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Rīgā pulcēsies 102 skolēnu uzņēmumi no 13 valstīm un notiks 

tirgošanās ar unikāliem skolēnu radītiem produktiem 
 
9. un 10. aprīlī Latvijā norisināsies starptautisks Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 
festivāls, kurā, pārstāvot 102 uzņēmumus no 13 pasaules valstīm, pulcēsies skolēni un 
viņu pedagogi. Festivāla ietvaros tirdzniecības centrā Domina Shopping notiks arī 
tirgošanās pasākums “CITS BAZĀRS”, kurā interesenti varēs apskatīt un iegādāties 
dažādus unikālus un inovatīvus skolēnu izgatavotus priekšmetus mājai, skaistumam 
un labsajūtai no visas pasaules. Festivāls Rīgā norisinās jau 10. gadu, un to organizē 
lielākā Latvijas izglītības organizācija Junior Achievement Latvija (JA Latvija, JAL). 
 
Starptautiskais SMU festivāls 9. aprīlī tiks atklāts ar uzņēmējdarbības izglītībai veltītu 
konferenci pedagogiem un turpināsies 10. aprīlī ar pasākumu “CITS BAZĀRS”, kura ietvaros 
mācību uzņēmumi stendos atrādīs un tirgos savu produkciju. Pasākuma apmeklētājiem būs 
iespēja iegādāties dažādus interesantus un noderīgus priekšmetus, piemēram, inovatīvu 
“hands–free” zobu suku, unikālas rotaslietas, speciālas somas iepirkšanās ratiņiem, balansa 
dēļus ar spēles elementiem, kreklus un somas jebkurai gaumei vai lietussargus saviem 
četrkājainajiem mīluļiem. 
 
“Starptautiskais SMU festivāls ir diena, kurā skolēni no dažādām pasaules valstīm var 
apmainīties pieredzē, dalīties idejām un apskatīt citu SMU veikumu. Pateicoties tam, jau pēc 
dažiem gadiem redzēsim šos skolēnus dibinām īstus, jaudīgus uzņēmumus, kas spēs 
darboties starptautiskā līmenī. Aicinu ikvienu nākt un apskatīt skolēnu ražojumus, uzdot 
jautājumus, sniegt idejas vai ieteikumus un, protams, iegādāties preces — tas viss dod vērtīgu 
pieredzi,” uzsver JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.  
 
Starptautiskais “CITS BAZĀRS” norisināsies 10. aprīlī no 11:00 līdz 16:30 tirdzniecības centrā 
Domina Shopping, Ieriķu ielā 3, Rīgā. Tajā piedalīsies SMU no 13 pasaules valstīm — 
Austrijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Izraēlas, Itālijas, Krievijas, Nīderlandes, Norvēģijas, 
Somijas, Turcijas, Zviedrijas — tirgosies arī 3 uzņēmumi no Latvijas. Latviju pārstāvēs 
skolēnu mācību uzņēmumi no Madonas Valsts ģimnāzijas un Valmieras tehnikuma. 
 
Tirdzniecības centra Domina Shopping direktore Dina Bunce: “Liels prieks, ka jau trešo 
gadu pēc kārtas mūsu tirdzniecības centrs kļūs par mājvietu Starptautiskā Skolēnu Mācību 
uzņēmumu festivālam. No gadu uz gada šie uzņēmīgie jaunieši, kuri uz Latvija sabraukuši 
no visdažādākajām pasaules valstīm, kļūst aizvien progresīvāki un radošāki gan savu 



 

produktu izveidē, gan arī to pārdošanā klientiem, kurus viņi ērti var satikt te pat mūsu 
tirdzniecības cenrā Domina Shopping”.  
 
Trešo gadu projekta “Central Baltic Student Enterprises without Borders” (CBEwB) ietvaros 
gadatirgū savu produkciju reklamēs un pārdos 21 četrvalstu (Igaunija, Latvija, Somija, 
Zviedrija) kopuzņēmums. 
 
Pasākuma mērķis ir nodrošināt Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumiem praktiskās 
uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī, vienlaikus sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem 
iedvesmoties uzņēmējdarbībai un gūt pieredzi no vienaudžiem citās valstīs.  
 
