
                                                     
 

 

Jēkabpilī, Rīgā un Valmierā pedagogi bez maksas tiks apmācīti  
jauniešu uzņēmējdarbības izglītības veicināšanā  

 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „Firma L4” septembrī un oktobrī 
organizē Jēkabpilī, Rīgā un Valmierā bezmaksas seminārus pamata un vidējās izglītības iestāžu 
pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem-treneriem, lai uzlabotu viņu kompetenci darbā ar jauniešiem un 
sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā.  
 
Seminārus vadīs pieredzējuši uzņēmējdarbības eksperti Anita Mežinska un Uldis Cimdiņš, kuri pasniedzējiem 
un jaunatnes darbiniekiem-treneriem stāstīs, kā sniegt nepieciešamo atbalstu un efektīvāk strādāt ar 
uzņēmējdarbības uzsācējiem un sabiedrības pārstāvjiem, kuri vēlas iesaistīties uzņēmējdarbībā. 
 
Lektores Anitas Mežinskas vadītais seminārs pamata un vidējās izglītības iestāžu uzņēmējdarbības un/vai 
sociālo zinību priekšmetu pasniedzējiem notiks no 10:00-15:00: 

13.septembrī Jēkabpilī, 
19.septembrī Rīgā, 

27.septembrī – Valmierā. 
• Latvijas zinātnieku galvenie sasniegumi dabas, dzīvības un inženierzinātnēs 
• inovatīvo ideju (preču un pakalpojumu) piemēri, t.sk. kas balstīti uz Latvijas zinātnieku 
• sasniegumiem 
• jaunu ideju ģenerēšanas metožu apskats 
• stereotipi par uzņēmējdarbību 
• Latvijas uzņēmēju labās prakses piemēri inovatīvas uzņēmējdarbības īstenošanā 

• intelektuālā īpašuma vērtība un tā aizsardzības nozīmība 
• citi temati, kas saistīti ar semināra dalībnieku prasmju pilnveidošanu darbā ar jaunatni ārpus izglītības iestādēm 

 
Lektora Ulda Cimdiņa vadītais seminārs jaunatnes darbiniekiem-treneriem notiks no 10:00-15:00: 

14.septembrī Jēkabpilī, 
28.septembrī Valmierā, 

5.oktobrī Rīgā. 
• Latvijas zinātnieku sasniegumi dabas, dzīvības un inženierzinātnēs 
• jaunatni motivējoši veiksmes stāsti par jaunajiem uzņēmējiem 
• jaunatnes sabiedriskās aktivitātes un to saikne ar iesaistīšanos uzņēmējdarbībā 

• inovatīvo ideju (preču un pakalpojumu) piemēri 
• jaunu ideju ģenerēšanas metožu apskats; 
• ieguvumi no iesaistīšanās uzņēmējdarbībā 
• intelektuālā īpašuma vērtība un tā aizsardzības nozīmība 
• informācija par iespējām jaunatnei uzlabot zināšanas un prasmes uzņēmējdarbībā, kļūstot 
• par brīvprātīgajiem palīgiem uzņēmējiem 
• citi temati, kas saistīti ar semināra dalībnieku prasmju pilnveidošanu darbā ar jaunatni ārpus izglītības iestādēm 

 
Anita Mežinska ir uzņēmēja un biznesa stratēģiskās attīstības un menedžmenta konsultante ar vairāk nekā 20 
gadu pieredzi apmācību izstrādē un vadīšanā par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību, kā arī lektore 
Liepājas Pedagoģiskajā Universitātē un daudzu publikāciju un meistarklašu autore par uzņēmējdarbības tēmu. 
2010.gada augustā vadījusi seminārus apmācību cikla „Inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšana” ietvaros par 
inovatīvu ideju ģenerēšanu, pilnveidošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu.  
 
Uldis Cimdiņš ir uzņēmējs un lektors, kurš inovatīvas uzņēmējdarbības un tehnoloģiju attīstības jomā darbojas 
kopš 2004.gada. Uldis Cimdiņš ir Rīgas Tehniskās universitātes MBA Kursa „Inovāciju tehnoloģijas” 
pasniedzējs, PHARE 2003.gada programmas projekta „Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs” 
līdzautors un Ekonomikas ministrijas finansētā projekta „Inovācijas inkubatora izveide Rīgas Biomateriālu 
inovācijas un attīstības centrā” autors. 2008. – 2010.gadā vadījis seminārus inovatīvo biznesa ideju autoriem 
par ideju ģenerēšanu, pilnveidošanu un uzņēmējdarbības uzsākšanu. 

 
Semināri pedagogiem notiek LIAA realizētās „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programmas ietvaros”, 
un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. 

 
Pieteikties dalībai semināros var, aizpildot elektronisko reģistrēšanās anketu http://www.l4.lv/reg/ vai 
nosūtot pieteikumu uz e-pastu macibucentrs@L4.lv vai faksu 67500181. 
 
Sīkāka informācija: 
 
Sigita Dišlere 
SIA "Firma L4" Mācību centra vadītāja 
Jelgavas iela 90, Rīga, LV1004 
Tālr.+371 67500180 
E-pasts: sigita.dislere@L4.lv 


