2019. gada 14. novembrī
Noslēdzies Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums Ādažos “CITS BAZĀRS”
CITS BAZĀRS pulcēja 20 jauniešus no Ādažu vidusskolas.
Balvas galvenajās nominācijās pasniedza Pēteris Balzāns (Ādažu novada dome),
Dace Dumpe (Ādažu vidusskola), Gundars Leonovičs (SIA “Ādažu industrija”),
Edmunds Plūmīte (SIA “Eddi”). Tika pasniegtas arī Banku Augstskolas balvas.
Skolēnu mācību uzņēmumu pasākuma “CITS BAZĀRS” ietvaros notika jauno uzņēmumu
izvērtēšana un apbalvošana 7 nominācijās:
Labākais skolēnu mācību uzņēmumu stends – SMU “Stickies” (uzlīmes ar zīmējumiem);
Labākā pārdošanas komanda – SMU “Stickies” (uzlīmes ar zīmejumiem);
Uz zināšanām balstīts SMU produkts – SMU “Holo Coast” (ādas aproces);
Komerciālākais uzņēmums – SMU “Vasals” (rotaļlietas);
Labākā reklāma – SMU “Vasaras raibumi” (īslaicīgi tetovējumi);
Videi draudzīgs produkts – SMU “Miniac” (koka paliktņi);
Modes produkts – SMU “RDR” (krekli ar apdruku), SMU “TegEhgrave”(metāla piekariņi);
“Esmu priecīgs, ka Latvijā ir tik daudz radošu, motivētu, aktīvu un drosmīgu jauniešu.
Uzņēmējdarbība ir tāda kā pozitīva atkarība – vienreiz izmēģinot, gūstot pirmos panākumus
vairs nevēlies strādāt pie kāda cita, bet gan pats īstenot savas ieceres. Tas dod cerību straujākai
Latvijas ekonomikas izaugsmei nākotnē,” iedvesmots ir SMU programmas organizators
Latvijā – Junior Achievement Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Par JA Latvia
JA Latvia ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu
un praktiskās biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JA Latvia ir viens no 37 Junior
Achievement Europe un viens no 123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš
1991. gada.
Eiropas Komisija atzinusi JA Latvia par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un
metodiski nodrošina jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību.
JA Latvia katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās
biznesa izglītības programmu pieejamību aptuveni 100 000 skolēniem visā Latvijā, visos
izglītības līmeņos:
 Finanšu pratības ABC— sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. kl.
 Karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12. klasei.
 Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei.
 Līderu programma 10.–12. klasei.
 Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem.
JA Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programmu
Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU) ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību
metode. Skolēniem tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un
vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji
22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies uzņēmējdarbībā.
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē
to izglītības iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav
juridiska statusa — tos Latvijā pārstāv tikai JA Latvia, kas ir Junior Achievement Worldwide
programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu.
2018./2019. mācību gadā JA Latvia ir reģistrējusi 1200 SMU, kas ir labākais rādītājs JA Latvia
pastāvēšanas laikā.

