
 

 

Uzņēmējdarbības konkurss vidusskolēniem 

“START STRONG 3+3” 

 

NOLIKUMS 

Junior Achievement Latvija sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un karjeras skolu Start Strong (startstrong.lv) 
izsludina uzņēmējdarbības konkursu “Start Strong 3+3” JA Latvija skolu vecāko klašu (10. - 12.kl.) 
audzēkņiem, lai veicinātu vidusskolas jauniešus veidot skolēnu mācību uzņēmumus, kuros ir saskatāmas 
inovācijas konkrētajā nozarē un kuri ir dzīvotspējīgi Latvijas vai konkrētā starptautiskā uzņēmējdarbības vidē.  

Konkursa galvenā balva - uzvarētājkomandai 5 cilvēku sastāvā brauciens uz ASV. 

Konkursa mērķis: jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares ekspertu veidošana, mācību procesā sasaistot 
teorētiskās zināšanas ar praksi. 
 

Konkursa uzdevumi: 

 uzņēmējspēju, t.sk. pārdošanas un uzstāšanās prasmju attīstīšana jauniešiem; 

 uzņēmējdarbības popularizēšana jauniešu vidū. 
 

Dalībnieki: Junior Achievement Latvija vispārējo, tehnisko, profesionālo, valsts un privāto vidusskolu 10. - 12. 
klašu audzēkņi, kuri piedalās skolēnu mācību uzņēmumu programmā. 

NORISE:  

Konkursa 1. kārta 
Līdz 2017. gada 6. novembrim skolēni, kuri izveidojuši un reģistrējuši savu skolēnu mācību uzņēmumu, 
iesnieguši konkursa anketā savu Biznesa idejas pieteikumu (skatīt 1.pielikumu) un 1,5 minūti garu video 
angļu valodā, kurā SMU atbild uz jautājumiem “kas mēs esam” un “kādēļ tieši mēs esam labākie kandidāti uz 
galveno balvu”, piedalās konkursa 1. kārtas izvērtēšanā. Žūrijas komisija izvērtēs visus SMU iesniegtos 
pieteikumus un aicinās 30 labākos skolēnu mācību uzņēmumus (ne vairāk kā 2 SMU no vienas skolas) un SMU 
konsultantu turpināt dalību konkursa 2. un 3. kārtā. (Pielikumā vērtēšanas kritēriji skolēnu mācību uzņēmumu 
biznesa idejas Pieteikumam). 

Konkursa 2. kārta 
2017./2018. mācību gadā Junior Achievement Latvija sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un karjeras skolu 
Start Strong (startstrong.lv) JA Latvija skolu vecāko klašu audzēkņiem organizēs trīs meistarklases vadošu 
uzņēmējdarbības ekspertu vadībā. Katrā meistarklasē tās dalībniekiem tiks doti dažādi uzdevumi, kuri būs 
jāizpilda līdz nākamajai meistarklasei. Dalība katrā meistarklasē un to vadītāju doto mājas uzdevumu 
izpilde ir obligāts nosacījums, lai piedalītos konkursā. Piedaloties katrā meistarklasē, tās dalībniekus vērtēs 
žūrijas komisija. Meistarklašu laikā tiks apgūti uzņēmējdarbības pamati, kā arī prasmes prezentēt, uzstāties un 
pārliecinoši argumentēt savu viedokli.  

Konkursa norises laiks: 2017./2018. mācību gads 

Meistarklase Norises laiks Vieta (saskaņošanā) 

pirmā 22-11-2017 Rīgas Biznesa skola 

otrā 11-01-2018 Rīgas Biznesa skola 

trešā 20-03-2018 Rīgas Biznesa skola 
 

Konkursa 3. kārtā SMU ir iespēja piedalīties valsts  mēroga SMU finālā, kur noskaidros SMU, kurš iegūs 
konkursa galveno balvu. Lai piedalītos SMU valsts mēroga finālā, tiks ņemti vērā arī JA Latvija SMU valsts 
mēroga fināla dalības noteikumi. 

Žūrija: Žūrijas komisijā darbosies ASV vēstniecība Latvijā, Junior Achievement Latvija un karjeras skolas Start 
Strong (startstrong.lv) pārstāvji. 

Organizatori: Junior Achievement Latvija sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un karjeras skolu Start Strong 
(startstrong.lv). 



