
 

 

Junior Achievement Latvija 

A līmeņa tālākizglītības kursi Latvijas skolotājiem 

PROGRAMMA 
 

Pamatojums - lai motivētu jauniešus biznesa uzsākšanai, nepieciešama daudzpusīga un uz biznesa attīstību orientēta 

informācija pašiem pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem. Apmācības ir virzītas uz aktīvu darbu grupās par konkrētām 

uzņēmējdarbības pozīcijām un, galvenokārt, uz katra dalībnieka motivāciju novērtēt uzņēmējdarbības nozīmi gan pašu 

pedagogu, gan jauniešu karjeras izaugsmē, gan visas valsts tautsaimniecības attīstīšanā. Tā būs pozitīva iniciatīva 

paskatīties uz uzņēmējdarbības vidi no pedagogu skatu punkta.  

 

Mērķis - iedrošināt pēc iespējas plašāku pedagogu daļu motivēt jauniešus uzsākt uzņēmējdarbību, celt uzņēmējdarbības 

prestižu sabiedrības acīs, kā arī sekmēt pedagogu izpratni par inovāciju lomu konkurētspējas veicināšanā, informēt par 

norisēm saistībā ar inovācijām, tādējādi mudinot pēc iespējas plašāku pedagogu un jauno uzņēmēju (SMU) daļu pievērsties 

inovatīvu risinājumu izstrādei un pielietošanai. 

2.modulis 

Labākās mācību metodes un pieredzes apgūšana. Labās prakses piemēri. 

2018. gada 4. oktobrī, RTU Riga Business School, Skolas iela 11, Rīga 

Pasākums tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko 

līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. 

 

Sadarbībā ar: 

Laiks Aktivitāte Lektors 

9:00 - 9:30 Reģistrācija. Kafija. 

9:30 - 9:40 
A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursu atklāšana. 
JA Latvija programmu dalībnieku sasniegumi. 
 

Claudio A.Rivera, RTU Riga Business School 
bakalauru programmas direktors 
 
Inga Bolmane, JA Latvija programmu direktore 

9:40 - 10:20 Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālistu pieredze. 
Claudio A.Rivera, RTU Riga Business School 
bakalauru programmas direktors 

10:30 - 11:10 

 
RTU  Riga Business School vebinārs – tiešraide. 
Zīmolvedība. 
Kā veiksmīgi attīstīt sava uzņēmuma zīmolu un kas ir 
svarīgs zīmolvedībā? 
 

Katrīna Brimerberga, Rimi Baltic Group speciāliste 
mārketinga un zīmolvedības jautājumos 

11:10 - 11:20 Jautājumi, komentāri. 

11:30 - 12:15 Kā kļūt par veiksmīgu jaunuzņēmēju? 

Henrijs Skujiņš, JA Latvija SMU  programmas 
absolvents 
 
Valters Odziņš, SIA “O Krafts” dibinātājs 
 
Romans Galaiko, JA Latvija SMU  programmas 

absolvents 

12:15 - 12:45 Pārtraukums. Pusdienas, kafija. 

12:45 - 13:15 

 
Swedbank biznesa plāna rīks. Tā izmantošana Skolēnu 
mācību uzņēmuma biznesa plāna veidošanā. 
 

Reinis Jansons, Swedbank Finanšu institūta vadītājs 

13:15 - 14:00 
 
Kā strukturēt veiksmīgu Skolēnu mācību uzņēmumu? 
  

Inga Jākobsone,  RTU Riga Business School 
pasniedzēja 

14:00 - 14:15 

 
Kopsavilkums par nodarbību saturu. A līmeņa 
tālākizglītības kursu 2. moduļa apliecību izsniegšana. 
 

Inga Bolmane, JA Latvija programmu direktore 


