Junior Achievement Latvija
Jauno uzņēmēju diena 2016
Laiks: 10.maijs
Vieta: Latvijas Universitātes Lielā Aula, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Mērķis

Veicināt skolēnu un studentu uzņēmību un uzdrīkstēšanos, pārbaudot savas uzņēmējspējas praktiskā
darbībā. Sekmēt skolēnu un studentu prasmes inovatīvu un radošu ideju attīstībā. Attīstīt jauniešu
spējas pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, kas veicina personisko un sabiedrisko labklājību.

Uzdevumi:

1. Izvērtēt mācību uzņēmumu darbību pamatskolas, vidusskolas un augstskolu grupās. Vidusskolas
grupā izvirzīt labāko SMU, kurš pārstāvēs Latviju Eiropas SMU finālā, Berlīnē. Augstskolu grupā
izvirzīt 5 labākos studentu mācību uzņēmumus, kuri pārstāvēs Latviju Baltijas Start- Up finālā Rīgā.
2. SMU un Start-Up mācību uzņēmumu dalībnieku un žūrijas komisijas, potenciālo investoru,
pieredzes apmaiņa, pieredzes pārņemšana un sadarbība Latvijas mācību uzņēmumu programmas
dalībnieku tīkla ietvaros.
3. Popularizēt skolēnu un studentu mācību uzņēmumu programmas, kuru īstenošanai nepieciešamas
jauniešu inovatīvās biznesa idejas, veicināt uzņēmību jauniešos, lai pēc programmu absolvēšanas
varētu veidot savu uzņēmumu, kļūt par uzņēmēju vai vadošo speciālistu savā izvēlētā darbības
nozarē.

Dalībnieki:

12 labākie SMU pamatskolas grupā, 12 SMU vidusskolas grupā un 5 Start-Up programmas studentu
mācību uzņēmumi. Biznesa konsultanti – JA Latvija skolotāji; viesi un žūrijas komisijas.

Norises vieta:

Latvijas Universitāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Kontakti:

Danuta, projektu vadītāja (danuta@jal.lv, +371 29103079)

PASĀKUMA PROGRAMMA DALĪBNIEKIEM
Laiks

Aktivitāte

9:00 – 10:45

Stendu iekārtošana

9:00 – 11:00

Reģistrācija

11:00 – 11:30

„Jauno uzņēmēju diena 2016” atklāšana
- SMU Gada konsultanta apbalvošana

11:30 – 11:50

Start-Up programmas biznesa ideju prezentācijas

11:50 – 13:00

SMU biznesa ideju prezentācijas / Start-Up paneļintervijas

13:00 – 14:20

SMU intervijas pie stendiem / Pusdienas Start-Up dalībniekiem

14:20 – 16:00

SMU paneļintervijas / Pusdienas SMU dalībniekiem

16:30 – 17:30

Ekskursijas Latvijas Universitātē
Apbalvošanas ceremonija
Svinīgas uzrunas
Start-Up programmas fināla uzvarētāju apbalvošana
Nominācijas “Gada pārskats” apbalvošana
SMU valsts mēroga fināla uzvarētāju apbalvošana – pamatskolas un vidusskolas
grupās

18:00 – 19:00

-

19:00 – 20:00

Bankets

