir           
atbildīgs par personāldatu apstrādi, kurus Jūs nododat, kad reģistrējaties Fonda datubāzē.           
Reģistrējot kontu Fonda datubāzē, Jūs piekrītat Jūsu personāldatu izmantošanai apakšminētos          
nolūkos:  

4.1.1.Personāldati ir savākti, lai nodrošinātu kvalitatīvu pieteikumu apstrādi un komunikāciju          
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ar pieteikumu iesniedzējiem pieteikšanās posmā un pēc pieteikšanās periodā; 

4.1.2.Pieteikšanās posma laikā personāldati tiek izmantoti, lai analizētu Jūsu pieteikumu un           
brīdinātu Jūs par pieteikšanās procesa posmu termiņiem; 

4.1.3. Pieteikšanās posma laikā personāldati tiek izmantoti, lai nepieciešamības gadījumā          
pieprasītu papildu informāciju no pieteikumu iesniedzējiem; 

4.1.4.Pēc pieteikšanās personāldati tiek izmantoti, lai nodrošinātu pieteikuma        
iesniedzējus ar papildu informāciju no Fonda, piemēram, par atkārtotu         
pieteikšanās posmu. 

4.2. Jums ir iespēja labot vai atjaunot informāciju jebkurā laikā, sazinoties ar Fondu.  

4.3. Gadījumā, ja Jūs nevēlaties saņemt informāciju no Fonda, Jūs varat izdzēst savu kontu             
jebkurā brīdī.  

4.4. Fonds neizplatīs Jūsu pieteikumu daļēji vai pilnīgi ārpus noteiktās cilvēku grupas, kurai ir             
tiesības novērtēt Jūsu pieteikumu (skatīt 4.5.). 

4.5. Jūsu personāldati var tikt izpausti kompānijām, kas ir iesaistītas pakalpojumu piegadāšanā,           
kurus pieprasa Fonds un kuri paredz personāldatu apstrādi:  

4.5.1.  Kompānijas, kas piegādā IT-pakalpojumus konkursam;  

4.5.2.  Kompānijas, kas atbild par konkursa mārketinga aktivitātēm;  

4.5.3.  Kompānijas, kas piedalās konkursa pieteikumu analīzē. 

4.6. Lai nepieļautu to, ka cita persona var izlasīt, koriģēt vai ļaunprātīgi izmantot Jūsu pieteikumu,              
Jūs kā reģistrēts lietotājs esat atbildīgs/-a par atslēgšanos no Jūsu konta un interneta pārlūka              
aizvēršanu.  

4.7. Jūs esat atbildīgs/-a par pareizu ievadītās informācijas saglābāšanu katru reizi, kad           
atslēdzaties no konta. 

4.8. Fonda personāldatu apstrāde ir īstenota saskaņā ar Zviedrijas likumdošanu (Akts par           
personāldatiem (SFS 1998:204); Akts par komunikāciju elektroniskajā vidē (SFS 2003:389)).          
Šie akti aizsargā no cilvēku tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personas neaizskaramību            
personāldatu apstrādes laikā.  

4.9. Saskaņā ar Aktu par personāldatiem, Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par Jūsu            
personāldatiem, kas tiek glabāti Fonda datubāzē. Ja Jums rodas jautājumi sakarā ar Jūsu             
personāldatu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar Fondu (latvija@reachforchange.org). 

5. Lojalitāte:  

5.1. Programmas pretendenti, dalībnieki, finālisti un uzvarētājs apņemas:  

5.1.1.ar savu rīcību nenodarīt ļaunumu citiem Programmas dalībniekiem; 

5.1.2.atturēties publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar Fonda darbības             
mērķiem. 

