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Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 
vidusskolas un pamatskolas skolēnu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

 
Valsts mēroga fināla 2013 Nolikums 

 

Nolikuma izmantošana  

Nolikums tiek izmantots Latvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Nacionālā 
fināla konkursa rīkošanai. Nolikums ir pieejams visām ieinteresētajām 
personām, kas pretendē uz dalību minētajā Konkursā. Nolikums ir publicēts 
mājas lapā jal.lv  

Konkursa mērķis un uzdevumi  

Konkursa mērķis ir uzņēmējdarbības mācīšana visās izglītības pakāpēs, 
centrējot uz skolēnu spēju attīstību - noticēt pašam sev, mācīties uzņemties 
atbildību, attīstīt radošumu - uzņēmējspēju kompetences attīstīšana praktiskā 
pasākumā.  
Uzdevumi:  
- izvērtēt SMU darbību un sasniegumus mācību gadā - dibinot, attīstot savu 
uzņēmumu,  
- novērtējot SMU, sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam 
piemīt izaugsmes potenciāls,  
- sekmēt jaunatnes zināšanu un intereses pieaugumu par veiksmīgu 
uzņēmējdarbību,  
- pievērst sabiedrības uzmanību Skolēnu mācību uzņēmumu darbībai un 
sasniegumiem kā procesam un veiksmes atslēgai ne tikai uzņēmējdarbībā, bet 
arī dzīvē.  

Konkursa dalībnieki  JA-YE Latvija dalībskolu skolotāji un skolēni, SMU programmas dalībnieki.  

Pieteikšanās kārtība  

Līdz 21. aprīlim, 2013 visi vidusskolas un pamatskolas Skolēnu mācību 
uzņēmumi, kuri vēlās piedalīties Valsts mēroga SMU finālā, kuri darbības laikā 
aktīvi darbojās, reklamējot sevi, piedaloties gadatirgos, sagatavojot 
nepieciešamās atskaites un ievērojot darbības principus, piesakās elektroniski 
vortālā http://www.jal.lv/news/380, aizpildot pieteikšanās formu Valsts mēroga 
SMU finālam 2013.  

Konkursa 1. kārta  

Tiek izskatīti visi Pieteikumi un atlasīti 15 labākie SMU gan pamatskolas, 
gan vidusskolas grupā.  
Atlases kritēriji – Valsts mēroga SMU finālam (max 60 punkti):  
- SMU ir reģistrēta www.jal.lv, ir iesniegti visi nepieciešamie dibināšanas 
dokumenti - 20 punkti;  
- aizpildīti visi reģistrācijas lauki pieteikuma formā vortālā jal.lv – 5 punkti;  
- jal.lv vortālā aizpildīti visi pieprasītie informācijas lauki SMU profilā (informācija 
par SMU, SMU apraksts, pievienots logo, produkta apraksts un attēls – 10 
punkti;  
- SMU ir piedalījies vismaz 3 gadatirgos - 15 punkti;  
- SMU produkts un darbība ir raksturojami kā inovatīva vai tehnoloģiska vai 
sociāli atbildīga vai arī ir vairākas no minētām pazīmēm – 10 punkti; 
- SMU finansiālie rādītāji.  
 
Papildus punktus iespējams iegūt par iegūtām nominācijām – 10 punkti par 
katru, kā arī par dalību starptautiskajā programma Enterprise withaut Borders 
(tikai vidusskolas SMU) – maks. 10 punkti.  
1. kārtas rezultāti tiek paziņoti līdz 23. aprīlim.  

Konkursa 2. kārta/fināls (1., 2., 
3. kārta) 

SMU Valsts mēroga fināls norisinās 2013. gada 14. maijā Latvijas 
Universitātē.  

