
  

 

 

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi (A)  

6 programmstundas 

 
Pamatojums: Uzņēmējdarbība ir valsts izaugsmes un labklājības pamatā. Par uzņēmēju iespējams 
kļūt jau skolas laikā. Lai motivētu jauniešus biznesa uzsākšanai ir nepieciešama daudzpusīga un uz 
biznesa attīstību orientēta informācija pašiem pedagogiem un izglītības iestāžu vadītājiem. Mācības ir 
virzītas uz katra dalībnieka motivāciju novērtēt uzņēmējdarbības nozīmi gan pašu pedagogu, gan 
jauniešu – karjeras izaugsmē, gan visas valsts tautsaimniecības attīstīšanā. Investējot jaunajos 
uzņēmējos Latvijas valsts konkurētspēja var tikai pieaugt. 
 
Mērķis  
Pilnveidot pedagogu kompetenci skolēnu uzņēmējspēju attīstīšanā un inovāciju attīstības 
veicināšanā. 
 
Programmu īsteno: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs.  
Programma saskaņota 24.02.2016. saskaņojuma Nr. RIIMC-16-057 Apgūstot programmu 6 stundu 
apjomā, pedagogi saņem apliecību. 

PROGRAMMA 

Skolēnu uzņēmējspēju attīstīšana un inovāciju attīstības veicināšana skolas vidē 
2016. gada 24. marts,  

TC Domina Shopping, Ieriķu ielā 3, konferenču telpā, 6.stāvā, pie C ieejas 
 

Laiks Aktivitātes 

11:00 - 11:45 Reģistrācija 

12:00 – 12:20 Rīgas gadatirgus 2016  atklāšana 

13:00 – 13:25 

Jānis Krievāns, JA Latvija valdes priekšsēdētājs 

JA Latvija programmu sniegtās iespējas jauniešu uzņēmējdarbības prasmju 
un zināšanu attīstīšanai 

13:25 – 14:00 

Agnese Aljēna, MBA 

„Radošs bizness” 

Bizness ir viena no radošākajām nodarbēm, jo mēs radam kaut ko no nekā. 
Tas attiecas gan uz klasiski radošajām industrijām, gan uz jebkuru citu 
jomu. Biznesā mēs radam trīs dimensijās - cilvēku, materiālajā un 
nemateriālajā. Spēlējoties ar šo dimensiju atsevišķiem elementiem varam 
nonākt pie jaunām idejām, kas var palīdzēt kļūt vēl radošākiem un pārvērš 
biznesu par ļoti aizraujošu spēli.  

Agnese Aljēna ir radījusi Biznesa Rūnas, kas palīdz domāt par biznesu 
radoši. Agnese ir doktora kandidāte vadībzinībās, viņai ir 10 gadu pieredze 
bankā produktu attīstības vadīšanā un pēdējos 8 gadus Agnesei ir savs 
bizness - viņa ir profesionāla fotogrāfe.  

 



  

 

 

14:00 – 14:30 

Vita Brakovska, MBA 

„Parastu lietu neparasts pielietojums uzņēmējdarbībā” 

Viena no zināmākajām frāzēm jaunrades kontekstā ir „viss, ko varēja 
izgudrot, jau ir izgudrots” – to teica ASV Patentu valdes vadītājs Čārlzs 
Duels 1899.gadā. Vai joprojām vajag izgudrot ko jaunu vai izmantot 
alternatīvu pieeju konkurētspējīgu biznesa risinājumu veidošanā? Un kas ir 
mani īpašie nemateriālie resursi, ko varu pārvērst par priekšrocību savā 
darbā? Kā vājās puses var pārvērst stiprajās pusēs? Kā radošumu un 
vienkāršību varat padarīt par jēgpilnu sabiedroto XXI gadsimtā – 
izaicinājumiem un konkurences piesātinātajā pasaulē? Atbildes praktisko 
pusi iepazīsim nodarbībā, kura apkopo spilgtus un atmiņā paliekošus 
Latvijas radošo prātu pieredzes stāstus, kas rosina nepārvaramu vēlmi 
praksē pārbaudīt sava radošuma potenciālu un izmantot to jauna veida 
rezultātu sasniegšanā.Pielietotās metodes: labās prakses piemēri, Latvijas 
radošo uzņēmēju darinājumu kolekcijas demonstrācija 

14:30 – 15:00 

Inga Riemere, Rīgas Kultūru vidusskola 

“Uzņēmējkompetences attīstība vispārējā vidējā izglītībā” 

Uzņēmējkompetence ir viena no astoņām Eiropas Padomes noteiktajām 
mūžizglītības kompetencēm. To var attīstīt uzņēmējdarbības izglītības 
ietvaros. Kādus mācību priekšmetus tas skar? Kādos vecumposmos tas ir 
aktuāli? Kāda ir ekonomikas loma uzņēmējkompetences attīstībā? Meklēsim 
kopā atbildes uz šiem jautājumiem! 

15:00 – 15:20 

Santa Kazaka, Āgenskalna Valsts ģimnāzija 

Inovatīvu ideju radīšana, izmantojot metodi "Pasaules kafejnīca” 
(„World Cafe”) 

"Pasaules kafejnīca  jeb „World Cafe”  ir viena no diskusiju vadīšanas 
metodēm, ar kuras palīdzību ikviens skolēns aktīvi piedalās inovatīvas idejas 
radīšanā. Tās pamatu veido 5 elementi - atbilstošas vides radīšana, 
iepazīstināšana, grupu darbs, jautājumu daļa un apkopojums. 

15:20 – 17:00 Rīgas skolu SMU  intervēšana un novērtēšana 

 
Pieteikšanās līdz 10.03. 2016. www.jal.lv 
 
Papildus informācija par semināru: Dace Sondare, RIIMC galvenā speciāliste, 67105541 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.jal.lv/

