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Bezmaksas seminārā Rēzeknē palīdzēs
jauniešiem apgūt darba tirgum un biznesam
nepieciešamās iemaņas
Date : 19/09/2018
Starptautiskā projekta #PanākumuSkola ietvaros 20. septembrī Rēzeknē noritēs
bezmaksas seminārs jauniešiem. Seminārā ar pieredzi, zināšanām un padomiem
dalīsies četri dažādu nozaru profesionāļi - mūziķis Justs Sirmais, riska kapitāla fondā
Overkill Ventures programmu vadītāja Diāna Lāce, sociālo mediju stratēģe un
reklāmas aģentūras “WWWOLF” vadītāja Jurita Krūma un fitnesa treneris Dinārs
Zāģers.
#PanākumuSkola semināru ciklā uzrunāt jauniešus tiek aicināti dažādu nozaru
profesionāļi - lektori, kas palīdzēs gan ar praktiska rakstura padomiem saistība ar
mūsdienu darba, tehnoloģisko un ekonomisko vidi, gan dalīsies pašu stāstos par
veiksmēm un neveiksmēm.
Justs Sirmais ir mūziķis, kurš Eiropas mūzikas klausītājiem pazīstams kā Latvijas
pārstāvis 2016. gada Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā. Justs jauniešiem pastāstīs
par savu pieredzi, kā viņam izdevās realizēt savas radošās ambīcijas caur cītīgu
darbu. Kā strādāt un organizēt darbu, ja nav priekšnieka, kas katru dienu uzrauga,
un kādu atbildību nes atpazīstamība mūsdienu digitālajā laikmetā. Justs padalīsies
ar zināšanām, kā veidot karjeru mūzikas un citās radošajās jomās.
Diāna Lāce ir programmu vadītāja riska kapitāla fondā “Overkill Ventures” un
jauniešu iniciatīvu organizācijas “Global Shapers Riga” dibinātāja. Seminārā Diāna
pastāstīs par to, kā īstenot idejas biznesā, izmantot tehnoloģijas savā labā un sākt
veidot savu nākotnes karjeru šodien. Ar plašu pieredzi startapos, “Overkill
Ventures” programmu vadībā un Pasaules Ekonomikas foruma (WEF) iniciatīvu
īstenošanā, Diāna dalīsies ar praktiskiem padomiem, kā mērķtiecīgi attīstīt sevi,
savu personību un būt sociāli atbildīgam to darot.
Jurita Krūma ir sociālo mediju stratēģe un uzņēmēja, par kuras biznesu nekur neko
nevar uzzināt, bet vienmēr kāds to iesaka kādam, kurš to ir ieteicis kādam citam.
Jau pusgadu viņa sevi sauc par latgalieti Liepājā, kura izbauda dzīvi 12
kvadrātmetros. Jau trīsarpus gadus viņa sevi sauc par uzņēmēju, kurai nav ne
biroja, ne reklāmas, ne darba laika, ne atvaļinājuma. Viņu strādājot var sastapt
jebkur - stāvlaukumā, pludmalē, sporta zālē vai kafejnīcā. Kā dzīvot vairāk ar
mazāk; kāpēc būt jocīgam ir forši (un finansiāli izdevīgi); kā strādāt no sirds (un no
rajona); kā uzvarēt biznesā, negribot uzvarēt - par to vairāk Juritas lekcijā.
Mēs visi eksistējam šajā pasaulē, bet vai varam teikt, ka pa īstam dzīvojam un
pilnvērtīgi izmantojam laiku, kas mums dots? Dinārs Zāģers ir treneris, kas savā
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darbā ar sportistiem izmanto ne tikai fiziskos treniņus, bet arī cenšas trenēt to prātu
– kā kļūt par čempionu, kā noticēt saviem spēkiem. “Train your mind to train your
body” ir teiciens, kurš kļuvis par Dināra treniņu un dzīves vadmotīvu. Ja Tu spēj
sevi domās pārliecināt, ka vari, tad Tu patiešām arī vari!
Seminārs noritēs Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, Krasta ielā
31, Rēzeknē.
Ierašanās un reģistrēšanās no pl. 17:45. Semināra sākums pl. 18:15.
Dalība seminārā bez maksas, reģistrējoties: http://ej.uz/PanakumuSkolaRezekne
Seminārs noritēs starptautiskā jauniešu projekta #PanākumuSkola ietvaros, kuru
Latvijā organizē Coca-Cola HBC Latvia sadarbībā ar Latvijas Darba devēju
konfederāciju (LDDK). #PanākumuSkola ir Coca‑Cola HBC uzsākta iniciatīva, kas
radīta, lai veicinātu jauniešu iespējas sasniegt karjeras mērķus un ambīcijas,
iedvesmojot jauniešus un palīdzot realizēt savu potenciālu. Seminārs Rēzeknē būs
jau piektais seminārs pasākumu ciklā Latvijā.
#PanākumuSkola ir Coca‑Cola HBC īstenota programma visās 28 uzņēmuma
pārstāvētajās valstīs, lai sniegtu atbalstu jauniem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30
gadiem. Programmas mērķis ir atbalstīt jauniešus veiksmīgā karjeras uzsākšanā,
attīstot būtiskākās dzīves un uzņēmējdarbības prasmes un veicinot kontaktu tīklu
izveidi.
#PanākumuSkola projekta koordinators
Ilmārs Šukjurovs
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