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Biznesa izglītības biedrība 

Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 
Konkurss „Gada labākais ekonomikā 2013” 

 
„Gada labākais skolotājs ekonomikā, 2013” 
 „ Gada labākais skolēns ekonomikā, 2013” 

 „ Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris, 2013” 
 

NOLIKUMS 
 
 

Programma 

Lai veicinātu sabiedrības interesi par Latvijas jauniešu sasniegumiem ekonomikā, 2013.gadā Junior 
Achievement-Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 14. gadu rīko konkursu „Gada labākais 
ekonomikā”. Konkursā  tiek noteikti un apbalvoti labākie JA-YE Latvija programmu dalībnieki – 

pedagogi un skolēni, kuri savu darbu veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar augstu profesionalitāti un 
neizsīkstošu enerģiju, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. JA-YE Latvija un sadarbības 
partneri novērtēs pedagogu darbu un īpaši pateiksies izcilām personībām, kuras iemieso pedagoga 
profesijas mīlestību un devušas lielu ieguldījumu mērķtiecīgas, zinošas Latvijas sabiedrības 
veidošanā. 
Konkurss veicina jauniešu ieinteresētību par ekonomiku un uzņēmējdarbību un sekmē  skolā iegūto 
zināšanu izmantošanu dzīvē. Sumināti tiek skolēni, kas ne tikai sasnieguši izcilus rezultātus 
ekonomiskās izglītības teorijā, bet arī veiksmīgi un radoši pielietojuši šīs zināšanas biznesa praksē 
un bijuši sociāli atbildīgi darbojoties JA-YE Latvija programmās.  
Konkursa ietvaros tiek sumināti arī sociāli atbildīgākie, aktīvākie sadarbības partneri, kas ir JA-YE 
Latvija uzticamākie sabiedrotie, kuri iedvesmo skolēnus, palīdz tiem apgūt ekonomikas zinības un 
mudina tās pielietot dzīvē. 

Mērķis 

1. „Gada labākais skolotājs ekonomikā, 2013” Mērķis - apzināt, atbalstīt un apbalvot aktīvus un 
talantīgus JA-YE Latvija programmu īstenotājus - pedagogus, kuri veicina jauniešu interesi par 
uzņēmējdarbību, veido mācību materiālus un sekmē mūsdienīgu, praktisku  metožu ieviešanu 
izmantošanai dažādu mācību priekšmetu pasniegšanas procesā. 

2. „Gada labākais skolēns ekonomikā, 2013” Mērķis - apzināt, atbalstīt un apbalvot aktīvus un 
talantīgus skolēnus, kuri piedaloties JA-YE Latvija programmās ir guvuši ievērojamus 
sasniegumus, kā  arī darbojušies JA-YE Latvija brīvprātīgo klubā vai citādi bijuši sociāli atbildīgi 

un aktīvi. 
3. „Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris, 2013” Mērķis - apzināt un apbalvot JA-

YE Latvija sadarbības partnerus, kuri sociāli atbildīgi darbojušies, atbalstot jauniešu 
uzņēmējspēju kompetenču pilnveidošanu JA-YE Latvija programmās.   

Dalībnieki JA-YE Latvija vidusskolas programmu absolventi, pedagogi, sadarbības partneri. 

Konkursu iesakām Vispārējām, tehniskām, profesionālām,  valsts un privātām skolām. 

Skolotāji 

Piedalīties konkursā aicināts JA-YE Latvija programmu dalībnieks – dalībskolu pedagogs. 
Kandidatūras aicinām izvirzīt skolēniem, skolotājiem, skolu  vadītājiem, novadu metodisko 
apvienību vadītājiem. No vienas skolas var tikt izvirzīti vairāki kandidāti.  
Kandidatūras pieteikumi jāiesniedz rakstiskā un elektroniskā veidā, uzrādot visus kandidāta pēdējā 
mācību gada sasniegumus šādos JA-YE Latvija pasākumos:  skolēnu aktivitāte Skolēnu mācību 
uzņēmumu un Reklāmas konkursā Cita Holivuda, dalība Ēnu dienās, kā arī citās JA-YE Latvija  
programmās, skolotāja metodiskais un radošais darbs, aktivitāte, kā arī skolas vadības vai 
pieteicēja iesniegtais skolotāja raksturojums. Konkursā drīkst kandidēt arī tie skolotāji, kas iekļuvuši 
iepriekšējo gadu konkursa finālā.  

