Junior Achievement Latvia „Jauno uzņēmēju skola 2021”
Tiešsaistes seminārs Latgales reģions
Mērķis: Sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls.
Uzdevumi: Sniegt informāciju un praktisko pieredzi skolēniem par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanas
iespējām, darbojoties JA Latvia programmās.

2021. gada 28. septembris
PROGRAMMA
LAIKS
8:30-9:00

9:00-9:10

9:10-9:50

9:50-10:05

TĒMA

LEKTORS

Individuālo skolēnu un klašu grupu pieslēgšanās tiešsaistē
Sarmīte Karlsone, Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Inovāciju atbalsta nodaļas
vadītāja
Jānis Krievāns, Junior Achievement Latvia valdes
priekšsēdētājs

Semināra atklāšana

Junior Achievement Latvia(JA Latvia) programmas –
veiksmes pamats Latvijā un Eiropā. JA Latvia skolēnu Jānis Krievāns, JA Latvia valdes priekšsēdētājs
mācību uzņēmumu programma. Līderu programma.
Kā kļūt par Līderi? Kā sasniegt mērķi
JA Latvia līderu programmas dalībnieku pieredzes
stāsts

10:05-10:10

Gita Šķestere, JA Latvia Līderu programmas
absolvente,
Nautrēnu vidusskolas absolvente

Starpbrīdis

10:10-10:25

SMU īstenotās idejas Latvijā un Eiropā.

Linda Volāne, Junior Achievement Latvia projektu
vadītāja

10:25-10:45

Kā būt uzņēmējam skolā?
Skolēnu mācību uzņēmumu SMU pieredzes stāsts

SMU Bratus
Ķekavas vidusskola

10:50-11:20

No idejas līdz uzņēmumam.
Svarīgi IKT rīki SMU darbībā

Reinis Nikuļcevs, JA Latvia SMU programmas
absolvents, SIA RocketGrip dibinātājs

11:20-11:30

11:30-11:40

11:40-11:50
11:50-12:10

Starpbrīdis
Junior Achievement Latvia programmas – veiksmes pamats Latvijā un Eiropā
.
Finanšu pratības programma; Ēnu diena;
Uzņēmējdarbības Iedvesmas konference #Uzdrīksties
Jānis Krievāns,
uzvarēt; ESP- starptautisks uzņēmējdarbības
JA Latvia valdes priekšsēdētājs
Sertifikāts/eksāmens, JA Latvia online simulācijas spēle
TITAN
JA Latvia online simulācijas spēles finālistu
prezentācija

JA Latvia TITAN valsts mēroga uzvarētāji

Uzņēmēja pieredzes stāsts. Maksims Roļščikovs - SIA EXOY līdzdibinātājs, Andrejs Zelčs - LIAA
Daugavpils inkubators

12:10-12:40

Pusdienu pārtraukums
RADOŠĀ DARBNĪCA REĢISTRĒTĀM KLASĒM

12:40-13:00

Tehnoloģiju un inovāciju nozīme uzņēmējdarbībā

Lauris Bērziņš, Printful, IT Projektu vadītājs

13:00-13:40

Meistarklase: Viedā ekonomika jeb uz zināšanām
balstītu produktu un pakalpojumu radīšana. Ideja un
komanda / Biznesa ideju ģenerēšana un īstenošana

Paula Elksne, Elza Priede, Lauma Sīle, RTU
Rīgas Biznesa skola

13:40

slido.com aptauja. Semināra noslēgums

Par Junior Achievement Latvia/ 30 gadi Latvijā
JA Latvia organizācijas misija ir veicināt Latvijas tautsaimniecības attīstību, iesaistoties jaunatnes izglītošanā,
uzņēmējspēju veicināšanā un jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā, mācību procesā sasaistot teorētiskās
zināšanas ar praksi atbilstoši ekonomikai Latvijā, Eiropā un pasaulē. 4 no 5 JA absolventiem atzīst, ka JA ietekmē
viņu lēmumus par turpmāko izglītību:
- ietekmi uz viņu profesionālo un personīgo izaugsmi;
- ietekmē viņu pašpārliecinātību un ticību sev;
- motivāciju gūt panākumus profesionālajā jomā.
JA Latvia ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās biznesa
izglītības eksperts Latvijas skolās. JA Latvia ir viens no 41 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 skolēnu visā Latvijā visos izglītības līmeņos:
•
finanšu pratības ABC – sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei;
•
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;
•
starptautiski atzīts uzņēmējdarbības prasmju Sertifikātu (ESP ir starptautisks Sertifikāts, kas apliecina, ka
jauniešiem ir reāla uzņēmējdarbības pieredze(SMU) un kuri ir ieguvuši nepieciešamās zināšanas, prasmes un
kompetences uzņēmējdarbības uzsākšanai un gatavi nokārtot uzņēmējdarbības eksāmenu.

Junior Achievement Latvia Skolēnu mācību uzņēmumu programma
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma 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.

Seko un uzzini vairāk:
https://www.facebook.com/JALatvia/
https://www.instagram.com/JALatvia/
https://www.jalatvia.lv/

