
 

 

Junior Achievement - Young Enterprise Latvija 
Konkurss „Gada labākais ekonomikā, 2015” 

„Gada labākais JA-YE Latvija skolotājs, 2015” 
 „Gada labākais skolēns ekonomikā, 2015” 

„ Gada labākais JA-YE Latvija skolas direktors, 2015” 
„ Gada labākais JA-YE Latvija jaunais uzņēmējs, 2015” 

 „ Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris ekonomikā, 2015” 

NOLIKUMS 
 

Programma 

Lai veicinātu sabiedrības interesi par Latvijas jauniešu sasniegumiem ekonomikā, 2015.gadā Junior Achievement-Young 
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) no 1996. gada rīko konkursu „Gada labākais ekonomikā”. Konkursā  tiek noteikti un 
apbalvoti labākie JA-YE Latvija programmu dalībnieki – pedagogi, skolu direktori 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 JA-YE Latvija skolotājs, 2015” Mērķis - apzināt, atbalstīt un apbalvot aktīvus un talantīgus JA-YE Latvija 
programmu īstenotājus - pedagogus, kuri veicina jauniešu interesi par uzņēmējdarbību, veido radošus mācību materiālus un 
sekmē mūsdienīgu, praktisku  mācību metožu ieviešanu dažādu mācību priekšmetu pasniegšanas procesā. 
2. „Gada labākais skolēns ekonomikā, 2015” 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  skolas direktors, 2015” Mērķis - apzināt un apbalvot aktīvākos un mērķtiecīgākos skolu 
vadītājus, kuri atbalsta ne tikai savas skolas pedagogus un jauniešus praktiskās ekonomiskās izglītības apgūšanā, bet veicina 
visas tautsaimniecības attīstību būdami sociāli atbildīgi, realizējot savās skolā JA-YE Latvija praktiskās biznesa izglītības 
programmas.  
4. „Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris ekonomikā, 2015” Mērķis - apzināt un apbalvot JA-YE Latvija 
sadarbības partnerus, kuri sociāli atbildīgi darbojušies, atbalstot jauniešu uzņēmējspēju kompetenču pilnveidošanu JA-YE 
Latvija programmu ietvaros.  

5. 5.  „Gada labākais JA-YE Latvija jaunais uzņēmējs, 2015” Mērķis - apzināt un apbalvot JA-YE Latvija programmu 
absolventus – jaunos uzņēmējus, kuri pēc JA-YE Latvija programmu absolvēšanas izveidojuši un veiksmīgi darbojās savā 
uzņēmumā, kā arī piedalās ar savu pieredzi jaunās uzņēmēju paaudzes veidošanā. 

Dalībnieki 
JA-YE Latvija vidusskolas programmu absolventi, pamatskolas un vidusskolas pedagogi, skolu vadītāji un administrācijas 
pārstāvji, sadarbības partneri. 

Konkursu 
iesakām 

Vispārējām, tehniskām, profesionālām,  valsts un privātām skolām. 

Skolotāji 

Izvirzīt konkursā aicinām JA-YE Latvija programmu īstenotājus - pedagogus (sociālo zinību vai ekonomikas vai citu mācību 
priekšmetu skolotājus, skolas administrācijas pārstāvjus, kuri aktīvi īstenojuši JA-YE Latvija programmas). Kandidatūras 
aicinām pieteikt skolēniem, skolotājiem, skolu  vadītājiem, novadu metodisko apvienību vadītājiem. No vienas skolas var tikt 
izvirzīti vairāki kandidāti. Kandidatūras pieteikumi jāiesniedz rakstiskā veidā, uzrādot visus kandidāta pēdējā mācību gada 
sasniegumus atbilstoši konkursa kritērijiem. 

Skolēni 

Piedalīties konkursā aicināts jebkurš JA-YE Latvija programmu dalībnieks – vidusskolas skolēns JA-YE Latvija programmas 
dalībnieks. 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 – jal@jal.lv), uzrādot visus kandidāta sasniegumus atbilstoši konkursa kritērijiem.  
Konkursā drīkst kandidēt arī tie skolotāji un skolēni, kas iekļuvuši iepriekšējo gadu konkursa finālā. 

Skolu 
direktori un 
JA-YE 
Latvija 
sadarbības 
partneri 

Izvirzīt nominācijām var skolu vadītājus(direktorus) un sadarbības partnerus, norādot pieteikumā informāciju par nominācijas 
pretendentu, kas liecinātu par aktīvu darbību JA-YE Latvija programmu īstenošanā un atbalstu pēdējo 3 gadu laikā. 
Pieteikumam var pievienot skolēnu, skolotāju rekomendācijas. 

