
 

 

Junior Achievement Latvija 

A līmeņa tālākizglītības kursi Latvijas skolotājiem 

PROGRAMMA 
 

Programmu īsteno: Junior Achievement – Young Enterprise Latvija. 
Apgūstot programmu 36 stundu apjomā pedagogi saņem Apliecību. 

Apliecība derīga, uzrādot izglītības dokumentus. 
 

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 

2017. gada 5. oktobrī, RTU Riga Business School, Skolas iela 11, Rīga 

 

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 – iedvesmai. 

9:40-10:20 

 
Labās prakses -  uzņēmumu veidošanās piemēri. Start-
up uzņēmumi. Hobijs vai apzināta izvēle. 
 

Uzņēmēju pieredzes stāsti 
Aldis Greitāns, LatBan  

10:20-11:00 
Biznesa kanvas - kas uzņēmumam palīdz izprast savu 
biznesa modeli, un plānot tālāko stratēģiju. Kas ir SMU 
pamatā. 

1. Darbnīca – biznesa kanvu pamatprincipi. 
Inga Jākabsone, RTU RBS 

11:00-11:40 
Problēmas, ko risina bizness. 
Idejas biznesam. 

2. Darbnīca ideju ģenerēšanai. Ideju rīki skolotājiem. 
Santa Paegle, LIAA inkubators 
Romāns Galaiko,JAL SMU absolvents – SMU 

“Koka tauriņi”dalībnieks 
Linda Sinka, LEARN IT dibinātāja 

11:40-11:45 Pārtraukums  

11:45- 12:00 Preču zīmes un patenti skolēnu mācību uzņēmumos. Evita Lande, LR Patentu valde 

12:00-12:10 Preču zīmes un patenti. Pieredzes stāsts. RTU Design Factory 

12:10 -12:30 
Lursoft datubāzes – to izmantošana mācību darbā. Kā 
iegūt informāciju par uzņēmējdarbību Latvijā.   

Linda Kalniņa, SIA LURSOFT IT 

12:30-13:00 Pusdienas  

13:00 -14:30 
Veiksmīgas biznesa idejas radīšanas un koncepta kritēriji. RBS. Webinārs – tiešraide Claudio Rivera, RTU 
RBS, Raivis Kalniņš, Brain Games izpilddirektors 

14:30-14:40 Kā iegūt informāciju par uzņēmējdarbību Latvijā.   

14:40 -15:00 
Grupu apspriedes, prezentāciju gatavošana, kopsavilkums par nodarbību saturu 
JAL komanda un Claudio Rivera, RTU RBS 


