
 

 

 
 
Labdien, cienījamo skolas direktor! 
 
Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija un 

Swedbank sirsnīgi sveic Jūs un Jūsu kolektīvu ar jaunā mācību gada uzsākšanu un 
aicina iesaistīties JA–YE Latvija praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā! 

 
Aizvadītajā mācību gadā JA-YE Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programma kļuvusi īpaši 

populāra. Par 82% palielinājies SMU skaits (640), no kuriem aktīvi darbojušies 274, attīstot uzņēmējspējas 

un gūstot praktisku uzņēmējdarbības pieredzi. Gada labākais SMU „EasyDo” guva žūrijas atzinību arī 

Eiropas finālā Rumānijā, bet gada labākos ekonomikas skolēnus un skolotājus svinīgā ceremonijā Rīgas pilī 

sveica Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.  

 
Šajā mācību gadā tie var būt Jūsu skolēnu un Jūsu skolas vārds, kas izskan visā Latvijā un Eiropā! Un 

tie var būt Jūsu skolas absolventi, kas nākotnē kļūst par veiksmīgiem uzņēmējiem, radot darbavietas sev un 

citiem. JA-YE Latvija veiktajā aptaujā 45% SMU programmas dalībnieku vecumā no 18 – 25 gadiem 

atzinuši, ka plāno veidot savu uzņēmumu. Eiropas pētījums liecina, ka 15% SMU dalībnieku vēlāk arī uzsāk 

savu biznesu vecumā no 20 – 29 gadiem, bet 36% plāno to uzsākt tuvāko trīs gadu laikā (galvenokārt – pēc 

studijām).  

 

Par sadarbību ar JA–YE Latvija un dalību Eiropas finālā, atbalstot savu audzēkņu veidoto SMU 

EasyDo, stāsta Rīgas 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis: 

„Vēlreiz pārliecinājos, cik svarīgi vienlaikus ar citām kompetencēm skolēnos attīstīt uzņēmējspējas. Man 

ir ārkārtīgi liels gandarījums redzēt, ka latviešu dalībnieki it nemaz neatpaliek no Eiropas līmeņa un kvalitātes 

ziņā pat ierindojas tā augšgalā! JA–YE Latvija ir ļoti patīkams skolas partneris – biedrībai ir instrumenti, 

resursi, cilvēkresursi un sadarbības partneri, kas sniedz skolēnu izglītībai tādu pievienoto vērtību, ko pati 

skola nekad nevarēs nodrošināt!” 

 
JJAAUUNNII  MMĀĀCCĪĪBBUU  MMAATTEERRIIĀĀLLII!! Šogad JA-YE Latvija komanda ir papildinājusi astoņus mācību 

materiālus, kas atvieglos SMU veidošanu skolēniem un skolotājiem, kā arī papildinās sociālo zinību un 
komerczinību apgūšanu. Tie bez maksas būs pieejami visām JA-YE Latvija dalībskolām!  

 

IINNTTEERRAAKKTTĪĪVVII  SSKKOOLLOOTTĀĀJJUU  KKUURRSSII!! Lai iepazītos ar SMU programmu, kā arī citiem JA-YE Latvija 
jaunumiem, aicinām Jūsu skolotājus uz A līmeņa skolotāju tālākizglītības kursiem „Skolēnu mācību 
uzņēmumu mācību metodes integrēšana dažādos mācību priekšmetos – uzņēmējspēju kompetenču 
attīstīšana un pilnveidošana”.  

Kursi notiks 23.augustā Rīgas Biznesa skolā (Rīgā, Skolas ielā 1) – Austrumeiropas modernākajā 
auditorijā Alumni Auditorium. Pateicoties pasaulē jaunākajiem tehnoloģiju risinājumiem, pirmo reizi JA-YE 
Latvija vēsturē skolotāju kursi tiks translēti tiešsaistē un būs vērojami www.jal.lv mājas lapā. 

Lektoru vidū – Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, 
Latvijas Ekonomistu apvienības valdes loceklis Gints Turlajs, kā arī argentīniešu izcelsmes Rīgas Biznesa 
skolas pasniedzējs Claudio Rivera.  

Svinīgu uzrunu teiks Latvijas Republikas Izglītības ministrs Roberts Ķīlis. 
Pieteikšanās kursiem – līdz 20.augustam, sūtot e-pastu uz marta@jal.lv. Vietu skaits ierobežots! 
 

 

PPaarr  uuzzņņēēmmēējjuu  kkļļūūsstt,,  nneevviiss  ppiieeddzziimmsstt!!    

VVeeiiddoossiimm  mmūūssuu  llaabbkkllāājjīībbuu  kkooppāā!!  
  

Uz tikšanos! 
JA-YE Latvija komandas vārdā,  

Jānis Krievāns,  
izpilddirektors 

http://www.jal.lv/
mailto:marta@jal.lv


 

 

 


