
  

  

Junior Achievement Latvija 
Sertifikātu izsniegšanas Nolikums 2016 

NOLIKUMS 
 

Programma 

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) piedāvā iespēju skolēniem iegūt  Sertifikātu, 
kas apliecina dalību JA Latvija programmās un apstiprina skolēna praktisko komerczinību 

kursa apguvi – mārketingā, uzņēmējdarbībā, menedžmentā, grāmatvedībā, likumdošanā, 
lietvedībā un lietišķajā etiķetē.. 
JA Latvija Sertifikātu var iegūt JA Latvija dalībskolu 12. klašu skolēni, kuri piedalījušies 
sekojošās JA Latvija programmu aktivitātēs: 

1. Ēnu diena (vienu reizi 3 gados); 

2. Biznesa simulācijas spēle TITAN (spēlēta skolas, valsts vai Eiropas līmenī vienu 

reizi 3 gados); 

3. Programma Skolēnu mācību uzņēmumi: SMU dibināšana (SMU biznesa plāna 

izstrāde), SMU darbība (dalība SMU skolas, reģionālajos, valsts mēroga 
gadatirgos), SMU likvidācija (izveidota un apstiprināta SMU likvidācijas atskaite). 
Viens SMU 3 gados.  

JA Latvija Sertifikāts sniedz priekšrocības uzsākot studijas JA Latvija sadarbības 
augstskolās. Sertifikāts sniedz priekšrocības un tiek pozitīvi vērtēts šādās Latvijas 
augstskolās(saskaņošanā):  
Latvijas Universitātē, 
Riga Business School,  
Biznesa augstskolā Turība,  
Rīgas Ekonomikas augstskolā,  
Banku Augstskolā, 
Vidzemes Augstskolā, 
Daugavpils Universitātē. 

Ieguvumi saņemot JA 
Latvija Sertifikātu 

Skolēni iegūs personīgās prasmes un iemaņas: 

Uzņēmīguma prasmes: Radošās domāšanas un problēmu risināšanas, komunikācijas un 
prezentēšanas prasmes. Uzticību un pozitīvu  attieksmi pret lietām un pienākumiem;  
Komandas darba un vadības prasmi. Sarunu vešanas un lēmumu pieņemšanas prasmi;  
Mērķu noteikšanas un laika vadības prasmi. Risku pārvaldības un reaģēt uz pārmaiņām, 
prasmi. 

Apgūstot JA Latvija programmas skolēni mācās:  
SMU programmā:  piesaistīt  finansējumu savam biznesam,  veikt  tirgus izpēti, strādāt 

kopā, lai izveidotu savu biznesa plānu, atvērt un vadīt savu biznesu,  attīstīt savu produktu 
vai pakalpojumu, pārvaldīt savu uzņēmumu finanses,  tirdzniecību. 
Spēlējot spēli TITAN: tirgus izpēti  un iespēju  veicināt sava produkta attīstību,  konkurēt ar 

citām skolām,  valstīm  Latvijas un Eiropas sacensībās. 
Piedaloties Ēnu dienā: Analizēt un pielietot datus, biznesa komunikācijas prasmes, 

radošumu, sekot rakstiskām  instrukcijām,  formulēt atbildes no personīgās pieredzes, 
identificēt uzvedību, intervēšanu, mutisko un rakstisko paziņojumu, lasīt dažādus 
informācijas avotus, lomu spēles, pašvērtējumu,  tehnisko  rakstīšanu, strādāt sadarbojoties. 

JA LatvijaSertifikāta 
saņēmējs 

JA Latvija vidusskolas programmu dalībnieki, kuri pabeiguši JA Latvija praktiskās biznesa 
izglītības programmas. JA Latvija Sertifikāta saņēmējam ir potenciālas iespējas kļūt  par 
pašnodarbināto darba tirgū  vai nozaru ekspertu. 

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

Sertifikāta iegūšana 

1. JA Latvija dalībskolas skolēns trīs vidusskolas gados apgūst JA Latvija programmas; 

2. JA Latvija dalībskolas skolotājs un skolas direktors apstiprina skolēna darbību JA Latvija  
programmas noteiktajās aktivitātēs un iesniedz Pieteikumu JA Latvija Sertifikāta 

saņemšanai.  

3. JA Latvija Sertifikātu izsniedz pieteicējam mācību gada jūnijā, kad skolēns ir absolvējis 
12.klasi. 

Darbības laiks 
Izsludināšana: mācību gada sākums. 
Pieteikumu saņemšanas termiņš: mācību gada maijs. 
JA Latvija Sertifikāta izsniegšana: mācību gada jūnijs. 

Kontakti 
JA Latvija Birojs Rīgā, Audēju ielā 15, Rīgā , Tālr./fakss: 67339656 www.jal.lv  
 e-pasts:jal@jal.lv 

 

http://www.jal.lv/


  

  

 

 

 

Pieteikums JA Latvija sertifikāta iegūšanai 
 

Pieteikumā jānorāda aktivitātes JA Latvijas programmās tikai no 10. līdz 12. klasei. 
 

Lūdzu, aizpildiet zemāk minēto tabulu, nemainot tabulas struktūru (nedzēšot ailes). 
 

  Vārds Uzvārds Skola  Personas 
kods 

E-pasts Tālrunis Projekts Mācību gads, 
kurā 
piedalījās 

Sasniegumi Skolotā
ja/s 
vārds, 
uzvārds 

1. Vārds Uzvārds Skolas 
nosau 
kums 

000000-
00000 

aaa@aa
a.lv 

 Ēnu diena 2013./2014. 
2014./2015. 
2015./2016 

Ēnoja SIA 
„Vidzemes 
Serviss” 
Ēnoja 
maiznīcā 
„Dionne” 
 

Vārds, 
uzvārd
s 

       TITAN 2013./2014. 
2014./2015. 
2015./2016 

Dalība 
Eiropas 
„Business 
Challange” 
sacensībās 

Vārds, 
uzvārd
s 

       Skolēnu 
mācību 
uzņēmums 
(SMU 
”Piemērs”) 

2013./2014. 
2014./2015. 
2015./2016 

Dalība 
Valsts 
mēroga 
SMU finālā 

Vārds, 
uzvārd
s 

2.           

           

           

 
 
 

      