SMU, kuri piedalīsies festivāla ietvaros notiekošajā gadatirgū, tiks vērtēti sešās galvenajās 
nominācijās: Inovatīva biznesa ideja, Sociāli atbildīgs bizness, Labākā pārdošanas komanda, 
Labākais stends, Labākā video reklāma un 2018. gada labākais SMU — festivāla galvenais 
uzvarētājs, kas būs ieguvis lielāko kopējo punktu skaitu visās kategorijās. 
 
SMU vērtēšanu gadatirgū veiks pieredzējusi vietējā un starptautiskā biznesa profesionāļu un 
akadēmisko spēku komanda, kuru pārstāvēs Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, RTU Riga Business School, inbox.lv, Biznesa 
augstskola Turība, Latvijas Universitāte un LU studentu Biznesa inkubators, Jelgavas Biznesa 
inkubators, Pars Advert, Gateway&Partners, TechChill Foundation, MRS grupa, Latvijas 
valsts meži, biznesa pārstāvji Domina Shopping, Printful un JAL programmu absolventi. 
 

Festivāla informatīvie atbalstītāji ir Draugiem.lv, Inbox.lv un izdevniecība Dienas Mediji.  
 
 
Par JA Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu programmu un Starptautisko SMU festivālu 

Skolēnu mācību uzņēmumu programma (SMU) ir īpaši 4.–12. klašu skolēniem veidota mācību metode. Skolēniem 
tā ir iespēja, praktiski darbojoties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un 
piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Vidēji 22 % programmas absolventu ir jau iesaistījušies 
uzņēmējdarbībā. 
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija ir atzinusi šo mācību metodi un rekomendē to izglītības 
iestādēm kā uzņēmējspēju attīstošu un pilnveidojošu mācību metodi. SMU nav juridiska statusa — tos Latvijā 
pārstāv tikai JAL, kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu 
mācību uzņēmumu programmu. 
 
Starptautiskā SMU festivāla mērķis ir nodrošināt Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumiem praktiskās 
uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī, vienlaikus sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem iedvesmoties 
uzņēmējdarbībai un gūt pieredzi no vienaudžiem citās valstīs. 

 

Par JA Latvija 



 

JA Latvija ir Latvijas lielākā izglītības organizācija ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu un praktiskās 
biznesa izglītības eksperts Latvijas skolās. JA Latvija ir viens no 37 Junior Achievement Europe un viens no 
123 Junior Achievement Worldwide® tīkla biedriem kopš 1991. gada. 
Eiropas Komisija atzinusi JA Latvija par vienīgo pozitīvo iniciatīvu Latvijā, kas ilgtermiņā un metodiski nodrošina 
jauniešiem uzņēmējdarbības izglītību.  
JA Latvija katru gadu nodrošina Eiropā aprobētu un Latvijas vajadzībām pielāgotu praktiskās biznesa izglītības 
programmu pieejamību aptuveni 100 000 skolēniem visā Latvijā, visos izglītības līmeņos: 

 Finanšu pratības ABC — sociālo zinību priekšmeta mācību un metodiskie materiāli 1.–9. klasei. 

 Karjeras izglītības programma ĒNU DIENA 1.–12. klasei. 

 Skolēnu mācību uzņēmumu programma 4.–12. klasei. 

 Līderu programma 10.–12. klasei. 

 Kvalifikācijas paaugstināšanas un tālākizglītības programmas skolotājiem. 
 
Papildu informācija: 

Jānis Krievāns 
JA Latvija valdes priekšsēdētājs  

Tālrunis: 26188785  
E-pasts: janis@jal.lv 
 
Lāsma Bundiķe 
Sabiedrisko attiecību konsultante 
MRS grupa JA Latvija vārdā  
Tālrunis: 29808505  
E-pasts: lasma.bundike@mrsgrupa.lv 
 
Seko un uzzini vairāk:  
https://www.facebook.com/JALatvia/  
https://twitter.com/JALatvia 
https://www.instagram.com/JALatvia/  
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