
 

 

 

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) 
Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Pavasara gadatirgū 2015  

 
Kritēriji dalībai 

 
Norises vieta, laiks: Modes un izklaides centrs Rīga Plaza, 2015. gada 7.marts plkst. 11.00 - 18.00  

Dalībnieki: 50 SMU no  4.-9. klasēm  un 70 SMU no 10.-12. klasēm, programmas „Start-Up” 10 

studentu mācību uzņēmumi. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS, ņemot vērā modes un izklaides centra 

Rīga Plaza iespējamo tirdzniecības platību! 

Pieteikšanās pasākumam: no 2015. gada 10. februāra līdz 22.februārim. 

Dalībnieku paziņošana:  2015.gada 24.februārī 

 

Lai dalība gadatirgū tiktu apstiprināta SMU nepieciešams izpildīt sekojošus kritērijus: 

1. SMU statuss ir „Aktīvs” www.jal.lv portālā. 

2. Ir ievēroti skolai noteiktie limiti PAMTASKOLAS UN VIDUSSKOLAS GRUPĀS: 

Limiti noteikti pamatskolas un vidusskolas SMU atsevišķi. Katra grupa izmanto SMU limitus atsevišķi. 

a. Ja skolā ir vairāk kā 20 nodibināti SMU, tad uz gadatirgu var pieteikties līdz 5 SMU. 

b. Ja skolā ir no 10 līdz 20 nodibinātu SMU, tad limits ir līdz 3 SMU. 

c. Ja skolā ir 3 līdz 10 dibinātiem SMU, tad limits ir 1 SMU.  

d. Līdz 15 studentu mācību uzņēmumiem. 

3. SMU ir aizpildījis pieteikuma formu gadatirgum (reģistrācija pieejama šeit). 

4. Pieteikšanās datums  - aicinām gadatirgum pieteikties savlaicīgi (SMU pieteikumi, kas būs 

aizpildīti ārpus pieteikšanās termiņa, netiks izskatīti)  

5. Motivācija un iepriekšējā dalība gadatirgos. 

6. SMU profilā ir aizpildīta visa informācija par Skolēnu mācību uzņēmumu. 

7. Priekšroka tiks dots SMU, kurš reģistrējies JA Enterprise Without Borders www.jaewb.org 

8. SMU, piesakoties uz Vislatvijas SMU Pavasara gadatirgu, apņemās ievērot gadatirgus dalības 

noteikumus, netraucēt citiem gadatirgus dalībniekiem, ar cieņu izturēties pret gadatirgus laikā 

pieškirto inventāru, reaģēt adekvāti uz organizatoru lūgumiem, nepamest priekšlaicīgi 

gadatirgu bez organizatoru informēšanas, kā arī pēc gadatirgus norises aizpildīt elektroniski 

pasākuma novērtējuma anketu. 

Prioritāte dalībai Vislatvijas SMU Pavasara gadatirgū: 

1. SMU, kuri nepiedalījās Vislatvijas Ziemassvētku gadatirgū 2014 

2. SMU, kuri tika nominēti, bet neieguva galvenās nominācijas Vislatvijas Ziemassvētku 

gadatirgū 2014 

3. SMU, kuri piedalījušies iepriekšējos Vislatvijas gadatirgos un var norādīt sava SMU produkta 

vai pakalpojuma inovāciju salīdzinot ar iepriekšējiem gadatirgiem. 

4. SMU, kuri ieguva kādu no nominācijām Vislatvijas Ziemassvētku gadatirgū 2014, norādīt sava 

SMU produkta vai pakalpojuma attīstību un/vai inovāciju, salīdzinot ar iepriekšējo gadatirgu. 

http://upload.jal.lv/?id=195
http://www.jaewb.org/

