
 

 

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija  

Jauno Uzņēmēju diena 2013  

2013. gada 14. maijs 

 
Mērķis Veicināt skolēnu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas uzņēmējspējas praktiskā 

darbībā. Sekmēt skolēnu prasmes inovatīvu un radošu ideju attīstībā. Attīstīt skolēnu spējas 
pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina personisko un sabiedrisko labklājību. 

Uzdevumi: 1. Izvērtēt mācību gada Skolēnu mācību uzņēmumus no Latvijas reģioniem un Pilsētām 
pamatskolas un vidusskolas grupā. Vidusskolas grupā izvirzīt labāko SMU, kurš pārstāvēs 
Latviju Eiropas SMU finālā, Londonā. 
2. Izvērtēt skolēnu radošos darbus: reklāmas, vides un biznesa jomās vispārējā izglītībā, 
motivējot jauniešus attīstīt un pilnveidot savas uzņēmējspēju kompetences, arī turpmāk 
piedaloties, JA-YE Latvija programmās: „Cita Holivuda”, „Biznesa pasaku konkurss” un 
„Radošs un uzņēmīgs”. 
3. Popularizēt SMU programmu, kuras īstenošanai nepieciešamas jauniešu inovatīvās biznesa 
idejas, veicināt uzņēmību jauniešos, lai pēc programmas absolvēšanas varētu veidot savu 
uzņēmumu, kļūt par uzņēmēju vai vadošo speciālistu savā izvēlētā darbības nozarē. 

Dalībnieki: 16 labākie SMU pamatskolas grupā (50 skolēni) un 15 SMU vidusskolas grupā (60 skolēni);  
60 skolēni radošo darbu uzvarētāji „Cita Holivuda” pamatskolas un vidusskolas grupā un 
Biznesa pasaku konkursa laureāti, „Radošs un Uzņēmīgs” konkursa laureāti. 
Biznesa konsultanti – JA-YE Latvija  skolotāji;  
Viesi un žūrijas komisijas. 

Norises 
vieta: 

Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586. 

Kontakti: Marta Šaliņa, marta@jal.lv, 22070026 

 
PASĀKUMA  NORISES KĀRTĪBA –  

Valsts mēroga Skolēnu mācību uzņēmumu fināls vidusskolas grupā 
 
 

Laiks Aktivitāte 

13. maijs 

18:00 – 19:00 Dalībnieku ierašanās Mūzikas Internātvidusskolā 

19:00 – 20:30 Prezentāciju mēģinājums 

20:30 – 21:30 Vakariņas 

14. maijs 

08:00 Transfērs uz pasākuma norsies vietu 

08:30 – 10:30 SMU iekārtošana/reģistrācija/stendu iekārtošana (Lielā aula) (ieeja no Merķeļa ielas) 

09:45 -  10:15 Žūrijas komisijas ierašanās (sagaidīšana pie ieejas no Merķeļa ielas) 

10:15 – 10:30 Žūrijas komisijas instruktāža (5.auditorija (ieeja no Lielās aulas)) 

10:30 – 10:45 SMU valsts mēroga fināla atklāšana (Lielā aula) 

10:45 – 12:00 
 

SMU biznesa ideju prezentācijas (Lielā aula) 

12:15 – 13:20 SMU biznesa ideju un izstādes sendu novērtēšana (Lielā aula) 

13:20 – 15:20 Pusdienas (0.stāvā, Daily) / Paneļintervijas (5.auditorija (ieeja no Lielās aulas)) 

15:20 – 16:20 Žūrijas komisijas apspriede (5.auditorija (ieeja no Lielās aulas)) 

 Gatavošanās Apbalvošanas ceremonijai 

17:00 – 17:30 Reģistrācija / Welcome drinks & uzkodas 

17:30 – 19:00 

Apbalvošanas ceremonija LU Lielajā aulā 
- Biznesa pasaku konkursa apbalvošana 
- Cita Holivuda apbalvošana 
- Radošs un Uzņēmīgs apbalvošana 
- Valsts mēroga SMU fināla apbalvošana 
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