Reģionālais seminārs "Jauno uzņēmēju skola 2019"
2019.gada 17.septembrī, Zemgales vidusskolā Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā
ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma”
ietvaros organizēja semināru “Jauno uzņēmēju skola 2019”. Semināra mērķis un uzdevumi ir sekmēt
inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Tukuma novadā:
1. sniegt informāciju un praktisko pieredzi skolēniem par inovatīvas uzņēmējdarbības
uzsākšanas iespējām, darbojoties JA Latvia programmās;
2. informēt skolotājus, kā ietekmēt un motivēt jauniešu karjeras izvēli, pievēršot uzmanību
skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU) kā uzņēmējspēju attīstošam procesam un
veiksmes atslēgai uzņēmējdarbībā.
Kopumā reģionālajā seminārā piedalījās 121 dalībnieks.
Semināru atklāja un dalībniekus sveica JA Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns, Tukuma
novada Domes Uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks un Zemgales vidusskolas
direktore Liene Tāsse.
JA Latvija projektu vadītājs Jānis Bunkšs dalībniekus iepazīstināja ar SMU programmu – īstu
uzņēmējdarbības, tehnoloģiju un dzīves stila piedzīvojumu skolas laikā. Īpašais viesis - uzņēmēja Ieva
Kalve - stāstīja, kas ir viedā ekonomika un kā tā var palīdzēt veidot inovatīvus un tehnoloģiskus SMU.
SMU programmas dalībnieki Emīls Žubulis (SMU CIRCULUS vadītājs, 3.vieta Latvijā
2018./2019.m.g.) un Reinis Nikuļcevs (JA Latvia SMU programmas absolvents, LIAA Jelgavas biznesa
inkubatora jaunais uzņēmējs, SIA RocketGrip) atklāja savu pieredzi, kā no idejas var izaugt
uzņēmums, kā būt uzņēmējam skolā, kas jāņem vērā.
Rihards Vijums (LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora vecākais projektu vadītājs) iepazīstināja ar
LIAA Jūrmalas biznesa inkubatora sniegtajām iespējām un konsultācijām.
Skolēniem bija dota iespēja darboties trīs radošajās darbnīcās:
1. kā padarīt SMU inovatīvu? (RTU Riga Business School ideju ģenerēšanas darbnīca);
2. inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas projektā “Creazone”;
3. SMU veidošana pamatskolā.
Skolotāji savukārt iepazinās ar jauno JA Latvija mājaslapu un SMU reģistrēšanas sistēmu.
Semināra noslēgumā skolēni un skolotāji varēja iesaistīties viktorīnā, kuras galvenā balva bija
Tallink Latvija ceļojums.

Pasākums tiek īstenots LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Skolēnu mācību uzņēmumu programmas ilggadējs
atbalstītājs ir Swedbank Latvia.
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