5.2. Nepatiesas informācijas minēšana un konkurentu nomelnošana ir stingri aizliegta.  

6. Uzvarētāju noteikšanas kritēriji: 

6.1. Vispārīgie atbilstības kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēta pretendentu iesniegto ideju atbilstība           
Programmai:  

6.1.1. Sociālais ietekme: Pretendenta iesniegtās idejas mērķis ir uzlabot bērnu un/ vai            
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jauniešu dzīvi, tā risinā globālas un būtiskas Latvijā dzīvojošu bērnu un jauniešu            
problēmas, aizsargā viņu tiesības; 

6.1.2.  Ideja sākuma stadijā: Pretendenta iesniegtā ideja atrodas tās attīstības sākuma stadijā;  

6.1.3. Iespēja īstenot: Fonds meklē unikālu ideju sākuma stadijā, kas ne tikai piedāvā             
neparastu un radošu problēmas risināšanas metodi, bet arī ir realizējama;  

6.1.4. Pretendents kā idejas iniciators: Pretendents ir idejas iniciators un organizācijas           
līderis, kuram ir iespēja un tiesības patstāvīgi kontrolēt idejas īstenošanu;  

6.1.5. Dalība atbalsta programmā: Pretedents vēlas un apņemas piedalīties Fonda          
nefinansiālajā atbalsta programmā, ja tiek izvēlēts ka viens no konkursa finālistiem.  

6.2. Iesniegtās idejas, kas neatbilst iepriekš minētajiem Programmas atbilstības kritērijiem netiek          
turpmāk izskatītas un vērtētas pēc atlases kritērijiem (skatīt 6.3. Atlases kritēriji).  

6.3. Atlases kritēriji, pēc kuriem tiek vērtētas un atlasītas labākās pretendentu idejas:  

6.3.1.Kritērijs, pēc kura tiek vērtēta Problēma:  

6.3.1.1. Nozīmīgums: Identificētā problēma, pēc statistikiem pierādījumiem un vietējo        
sektora eksperta apliecinājuma, ir nozīmīga. Pretendents ir spējīgs norādīt faktus,          
skaitļus, un atsauksmes no uzticamiem avotiem, kas apliecina mēroga un          
problēmas vērienīgumu. 

6.3.2.Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēts piedāvātais Risinājums: 

6.3.2.1. Inovācija: Piedāvātais risinājums atšķiras no citiem līdzīgas vai identiskas         
problēmas risinājumiem, kas jau ir pieejami tirgū; 

6.3.2.2. Potenciāls: Tas, vai piedāvātajam risinājumam ir potenciāls, tiek vērtēts         
izmantojot apakškritērijus:  

6.3.2.2.1. Izmaiņas sistēmā: Idejai piemīt potenciāls ilgtermiņā mainīt       
problemātiskas jomas;  

6.3.2.2.2. Vēriens: Idejai piemīt izaugsmes un/ vai paplašināšanās potenciāls.        
Sākotnēji tas var būt mazs projekts, taču tam piemīt potenciāls nākotnē – to ir              
iespējams attīstīt valsts vai pat starptautiskā līmenī, lai mainītu vairāku          
tūkstošu bērnu un pusaudžu dzīves; 

6.3.2.2.3. Finansiālā ilgtspēja: No idejas iespējams radīt projektu, kas ne ilgāk          
kā trīs gadu laikā jāpārveido ilgtspējīgā sociālās uzņēmējdarbības modelī ar          
ilgtermiņa finanšu plānu.  

6.3.2.2.4. Biznesa plāns: Idejas pamatā ir biznesa plāns, kas nozīīmē, ka          
projekts var būt/ vai tam ir potenciāls kļūt par neatkarīīgu no grantiem un             
pamata darbība ir saimnieciska darbība.  

6.3.3.Kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēts idejas iniciators jeb Pretendents: 

6.3.3.1. Motivācija: Pretendents izrāda vēlmi attīstīt ideju arī lielākā mērogā un iegūt            
ilgtspējīgus rezultātus ar skaitļu, faktu un plānošanas palīdzību; 

6.3.3.2. Vadības un uzņēmējdarbības prasmes: Pretendentam ir pieredze līdzīgos         
projektos vai ir zināšanas par uzņēmējdarbību.  

