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Rīgā pulcēsies Eiropas labākie studentu jaunuzņēmumi  

 

Šodien, 25. jūnijā un rīt, 26. jūnijā pirmo reizi Latvijā norisināsies Eiropas studentu 
jaunuzņēmumu fināls Europe Enterprise Challenge, kas pulcēs 16 labākās studentu 
jaunuzņēmumu (start-up) komandas no visas Eiropas. Katra komanda ir uzvarējusi 
savas valsts mēroga finālā un Rīgā sacentīsies par JA Europe labākā jaunuzņēmuma 
titulu. Pasākuma atklāšanā jaunos uzņēmējus uzrunās Eiropas Komisijas viceprezidents 

Valdis Dombrovskis. 2018. gada Eiropas finālu Rīgā organizē Latvijas izglītības 
organizācija Junior Achieviement Latvija (JA Latvija) sadarbībā ar JA Europe un 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA). 

Eiropas studentu jaunuzņēmumu fināls tiks atklāts 25. jūnijā ar dalībnieku prezentācijām un 
turpināsies 26. jūnijā, kad no 13.30 līdz 16.15 Swedbank galvenajā ēkā (Balasta dambis 15) 
žūrijai un ikvienam interesentam būs iespēja apmeklēt un iepazīties ar jaunuzņēmumu 
izstrādātajiem produktiem, biznesa idejām Start-Up izstādē. 
 
Starp labākajām Eiropas jaunuzņēmumu biznesa koncepcijām rodami tādi izstrādājumi kā, 
piemēram, automašīnu tehnisko problēmu diagnostikas viedrisinājums, lietu interneta 
risinājums gudrai kravu pārvadāšanai, biodegviela no atkritumiem, risinājums sociālās 
uzņēmējdarbības veicināšanai Āfrikā vai, piemēram, restorāns, kur ēdienkarti nosaka paši 
apmeklētāji. 

Latviju konkursā pārstāvēs jaunuzņēmums Plūkt no Banku augstskolas, kura produkts ir īpaši 

atlasītas, ar rokām plūktas Ziemeļu pļavu augu tējas. Informāciju par visiem konkursa 

dalībniekiem atrodama ŠEIT. 
 
“Pasākums ir nozīmīgs notikums, lai iedvesmotu un iedrošinātu Latvijas jauniešus veidot 
savus uzņēmumus, inovēt, tīkloties, testēt un transformēt, iespējams, īstenot arī trakas 
biznesa idejas mūsdienīgos, pieprasītos un inovatīvos produktos, kurus piedāvāt ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules tirgū. Pulcinot Rīgā labākos Eiropas jaunuzņēmumus, mēs stiprinām 
Latvijas start-up ekosistēmu un radām iespējas jauniešiem sevi parādīt, dibināt kontaktus un 
gūt neaizstājamu pieredzi,” uzsver JA Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. 

https://www.facebook.com/plukttea/
http://eec.jaeurope.org/jaeec18/2018-teams.html


 

 

Komanda, kas iegūs Eiropas labākā jaunuzņēmuma titulu, balvā saņems 2000 eiro. Tiks 
pasniegtas arī speciālbalvas — Avanade Digital Innovation Award konkursa inovatīvākā 
produkta radītājiem, kas saņems 1000 eiro naudas balvu un iespēju tikties ar ASV tehnoloģiju 
uzņēmuma Avande vadības komandu, un Visa Digital Commerce Everywhere Award 
komerciāli perspektīvākajam jaunuzņēmumam, kas iegūs 1000 eiro naudas prēmiju un 
iespēju apmeklēt VISA inovāciju centru 2019. gada rudenī Londonā. Īpašā nominācijā 
Accenture Meaningful Innovation Award uzvarētāju komanda, kas radījusi inovāciju ar 
vislielāko pievienoto vērtību, vēršot cilvēku dzīves pasaulē labākas, balvā saņems 1000 eiro 
un Accenture vadības konsultācijas biznesa attīstībai.   
 
 
Jaunuzņēmumu vērtēšanu veiks starptautiska biznesa un publiskā sektora pārstāvju 
komanda: 

 Hans Daems, tehnoloģiju koncerna Hitachi Europe sabiedrisko attiecību vadītājs; 

 Brynhild Vinskei, jauno mediju uzņēmuma 24i Media mārketinga vadītāja; 

 Andrew McKee, uzņēmējs un privātais investors; 

 Elena Castagnino, cilvēkresursu projektu vadītāja viedās enerģijas uzņēmumā Air 
Liquide; 

 Mārīte Aleksandra Silava, Fintech kopienas vadītāja Swedbank; 

 Edgars Ozoliņš-Ozols, LR Ekonomikas ministrijas jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas 
vecākais eksperts. 

 
Pasākums tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta "Inovāciju 
motivācijas programma" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 
Eiropas Savienība, un sadarbībā ar Avanade, Visa un Accenture Latvia. 
 
Par JA Europe Start-Up programmu 

Katru gadu JA Europe Start-Up programmā iesaistās vairāk nekā 14 000 Eiropas augstskolu un universitāšu 

studentu, iegūstot iespēju gūt pieredzi, kā ir veidot savu biznesu visos tā aspektos. Programma stiprina Eiropas 
jaunuzņēmumu ekosistēmu, mazina jauniešu bezdarbu un veicina studentu biznesa ideju īstenošanu reālā 
uzņēmējdarbībā, kurā jaunieši gūst pieredzi uzņēmuma veidošanā, problēmu risināšanā, inovāciju radīšanā, risku 
vadībā. Programmas absolventi turpina attīstīt uzņēmējdarbības prasmes, veidojot ilgtspējīgus uzņēmumus. 

 



 

 

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. 
 
Par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru: 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ir ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, 
kas dibināta 1993. gadā. LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar informāciju par uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, dažādām valsts atbalsta programmām un finansējuma piesaistes iespējām, un beidzot ar atbalstu 
uzņēmējiem inovāciju veicināšanai un tehnoloģiju pārnesei, kas vēlas uzsākt eksportu un meklē sadarbības 
partnerus ārvalstīs. 
 
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/  

mailto:janis@jal.lv
mailto:lasma.bundike@mrsgrupa.lv
https://twitter.com/JALatvia
https://www.instagram.com/JALatvia/

