
   
 

Uzņēmējdarbības skola noslēgusies 
 

28. aprīlī notika Biznesa augstskolas Turība “Uzņēmējdarbības skolas” noslēguma 

pārbaudes tests, kurā apkopots viss, ko skolēni apguva lekcijās par uzņēmējdarbību, 

ekonomiku un veiksmīgas karjeras, dzīves ceļa veidošanu, un projekta dalībnieku izlaidums. 

Starp vairāk nekā 100 “Uzņēmējdarbības skolas” izlaiduma dalībniekiem no visas Latvijas bija 

arī mūsu skolas 10. klases skolēni: Amanda Līga Bernoviča, Kristers Delikatnijs, Gvido 

Eizāns, Samanta Ērgle, Leons Gipke, Eiriks Kalnriekstiņš, Adrians Kaugers, Daniels 

Kovaļenko, Mikuss Krēbss, Kristīne Liepiņa, Jānis Orlovs, Anastasija Trifanova, Santa 

Turinceva, Matīss Vasks, Edīte Visocka un Artūrs Žmurovs. 

Projekta “Uzņēmējdarbības skola” izlaidumu atklāja un vadīja pasākumu vadītājs Aivis 

Ceriņš. Viņš jauniešiem šajā neparastajā laikā, kad pūš pārmaiņu vēji, novēlēja nebūvēt mūrus, 

bet būvēt vējdzirnavas, tātad nepretoties jauniem izaicinājumiem, nenoslēgties no ārpasaules, 

bet tieši otrādi meklēt jaunus risinājumus, pieņemt izaicinājumus, būt pārmaiņu veidotājiem. 

Jauniešus uzrunāja Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis 

Baumanis. Baumaņa kungs atzina, ka  izdevās organizēt iedvesmojošas lekcijas un radošas 

nodarbības ar biznesa, komunikācijas, reklāmas, tūrisma un citu nozaru ekspertiem, kaut arī  

izpalika viena no būtiskām projekta daļām – ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem. Rektors 

novēlēja jauniešiem neapstāties pie sasniegtā, novērtēt paveikto un uzstādīt jaunus, skaistus 

mērķus, tiekties uz izaugsmi. 

Scandiweb biznesa attīstības speciālists, Biznesa augstskolas Turība absolvents Rūdolfs 

Freibergs vadīja iedvesmojošu lekciju “Pretī izaicinājumiem: 134 dienas Peru”. Peru Rūdolfs 

nokļuva Erasmus+ programmas ietvaros, kur ne tikai studēja, bet aktīvi ceļoja un apmeklēja 

pasaulē skaistākās vietas – Amazoni, Maču Pikču un Rainbow Mountain. 

Visi 16 projekta dalībnieki saņems Biznesa augstskolas Turība apliecinājumus par to, ka 

mācību gada garumā ir apmeklējuši “Uzņēmējdarbības skolas” nodarbības, apgūstot biznesa 

un uzņēmējdarbības pamatus.  

Jaunieši dalījās pārdomās par projektā piedzīvoto: 

Adrians Kaugers atzīst: “Projekta sākumā es domāju, ka visas nodarbības būs saistītas 

tikai ar biznesa jautājumiem un ka es padziļināti mācīšos sarežģītas uzņēmējdarbības struktūras 

shēmas, aprēķinus, bet nodarbībās ieguvu zināšanas par to, kā labāk iekļauties sabiedrībā, kā 

pareizi uzsākt sarunu ar cilvēku, kā pilnveidot sevi kā personību, kā vienkārši būt laimīgam. 

Es esmu ļoti priecīgs par iespēju piedalīties projektā. Tā ir vienreizēja pieredze, kura noteikti 

ļoti noderēs dzīvē. Paldies lektoriem, kuri dalījās pieredzē ar mums!” 

Mikuss Krēbss projekta noslēgumā dalās ar savām atziņām: “ Uzņēmējdarbības skola, 

manuprāt, bija labs projekts, kas iepazīstināja mūs vairāk un padziļinātāk ar uzņēmējdarbības 

vidi, mārketingu un sava zīmola veidošanu. Ir žēl, ka visas nodarbības notika attālināti un 

izpalika ekskursijas uz uzņēmumiem, jo manuprāt klātienes komunikācija ļauj daudz vairāk 

iedziļināties runātāja teiktajā un izprast dzirdēto. Kopumā projekts bija ļoti labs un es vēlētos 

tajā piedalīties arī nākošajā gadā.”  

Edīte Visocka raksta: “Manuprāt, lekcijas bija aizraujošas un vērtīgas, jo sniedza 

visaptverošu informāciju, dažādus padomus, kas saistīti ne tikai ar uzņēmējdarbības 



jautājumiem, bet arī ar ikdienas dzīvi un karjeras veidošanu. Esmu pateicīga par to, ka man bija 

bezmaksas iespēja apgūt jaunas iemaņas un prasmes, kā arī klausīties pieredzējušu cilvēku 

pieredzes stāstus par aktuālām tēmām, piemēram, komandas veidošanu, pašprezentāciju un 

komunikāciju u.c. Šīs nodarbības mani iedvesmoja uzdrīkstēties, izvirzīt mērķus un tos 

sasniegt arī savā dzīvē. 

Eiriks Kalnriekstiņš secina: “Attālinātajās nodarbībās ir daudz mazāk iespēju nekā 

klātienes, bet, protams, nebija par sliktu uzzināt vairāk par uzņēmējdarbību, pat ja es neplānoju 

ar to saistīt savu karjeru.” 

Gvido Eizāns dalās savās pārdomās: “Es, piedaloties "Uzņēmējdarbības skolā", esmu 

sapratis, cik interesanti ir būt uzņēmējam, un kādi izaicinājumi tam visam nāk līdzi. Kā arī 

esmu iemācījies dažādas tehnikas sevis pilnveidošanai ikdienas dzīvē.” 

Samanta Ērgle atzīst: “Man šķiet, ka šīs nodarbības bija patiešām noderīgas ikvienam to 

dalībniekam un esmu pateicīga par šo lielisko iespēju. Dalība projektā man deva iespēju vairāk 

ielūkoties uzņēmējdarbības sfērā, apgūt lietišķo etiķeti un palīdzēs orientēties dažādās dzīves 

situācijās. Piedaloties šajās nodarbībās, ieguvu arī jaunus draugus. Vēlētos šādu iespēju 

izmantot arī nākamgad.” 

 

 

Paldies projekta īstenotājiem un tā dalībniekiem! 

 

Pedagogs karjeras konsultants, ekonomikas skolotāja Ingrīda Bērziņa 

 

 

 

 