JA-YE 
Latvija 
jaunais 
uzņēmējs 

Izvirzīt nominācijām var JA-YE Latvija programmu absolventus, jaunos uzņēmējus, norādot pieteikumā informāciju par 
nominācijas pretendentu, kas liecinātu par aktīvu darbību. Pieteikumam var pievienot rekomendācijas. 

Darbības 
laiks 

Izsludināšana: 2014. gada 1. novembris. 
Pieteikumu saņemšanas termiņš: 2015.gada 25. aprīlis. 
2015. gada 28. maijā – žūrijas sēde. 
Gada labākā nominēšana: 2015. gada,  jūnijs(saskaņošanā), Rīga. 

Vērtēšana Kandidātu vērtēšanu veic žūrijas komisija, kurā ir JA-YE Latvija biedri, biznesa sektora pārstāvji, augstskolu pārstāvji. 

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

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


 

 

Izvērtēšanas kritēriji 

„Gada labākais skolēns ekonomikā, 2015” 

Iesniedz pieteicējs 

Aktivitātes Sasniegumi 

2013./2014. 

Sasniegumi 

2014./2015. 

Sasniegumi 

iepriekšējā 

periodā 

Biznesa plānu konkurss(1.vieta-10p, 2.vieta-8p.,3.vieta-

5p.,atzinība -3p.) 

   

Skolēnu mācību uzņēmums(Punkti attiecas uz visiem SMU 

pasākumiem - 1.vieta-10p, 2.vieta-8p.,3.vieta-5p.,atzinība -

3p., dalība-1p.); 

SMU gadatirgi(valsts, reģionu, skolas); 

SMU starptautiskais festivāls;  

SMU fināls.  

   

Ēnu diena - dalība 5p(neatkarīgi no ēnoto skaita katrā 

gadā) 

   

Radošo reklāmu konkurss(Sociālā vai SMU reklāma) 

(1.vieta-10p, 2.vieta-8p.,3.vieta-5p.,atzinība -3p.) 

   

Dalība starptautiskos projektos (SMU gadatirgi, SMU fināls, 

Ēnu diena, TITAN) 

   

TITANS(1.vieta-10p, 2.vieta-8p.,3.vieta-5p.,atzinība -3p., 

spēlēta spēle-1p) 

   

Brīvprātīgā darbs JA-YE Latvija    

Skolēna citas aktivitātes(5p)    

Skolēna raksturojums (pamatojums, kāpēc izvirzīta 

kandidatūra vai citu viedoklis par kandidatūru) 

   

 

„Gada labākais skolotājs ekonomikā, 2015” 

Iesniedz pieteicējs 

2013./2014.(un pēc izvēles citos  mācību gados) dalība un skolēnu sasniegumi šādos JA-YE Latvija 

pasākumos: 

-  skolēnu aktivitāte programmā Skolēnu mācību uzņēmumu un Radošo reklāmu konkursā, 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; 

-  pieteicēja vai skolas vadības iesniegtais skolotāja raksturojums. 



 

 

 

„Gada labākais JA-YE Latvija  skolas direktors, 2015” 

Iesniedz pieteicējs 

 

2013./2014.(un pēc izvēles citos  mācību gados) skolas  sasniegumi šādos JA-YE Latvija pasākumos: 

-  skolēnu aktivitāte Skolēnu mācību uzņēmumu un Radošo reklāmu konkursā, dalība Ēnu dienā, kā 

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

-  skolas atbalsts skolotāja metodiskajam un radošajam darbam; 

- atbalsts JA-YE Latvija programmām(SMU gadatirgus, semināru  rīkošana vai atbalsts, piedalīšanās 

ar JA-YE Latvija saistītos starptautiskajos pasākumos u.c. darbības); 

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

-  nominanta pieteicēja iesniegtais skolas direktora raksturojums. 

 

 

„Gada labākais JA-YE Latvija sadarbības partneris ekonomikā, 2015” 

 

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.  

 
 
 

„ Gada labākais JA-YE Latvija jaunais uzņēmējs, 2015” 
 
 

Izvirza un iesniedz JA-YE Latvija, dalībskolas vai LDDK, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības 

kamera vai cita organizācija, norādot pamatojumu, kāds ir kandidāta pienesums Latvijas 

tautsaimniecības attīstībā un iepriekšējās sadarbības raksturojums.  

 
 