6.4. Visi finālisti, kas tiks izvēlēti prezentēt savas idejas žūrijai, piedalīsies SU Inkubatora            
programmā.  
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6.5. Konkursa finālā posmā “Pitch Night” tiks noteikts uzvarētājs, kurš papildus saņems mērķa            
grantu EUR 15 000 no TV3 Latvia, ka arī viens no konkursa finālistiem saņem balvu EUR 5                 
000 (pieci tūūkstoši eiro un nulle centu) apmērā uz vienu gadu no SEB Banka. Balvas               
iegūvēju izvēlēsies bērnu žūrija.  

7. Programmas finālisti un uzvarētājs 

7.1. Konkursa uzvarētājs saņem:  

7.1.1.  Mērķa grantu EUR 15 000 apmērā uz vienu gadu;  

7.1.2.Iespēju piedalīties SU Inkubatora programmā, kas sniedz konsultācijas un apmācības, kā           
arī nepieciešamos rīkus projekta īstenošanai;  

7.1.3.Padomus no uzņēmējiem un Programmas partneriem. Katram SU Inkubatora         
dalībniekam būs iespēja iegūt padomdevēju(mentoru);  

7.1.4.Tīklošanas iespējas ar sociālajiem uzņēmējiem, kas darbojas bērnu interešu aizsardzības          
jomā Latvijā un citās Fonda darbības valstīs;  

7.1.5.Organizācijas un projekta popularizēšanas iespējas ar partneruzņēmumu reklāmas        
resursu palīdzību.  

7.2. Inkubatora programmas finālisti saņem:  

7.2.1.Iespēju piedalīties SU Inkubatora programmā, kas sniedz konsultācijas un apmācības, kā           
arī nepieciešamos rīkus projekta realizācijai;  

7.2.2.Tīklošanas iespējas ar sociālajiem uzņēmējiem, kas darbojas bērnu interešu aizsardzības          
jomā Latvijā un citās Fonda darbības valstīs;  

7.2.3.Padomus no uzņēmējiem un Programmas partneriem;  

7.2.4.Organizācijas un projekta popularizēšanas iespējas ar partneruzņēmumu reklāmas        
resursu palīdzību.  

8. Pieteikumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

8.1. Lai iesniegtu pieteikumu, katram dalībniekam ir nepieciešams izveidot kontu tīmekļa vietnē           
www.reachforchange.org.  

8.2. Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē, tīmekļa vietnē www.reachforchange.org, ievērojot grafikā        
noteiktos konkursa posmu termiņus (skatīt sīkāk 9. punktu "Konkursa uzvarētāju noteikšanas           
procedūra").  

8.3. Pieteikuma veidlapa tīmekļa vietnē ir jāaizpilda latviešu, krievu vai angļu valodā. 

8.4. Pretendents automātiski saņem paziņojumu par pieteikuma iesniegšanu un visiem jaunumiem          
un/ vai izmaiņām saistībā ar dalību Programmā. 

8.5. Iesniegtie pieteikumi tiek glabāti Fonda datubāzē. Fonds ir tiesīgs pieprasīt no 
dalībniekiem papildu informāciju (skatīt sīkāk 4. punktu “Piekrišana personas datu 
apstrādei”). 

8.6. Fonds neuzņemas atbildību un nepieņem sūdzības par sakaru uzņēmumu darbību un interneta            
kļūdām;  

8.7. Pieteikumi, kas sūtīti uz e-pastu vai drukātā formā, NETIKS izskatīti.  

9. Konkursa uzvarētāju noteikšanas procedūra 

9.1. Dalībnieku identifikācija un uzvarētāju noteikšana sastāv no sešiem posmiem. Lēmumu          

http://www.reachforchange.org/
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pieņem TV3 Latvia, Fonda un SEB Banka darbinieki, bērnu tiesību speciālisti, bezpeļņas un             
publisko sektoru pārstāvji, kas strādā ar bērniem, uzņēmēji no tradicionālajiem un sociālajiem            
sektoriem, un TV3 Latvia kanāla skatītāji. 

