
 

 
 

 

 “Īsteno sapni par savu biznesu” 
tiešsaistes uzņēmējdarbības seminārs jauniešiem 

2021.gada 4.novembrī no plkst.15:00-17:00 
 

Programma 
 
15:00 – 15:20 – Ievads un iepazīšanās. Ice-breaker spēle “E+E+S”. Kas ir veiksmīga karjera 
un uzņēmējdarbība. Kas ir veiksmīgs uzņēmējs un, kādus darbiniekus meklē jebkurš darba 
devējs. Veiksmīga uzņēmēja portrets (raksturojums, iezīmes, spējas, stiprās un vājās vietas, 
funkcijas). Ar ko uzņēmējs atšķiras no biznesmeņa. Bizness vai uzņēmējdarbība- kuru 
izvēlēties. 
 
15:20 – 15:40 – Veiksmīga uzņēmēja instrumentu kaste un, kas tajā iekšā. Veiksmīga 
uzņēmēja superspējas. Kā atpazīt uzņēmēja gēnu sevī. Skenē sevi ar “Speed Scan” metodi 
un atrodi savus spēka punktus, talantus un biznesa prasmes. Formula “Burvju trijnieks”, kas 
ātri atklās tavas galvenās superspējas. Noderīgi instrumenti papildus spēju atklāšanā, kas 
tev noderēs uzņēmējdarbībā. 
 
15:40 – 16:00 – Kā strādāt ar savām spējām ikdienā (to attīstīšana, ieradumu veidošana, 
mērķa nospraušana, izvairīšanās no šķēršļiem u.c.). Kā ar savām superspējām veidot 
uzņēmējdarbību.Uzmanies no lamatām jau pašā uzņēmējdarbības sākumā. Radītājs un 
patērētājs- kas viņi ir un, kā tos atpazīt. Improvizācijas spēle “Yes but..” Divi draugi jeb neiekrīti 
naudas slazdā. Kā izkustēties no vietas brīdī, kad neizdodas. 
 
16:00 – 16:20 – Aktivizējam superspējas un sākam ceļojumu pretī mērķim. Motivācija, 
prokrastinācija, izdegšana. Kā paredzēt nākotni un saprast tendences. Kas es esmu, kur es 
eju, kādēļ esmu šeit. Kur aizvedīs katrs no maniem izvēlētajiem ceļiem. Jaunrade, 
radošums, drosme. Vingrinājumi jaunrades un radošuma attīstīšanai “Hunter”, “Finger 
puzzle”, “Train”. 
 
16:20 – 16:40 – Metode “Connect the Dots”. Summējam visu apgūto un pulējam rezultātu. 
Dažādu papildus biznesa prasmju attīstīšanas instrumentu iepazīšana. Izvēlamies 
piemērotākos sev. Uzņēmēja otra svarīgākā superspēja un, kā tā palīdz mērķu 
sasniegšanā. Metode “Simts un nulle”. Motivācijas attīstīšanas spēle “Booster”. 
 
16:40 – 17:00 – Veiksmes stāsti no Latvijas. Jaunieši uzņēmējdarbībā. Esmu uzņēmējs, es 
varu! Satiec veiksmīgu uzņēmēju sevī un atver savu dārgumu lādi. Uzvarētāju sumināšana. 
Mājas darbs nākamajām 30 dienām. Jautājumi un atbildes. Kopsavilkums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Nodarbības vadītājs: 
 

Andris Arhomkins - pasniedzējs, uzņēmējs, individuālo un grupu nodarbību 
treneris ar plašu starptautisku pieredzi attiecību veidošanā, karjeras izglītībā un 
uzņēmējdarbībā. Starptautiskās karjeras un uzņēmējdarbības attīstības 
programmas "Start Strong" autors un vadītājs. Šī programma septiņu gadu 
laikā ir palīdzējusi uzsākt karjeru un uzņēmējdarbību vairāk kā 30 000 jauniešu 
un pieaugušo deviņās.  

Andra darbs un sasniegumi ir saņēmuši tādus apbalvojumus kā "Eagle Award" (ASV) balva par 
labāko inovāciju izglītības jomā 2015.gadā, "Mission Honor Award" (ASV) apbalvojums par 
izcilu veikumu karjeras un uzņēmējdarbības izglītībā, Junior Achievement Lietuva atzinības 
raksts “Par ieguldījumu Lietuvas uzņēmējdarbības vides attīstīšanā”, Latvijas Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) "Karjeras atbalsta balva 2020" par izcilu veikumu karjeras izglītībā 
un daudzus citus.  
Ar savām lekcijām un nodarbībām Andris Arhomkins ir uzstājies Indianas universitātē (ASV), 
Stokholmas Ekonomikas augstskolā (Latvijā), Tartu universitātē (Igaunijā), Igaunijas Mākslas 
akadēmijā, Viļņas universitātē (Lietuvā), Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Biznesa skolā un 
citur. Savas karjeras laikā viņš ir strādājis ar tādām organizācijām kā UNESCO, ASV Valsts 
departaments, Nacionālā basketbola asociācija (NBA), Nacionālā sieviešu basketbola 
asociācija (WNBA), Nacionālā hokeja līga (NHL), USA Hockey un daudzām citām. 
Andrim Arhomkinam ir maģistra grāds izglītības zinātnē un viņš ar izcilību ir mācījies Tallinn 
School of Management (Igaunijā) un Foreign Service Institute (ASV).  
 