Skolēni 

Piedalīties konkursā aicināts JA-YE Latvija programmu dalībnieks – vidusskolas skolēns. 
Kandidatūras aicinām  izvirzīt skolēnus, skolotājus, skolas vadību. No vienas skolas var tikt izvirzīti 
vairāki kandidāti. Kandidatūras pieteikumi iesniedzami rakstiskā veidā, sūtot uz JA-YE Latvija 

biroju, Audēju iela 15, Rīgā, LV-1050 un elektroniski – inga@jal.lv, uzrādot visus kandidāta 
sasniegumus atbilstoši konkursa kritērijiem un pieteicēja iesniegtā skolēna raksturojuma. 

Darbības laiks un vieta 

Izsludināšana: 2013. gada 23. janvāris; 
Pieteikumu saņemšanas termiņš: 2013.gada 31. maijs; 

2013. gada 3. jūnijs – žūrijas sēde. 
Gada labākā nominēšana: 2013. gada 17.jūnijs, Rīgas Latviešu biedrības nams 

Vērtēšana 
Kandidātu vērtēšanu veic žūrijas komisija, kurā ir JA-YE Latvija darbinieki, biznesa sektora 

pārstāvji, augstskolu pārstāvji. 

Kontakti 
JA-YE Latvija Birojs Rīgā, Tālr./fakss: 67339656 
JA-YE Latvija programmu direktore Inga Bolmane, T.22070040, e-pasts: inga@jal.lv 
www.jal.lv 

 

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


 
 

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija 
Adrese: Audēju iela 15, Rīga, LV- 1050, Latvija 

Tālr./fakss: 67339656; E-pasts: jal@jal.lv ; Mājas lapa: www.jal.lv; Reģ. Nr. 50008014301 
Rekvizīti: Swedbank, Konta Nr. LV43HABA0551034239176 

 

 

Biznesa izglītības biedrība 

 

Izvērtēšanas kritēriji 

 

„Gada labākais skolēns ekonomikā 2013” 

Iesniedz pieteicējs 

Aktivitātes 
Sasniegumi 

2012./2013. 

Sasniegumi 

2011./2012. 

Biznesa plānu konkurss   

Skolēnu mācību uzņēmums 

SMU gadatirgi 

SMU festivāls  

SMU fināls  

  

Ēnu diena   

Reklāmas konkurss ”Cita Holivuda”    

Dalība starptautiskos projektos (SMU gadatirgi, SMU 

fināls, Ēnu diena)  

  

TITANS   

Brīvprātīgā darbs JA-YE Latvija   

Skolēna citas aktivitātes   

Skolēna raksturojums (pamatojums, kāpēc izvirzīta 

kandidatūra vai citu viedoklis par kandidatūru) 

  

 

„Gada labākais skolotājs ekonomikā 2013” 

Iesniedz pieteicējs 

 

Skolotāja  dalība un sasniegumi šādos JA-YE Latvija pasākumos:  

-  skolēnu aktivitāte Skolēnu mācību uzņēmumu un Reklāmas konkursā „Cita Holivuda”, dalība Ēnu dienā, kā arī 

citās JA-YE Latvija programmās(pamatskolas vai vidusskolas izglītības pakāpē), 

-  skolotāja metodiskais un radošais darbs, 

-  aktivitāte JA-YE Latvija programmās (SMU gadatirgus, semināru  rīkošana, piedalīšanās ar JA-YE Latvija saistītos 

starptautiskajos pasākumos u.c. darbība) 

-  citas, ar praktisko uzņēmējdarbību saistītās aktivitātes skolā, reģionā, valstī. 

-  skolas vadības vai pieteicēja iesniegtais skolotāja raksturojums. 

 

„Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris ekonomikā 2013 

Izvirza un iesniedz JA-YE Latvija dalībskolas, JA-YE Latvija skolēni vai skolotāji un JA-YE Latvija, norādot 

pamatojumu, kāds ir kandidāta pienesums jauniešu uzņēmējspēju kompetenšu pilnveidošanā un iepriekšējās 

sadarbības raksturojums. 

 