9.2. Pirmais atlases posms – Pieteikumu izskatīšana: Pieteikumus izskata brīvprātīgie, kuri ir           
TV3 Latvia, Fonda un SEB Banka darbinieki, kā arī pieaicinātie eksperti, kuri izvērtē             
pieteikumu loģiskumu. Katru pieteikumu neatkarīgi izskata divi brīvprātīgie, izmantojot         
noteikto kritēriju sarakstu (skatīt 5. punktu “Uzvarētāju noteikšanas kritēriji”). Ja lasītāju           
viedokļi saskan, pieteikums nokļūst nākamajā kārtā vai tiek izslēgts. Ja viedokļi atšķiras,            
lēmuma pieņemšanai tiek piesaistīta trešā brīvprātīgā persona. Pieteikumi, kas veiksmīgi ir           
izturējuši konkursa pirmo kārtu, nokļūst otrajā kārtā. Visi dalībnieki savos kontos saņem ziņu             
par pirmās kārtas rezultātu. 

9.3. Otrais atlases posms – Pretendentu intervijas ar ekspertiem: Pēc divu nedēļu atbalsta un             
sagatavošanās, veiksmīgākos kandidātus intervēs TV3 Latvia, Fonda un SEB Banka          
darbinieki Rīgā. Pretendenti tiek vērtēti saskaņā ar konkursa kritērijiem. Pamatojoties uz           
interviju rezultātiem, tiks sagatavots 10 - 15 veiksmīgāko pretendentu saraksts, kuri turpinās            
dalību konkursa ceturtajā kārtā.  

9.4. Trešais atlases posms – Administratīvā izvērtēšana un ekspertu pieteikumu lasīšana:          
Fonda darbinieki pārbauda pretendentu sniegto informāciju, tajā skaitā rekomendācijas un          
atbilstību kritērijiem.  

9.5. Ceturtais atlases posms – Programma „Akselerators”, apmacības idejas attīstīšanai:         
Mēneša laikā tiks organizēti un īstenoti tādi pasākumi kā treiningi, semināri un darbnīcas, lai              
attīstītu idejas un pretendentu projektus, padziļinātu problēmas un tās risinājuma saprašanu,           
izstrādātu biznesa modeli un projekta gaitu līdz finansiālajai stabilitātei un tās sociālās            
ietekmes veicināšanai. 

9.6. Piektais atlases posms – Balsošana internetā: Pretendenti, kuri ir izvēlēti uz piekto posmu,             
piedalās publiskā internetbalsošanā portālā www.skaties.lv. Balsošana sākas 15. janvārī         
pulksten 12:00 (dienā) un beidzas pulksten 12.00 (dienā) - 24. janvārī. Visi pieteikumi, kas              
tiks saņemti pēc pulksten 12.00 (dienā) - 24. janvārī, netiks izskatīti. Balsošanas rezultātā             
tiks noteikti 6-8 finālisti, kuri piedalīsies sestajā atlases posmā - Pitch Night. 

9.7. Sestais atlases posms – Pitch Night: Finālistiem, kas būs nonākuši līdz pēdējam atlases             
posmam, būs jāprezntē sava ideja divām žurijas grupām - ekspertu žūrijai un bērnu žurijai.              
Šis atlases posms būs ļoti sarežģīts, jo finālistiem būs jāizdomā kā vienlīdz labi pārliecināt              
abas žūrijas grupas. Pēdējā atlases posmā tiks noteikts uzverētājs, kurš iegūs galveno balvu             
15 000 EUR un vieta inkubatorā, otrās un trešās vietas ieguvējus, kuriem arī tiks nodrošināta               
vieta inkubatoru programmā, ka arī bērnu žūrijas balvas iegūvējs, kurš saņņems 5 000 EUR.  