Skolēnu mācību uzņēmumu 
Valsts mēroga fināla 
vērtēšanas posmi un kritēriji  

Vērtēšanas posmi (pamatskolas SMU) 
- SMU izstādes stends;  
- Intervijas ar žūriju pie stenda;  
 
Vērtēšanas posmi (vidusskolas SMU) 
- SMU izstādes stends;  
- Intervijas ar žūriju pie stenda;  
- Biznesa prezentācija Sagatavotā prezentācija jāiesniedz arī elektroniski 
līdz 10. maijam ŠEIT - http://www.enudiena.lv/upload/?id=94;  
- Intervija ar žūriju.  
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Vērtēšanas 1. posms (pamatskolas un vidusskolas SMU) - IZSTĀDES STENDA UN 
INTERVIJA AR ŽŪRIJU vērtēšana (maks. 50 punkti)  

Valoda – latviešu, ar iespējamiem žūrijas komisijas jautājumiem angļu valodā (pamatskolas SMU 
jautājumi tikai latviešu valodā). 

 
 
 

Vērtēšanas 2. Posms (tikai vidusskolas SMU) – BIZNESA PREZENTĀCIJA vērtēšana 
(maks. 50 punkti)  
Valoda – angļu. 
Sagatavotā prezentācija jāiesniedz arī elektroniski līdz 10. maijam ŠEIT - 
http://www.enudiena.lv/upload/?id=94 

 
Vērtēšanas 3. posms – INTERVIJAS AR ŽŪRIJU (tikai vidusskolas SMU) vērtēšana 
(maks. 60 punkti) 
 Valoda – latviešu, ar iespējamiem jautājumiem angļu valodā. 

Kritērijs 
Maks. 
punktu 
skaits 

Personīgo prasmju attīstība  10 

Pienākumu sadale un komandas gars  10 

Kompetence nosaukt SMU finašu datus (apgrozījums, algas, nodokļi, ziedojumi, peļņa u.c.)  10 

Izpratne un zināšanas par SMU darbību, turpmākās attīstības iespējas  10 

Spēja piemērot apgūto jaunās situācijās, problēmu risinājumi  10 

Spēja objektīvi pamatot savu viedokli gan latviešu, gan angļu valodā.  10 

Kopējais punktu skaits  60 
 

Kritērijs Apraksts 
Maks. 
punktu 
skaits 

Vizuālais noformējums  Stends ir pārskatāms, skaidri redzams SMU logotips. SMU stenda 
noformējums sasaucas ar SMU produktu. Stendā jābūt pieejamai 
reģistrācijas apliecībai!  

10 

Produkts  Produktu daudzums nav būtisks, bet gan atvesto paraugu kvalitāte.  10 

Mārketinga elementi  Kvalitatīvi un vizuāli pievilcīgi mārketinga elementi (bukleti, vizītkertes, 
cenu zīmes u.c.). Uz visiem materiāliem ir attiecīgā SMU logo un 
programmas ”Skolēnu mācību uzņēmumi” logotips.  

10 

Komandas gars  Komanda ir vizuāli atbilstoši tērpti, katram ir ar JAL un SMU simboliku 
veidota ID karte. Visi komandas dalībnieki ir kompetenti atbildēt par savu 
SMU. Komandas dalībnieki komunicē ar žūriju pieklājīgi un pārliecinoši.  

10 

Citas iezīmes  Citas iezīmes, kas SMU stendu un dalībniekus izceļ no citiem.  10 

Kopējais punktu skaits  50 

Kritērijs  Apraksts  Maks. 
punktu 
skaits 

Prezentācijas ilgums  Prezentācijas ilgums – 4 min.  10 

Prezentācijas 
saturs/struktūra  

Informācija par SMU, dalībniekiem, skolu, darbības veidu, SMU 
misiju/uzdevumu, produktu, finanšu rādītājiem, sasniegumiem nākotnes 
iespējām, gūto pieredzi. Prezentācijas laikā SMU ir jāpārliecina žūrijas 
komisijas pārstāvji, ka tieši viņu SMU ir vispiemērotākā, lai tiktu izvirzīta 
dalībai Eiropas SMU finālā. Prezentācijas saturam ir jābūt saskatāmam 
visai auditorijai.  

10 

Audiovizuālā sasaiste  10 

Orģinalitāte. Pasniegšanas tehnika, izpildījums komandā.  10 

Vizuālie līdzekļi un izdales materiāli, klātbūtnes efekts ar skatītāju  10 

Kopējais punktu skaits  50 


