Tukuma novada izglītības iestādēs īsteno
praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmu
2019.gada 11.februārī Tukuma novada Izglītības pārvalde noslēdza sadarbības līgumu
ar biedrību “Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” (turpmāk – JA Latvija) par
praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas īstenošanu Tukuma novada izglītības
iestādēs. Šāds līgums ir noslēgts, lai īstenotu Tukuma novada izglītības attīstības rīcības plānā
2019.-2021.gadam ietverto 1.4.2.prioritāro pasākumu “Uzņēmējdarbības un līderības spēju
attīstīšana izglītojamajiem”.
JA Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmas piedāvājums
vispārizglītojošām izglītības iestādēm ir ļoti plašs un daudzpusīgs. Viena no programmas
sadaļām ir skolēnu mācību uzņēmumu apakšprogramma, kurā var iesaistīties 4.–12.klašu
skolēni. Lai sekmīgi īstenotu šo apakšprogrammu Tukuma novada izglītības iestādēs, Tukuma
novada Izglītības pārvaldes sadarbība ar JA Latvija skolu pedagogiem nodrošina iespēju
pilnveidot zināšanas par skolēnu mācību uzņēmumu kā mācību metodi, saņemt metodisko
atbalstu un iepazīties ar bērnu un jauniešu praktiskās uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanas
aktivitātēm, realizējot skolēnu mācību uzņēmumu preces un pakalpojumus reālā vidē.
2019.gada 9.martā JA Latvija tirdzniecības centrā “Domina Shopping” Rīgā rīkoja
skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākumu “CITS BAZĀRS pavasarī 2019”, kurā
piedalījās arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2.vidusskolas un Irlavas pamatskolas skolēnu
mācību uzņēmumi. Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmums pasākuma
apmeklētājiem piedāvāja mobilo telefonu aksesuārus ar latviešu rakstu zīmēm.

Attēlā: Tukuma Raiņa ģimnāzijas jaunie uzņēmēji piedāvā mobilo telefonu aksesuārus ar
latviešu rakstu zīmēm.
Tukuma 2.vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma piedāvājuma klāstā bija tamborētas sedziņas,
ziedu – konfekšu pušķi un citas pašu darinātas preces.

Attēlā: Tukuma 2.vidusskolas skolēnu mācību uzņēmuma pārstāves pasākumā “CITS BAZĀRS
pavasarī 2019”.
Savukārt Irlavas pamatskolas skolēnu mācību uzņēmuma dalībnieki bija sarūpējuši
pašgatavotas pērļu rotas – auskarus, rokassprādzes, gredzenus, kā arī koka izstrādājumus.

Attēlā: Irlavas pamatskolas skolēnu mācību uzņēmuma pārstāves pie pašgatavotās produkcijas
stenda.
Jāatzīmē, ka dalībai šajā pasākumā bija pieteikušies vairāk nekā 400 skolēnu mācību
uzņēmumu, bet tirdzniecības centrā “Domina Shopping” savu mācību uzņēmumu bija iespēja
pārstāvēt tikai 270 labāko mācību uzņēmumu ideju autoriem, starp kuriem bija arī jau minētie
mūsu novada skolu skolēnu mācību uzņēmumi. Kopumā ar skolēnu mācību uzņēmumu biznesa
idejām un savu radīto produkciju tirdzniecības centrā klātesošos 9.martā iepazīstināja 800
skolēnu no visas Latvijas.
Pasākuma “CITS BAZĀRS pavasarī 2019” apmeklētāji un žūrija varēja pārliecināties,
ka mūsu jaunieši ir inovatīvi, mērķtiecīgi un uzņēmīgi - gan pamatskolu, gan vidusskolu
audzēkņi spēja piedāvāt produktus, kas atsevišķos gadījumos var konkurēt reālajā tirgū dizaina,

skaistumkopšanas un citās nozarēs. Pasākuma laikā jaunajiem uzņēmējiem bija arī iespēja
saņemt konsultācijas tirgvedībā, finanšu plānošanā, produktu attīstīšanā un uzņēmuma vadībā.
Savukārt uz skatuves jaunie uzņēmēji piedalījās prezentācijās, iepazīstinot žūrijas komisiju un
apmeklētājus ar savu produktu unikalitāti un turpmākajiem attīstības plāniem.
Skolēnu mācību uzņēmumu Latvijas mēroga pasākums “CITS BAZĀRS pavasarī 2019”
norisinājās sadarbībā ar Swedbank, Domina Shopping, Rīgas domes Izglītības, kultūras un
sporta departamentu. Plašāka informācija par pasākumu www.jal.lv .
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