
 

Junior Achievement Latvija 

A līmeņa tālākizglītības kursu 3. modulis Latvijas skolotājiem 

 
Vieta: VEF KVARTĀLA KAMERZĀLE (2.stāvā) - Ieriķu iela 5A, Tirdzniecības centrs Domina Shopping, Ieriķu iela 3 
Norises laiks: 2017. gada 9. decembrī 
Apmācību 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 plašu 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.  
Programmu īsteno: Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.  

Apgūstot programmu 36 stundu apjomā pedagogi saņem Apliecību. 
Apliecība derīga, uzrādot izglītības dokumentus. 

 

Uzņēmējdarbības vide Latvijā. Skolēnu mācību uzņēmumi darbībā 

 

PROGRAMMA 

 

Inga Bolmane, JA Latvija programmu direktore, e-pasts: inga@jal.lv 

 

A līmeņa tālākizglītības kursi tiek īstenoti LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas 

Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. 

 

Laiks Aktivitāte Runātājs Norises vieta 

9:50-10:00 Reģistrācija  

10:00-10:30 Uzņēmējdarbības vide un prognozes Latvijā 

Aigars Rostovskis, LTRK 

prezidents, JA Latvija padomes 
priekšsēdētājs 

VEF KVARTĀLA 
KAMERZĀLE 

atrodas bijušās 
Valsts 

elektrotehniskās 
fabrikas (VEF) 
teritorijas sirdī. 

Ieriķu iela 5A, Rīga 

10:30-10:50  
Uzņēmējdarbības izglītība Latvijā un Eiropā. ICEE 
pētījums   

Sintija Lase, JA Latvija 

starptautisko projektu 
koordinatore 

 
VEF KVARTĀLA 

KAMERZĀLE 

10:50-12:20 

 

Komandas sadarbība, atbildības sadale, darba 
plāna izveide 
  

Sintija Lase, JA Latvija 

starptautisko projektu 
koordinatore 

 
VEF KVARTĀLA 

KAMERZĀLE 

12:20 Transfērs uz tirdzniecības centru Domina Shopping   

13:00-14:00 Pusdienas Bistro LIDO DOMINA 

Tirdzniecības centrs 

Domina Shopping, 

Ieriķu iela 3 

14:00 -16:00 

“CITS BAZĀRS” skolotāju istaba 
Pieredzes apmaiņa ar SMU pedagogiem JA Latvija stendā 
JA Latvija skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākuma “CITS BAZĀRS” 
apmeklējums.  

Tirdzniecības centrs 
Domina Shopping, 

Ieriķu iela 3 

17:00-17:40 SMU Apbalvošanas ceremonija 
 

mailto:inga@jal.lv

