
  

  

Junior Achievement Latvija 
Skolotāju A līmeņa tālākizglītības kursi Latvijas skolotājiem 

 
Programmu īsteno: Junior Achievement Latvija.  
Programma saskaņota ar IZM 2012.gada 19.jūlijā. Saskaņojuma Nr. – 253.  
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 ne tik daudz uz aktīvu darbu grupās 

par konkrētām uzņēmējdarbības pozīcijām, bet 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. 

 

1.modulis. Uzņēmējdarbības būtība un nozīme Latvijā un Eiropā. Labās prakses piemēri  

2015. gada 22. oktobrī, Rīgas Ekonomikas augstskola (SSE Riga), 3.stāvs, 311.auditorija 
 

PROGRAMMA 

 

Laiks Aktivitāte Runātājs 

Ceturtdiena, 22.oktobris 

9:00-10:00 Reģistrācija                                                                                                                     Telpa: 311.aud. 

10:00-10:20 Semināra atklāšana 
Jānis Krievāns 
Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs 

10:20-11:20 Uzņēmējdarbība skolā Eiropā un Latvijā 
Diāna Pauna 
Rīgas Ekonomikas augstskolas (SSE Riga) 
prorektore  

11:20-11:40 

Uzņēmējdarbības būtība un nozīme   
Kā motivēt cilvēkus uzsākt uzņēmējdarbību  
jau skolas un studiju laikā? 

Dāvis Suneps 
LU studentu Biznesa inkubators 

11:40-12:25 

Uzņēmēja pieredzes stāsts 
Sekot savam aicinājumam - 
vai tas ir labs padoms? 

Viesturs Sosārs 
ārsts - uzņēmējs, Techhub valdes loceklis, Real 
Sound Lab līdzīpašnieks, SSE Riga lektors 

12:30 -13:20 Pusdienas 

13:25 -14:00 
Uzņēmēja pieredzes stāsts 
Mans draugs Džims… 

Andrejs Strods 
inženieris – uzņēmējs, Blue Bridge Technologies 
dibinātājs un vadītājs, SSE Riga lektors 

14:00-14:30 

Uzņēmēja pieredzes stāsts 
How to teach the unteachable? / Kā iemācīt 
neiemācāmo? 

Fionn Dobbin 

dizaineris – uzņēmējs, MAMMU dibinātājs, 
SSE Riga lektors  

14:30-15:00 
Mācību resursi uzņēmējdarbības apgūšanai 
(grāmatas, datu bāzes, u.c. resursi) 

Christopher Rieber 
SSE Riga Informācijas dienesta direktors 

15:00-15:15 Pārtraukums   

PRAKTISKAIS DARBS 

15:15-16:00 

Mācību metode skolotājiem:  
Praktiski uzdevumi uzņēmējdarbības 
izglītības resursu apzināšanā un izmantošanā 

Christopher Rieber 
SSE Riga Informācijas dienesta direktors 

16:00-16:15 Skolotāju apmācību noslēgums                                                                                        