9.8. Uzvarētājs tiks pasludināts 31. janvārī 2018. gadā. 

9.9.  Konkursa posmi un termiņi apkopoti tabulā: 

Pieteikumu un sociālo projektu ideju iesniegšana.  
Pieteikumi, kas iesniegti pēc termiņa, netiks ielādēti sistēmā. 

2017. gada 18. oktobris – 2017.      
gada 17.novembris. 

Pirmais atlases posms.  
Pieteikumu izskatīšana. 

2017. gada 20. novembris – 25.      
novembris 

Otrais atlases posms.  
Administratīvā izvērtēšana un pretendentu intervijas ar      
ekspertiem. 

2017.gada 27.novembris -  
6.decembris 
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Trešais atlases posms.  
Programma „Akselerators”. Apmacības pretendentam idejas     
attīstīšanai. 

2017. gada 15.decembris.- 
2018.gada 12. janvāris 

Ceturtais atlases posms.  
Balsošana internetā. 

2018. gada 15.janvāris – 
24. janvāris, plkst. 12:00     

(dienā) 
Piektais atlases posms.  
Pitch Night.  

2018. gada 26. janvāris 

Uzvarētāja paziņošana. 2018. gada 31. janvāris 
 

1. Konkursam iesniedzamo dokumentu saraksts:  

10.1. Konkursa pirmajā posmā dalībniekiem ir jāaizpilda elektroniskais pieteikums, kas jāiesniedz           
www.reachforchange.org tiešsaistes sistēmā.  

10.2. Konkursa otrajā posmā Fonds var sazināties ar dalībniekiem un lūgt iesniegt papildu             
dokumentus:  

10.2.1. CV (PDF failu, kura izmērs nepārsniedz 3 MB);  

10.2.2. Pretendentiem, kas iesniedz pieteikumu savas bezpeļņas organizācijas vārdā, kopā ar           
savu CV jāiesniedz arī organizācijas reģistrācijas apliecības kopija, nodokļu maksātāja          
apliecības kopija un organizācijas statūtu kopija (PDF faili, kuru kopējais izmērs nepārsniedz            
3 MB);  

10.2.3. Dokumenti jānosūta uz sekojošu e-pasta adresi: latvija@reachforchange.org. 

10. Līgumu noslēgšana ar uzvarētāju un finālistiem:  

11.1. Līgumi ar finālistiem par dalību SU Inkubatora programmā un ar konkursa uzvarētāju par              
mērķa grantu tiek noslēgti uz vienu gadu. 

11.2. Līgumos, kas tiek noslēgti ar uzvarētājiem, ir noteikta uzvarētāju obligāta dalība SU             
Inkubatora aktivitātēs, kā arī ceturkšņa atskaišu nodošana Fondam.  

11.3. Fonda piešķirto finansējumu saņēmējs var izmantot tikai un vienīgi projekta realizācijai. Ja             
nepieciešams, visus naudas līdzekļus pretendentam var izmaksāt kā algu.  

11.4. Fondam nav konkrētu prasību attiecībā uz izdevumiem, bet uzvarētājam var tikt pieprasīta             
atskaite par izdevumiem, kas saistīti ar iegūto mērķa ziedojumu.  

11.5. Līgumu ar SU Inkubatora programmas dalībnieku var pagarināt uz diviem gadiem. Lēmums             
tiek pieņemts katru gadu, izvērtējot sociālā uzņēmēja sasniegumus iepriekšējā gadā, un ir            
atkarīgs no SU Inkubatora programmas pieejamības Latvijā.  

11.6. Fonds saglabā tiesības izbeigt līguma saistības ar dalībnieku pirms līguma termiņa beigām, ja              
finansējuma saņēmējs neievēro līguma nosacījumus. 
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