 

 

1. pielikums 
 

Skolēnu mācību uzņēmuma Biznesa idejas pieteikums   

uzņēmējdarbības konkursam vidusskolēniem 

“START STRONG 3+3” 

 
1.  SMU nosaukums, reģistrācijas Nr.  

2.  Skola  

3.  SMU dalībnieki (vārds, uzvārds) 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
Skolotājs 

4. Īss produkta apraksts  
(produkta īpašības, pielietojums) 

 

 

5.  Produktam piemītošās inovācijas vai  tehnoloģijas –  
 īss apraksts 

 

6.  Plānotā mērķauditorija Latvijā un ASV tirgū 
 

 

7.  Produkta konkurenti Latvijā un starptautiskā tirgū  

8. Produkta/pakalpojuma cenas veidošanās (vienai saražotai vienībai, EUR) 

Darba alga (uz vienu saražoto 

vienību) (ja tiek noteikta) (1) 

Materiāli un izejvielas (2)  
Pašizmaksa (3) 

(1+2) 

Cena (4) 

(3 + uzcenojums) 
materiāls EUR 

darbinieks alga (EUR) 

    

  

    

    

    

KOPĀ:  KOPĀ:  

9. SMU dalībnieki (pienākumu sadale) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Plānotie ienākumi no SMU darbības (dalības JA Latvija reģionālajos, valsts gadatirgos, un citur)  
 

 
Pašizmaksa 

EUR par 

vienību 

Produkta 

cena 

EUR par 

vienību 

Plānotās 

pārdotās 

vienības 

skaits 

Ražošanas 

izmaksas 

(1 x 3) 

EUR 

Ienākumi no 

pārdotā 

(2 x 3) 

EUR 

PEĻŅA 

(5 – 4) 

EUR 

Ziemassvētku gadatirgus       

Pavasara gadatirgus       

Citi gadatirgi, tirgošanās 

vietas  
      

KOPĀ:    

Direktors:  

Grāmatvedis:  

Mārketinga vadītājs: 

IT speciālists: 

Pārdošanas speciālists: 

Ražošanas vadītājs:  

 

 



 

 

 

2. pielikums 

 
Skolēnu mācību uzņēmumu vērtēšanas kritēriji   

uzņēmējdarbības konkursam vidusskolēniem 

“START STRONG 3+3” 

 
1. KĀRTA 

Biznesa idejas pieteikums un video (iesniedz līdz 2017. gada 6. novembrim)   

 

Nosaukums Vērtēšanas kritēriji PUNKTI 

Biznesa ideja 
Pamatots, ka  SMU produkts(vai tā produkta ražošana, produkta mārketings, vai tikai 
iesaiņojums) ir inovatīvs vai  tehnoloģisks? 

10 

Tirgus 

Ir apzināts tirgus lielums un konkurētspēja Latvijas un ārvalstu tirgos 10 

Ir raksturota mērķauditorija (klienti) un norādītas to vajadzības pēc produkta Latvijā un/vai 
ASV 

5 

Finanses Finanšu prognozes vismaz 3 gadatirgiem 5 

Video Iepazīstināts ar komandu un sniegts pamatojums dalībai projektā 10 

 Kopā 40 

 
 

2. KĀRTA  

SMU meistarklases (dalībniekus paziņo 2017. gada 13. novembrī) 

 
Meistarklasēs vadītāju uzdoto mājas uzdevumu izpilde. Katru uzdevumu meistarklases vadītāji vērtē 10 ballu 
sistēmā. 
 

 

3. KĀRTA  

SMU valsts mēroga fināls vidusskolu grupā (pieteikšanās līdz 2018. gada 23. aprīlim) 
 

Mērķis: praktisko uzņēmējdarbības apmācību novērtējums, centrējot uz skolēnu spēju attīstību praktiskā 
pasākumā - noticēt pašam sev, mācīties uzņemties atbildību, attīstīt radošumu, darboties kā vienota SMU 
dalībniekam, prezentējot SMU kā uzņēmumu nākamajam investoram.  
 
SMU Valsts mēroga finālā piedalās līdz 15 SMU vidusskolu grupā.  
 
Uzņēmējdarbības konkursa “START STRONG 3+3” 1. un 2. kārtas dalībniekiem ir iespēja pieteikties 
konkursa 3. kārtai, kura ir arī SMU valsts mēroga vidusskolu fināls.  Pieteikšanās SMU Valsts mēroga finālam 
notiek līdz mācību gada 23. aprīlim, vidusskolas grupā iesniedzot SMU gada ziņojumu un aizpildot Pieteikuma 
anketu SMU finālam.  
 
Informācija par atlasi un pretendentu paziņošana notiks JA Latvija mājaslapas (www.jal.lv) sadaļā Aktualitātes. 
 
SMU Valsts mēroga 3 fināla posmi (Izstādes stends; Intervijas ar žūriju; Biznesa prezentācijas) vidusskolēniem 
ir iekļauti uzņēmējdarbības konkursa “START STRONG 3+3” uzvarētājkomandas atlasē, kura saņems galveno 
balvu - 5 cilvēku sastāvā brauciens uz ASV. 
Skolēnu mācību uzņēmums, kurš saņem galveno balvu konkursā, var nesakrist ar SMU vidusskolas fināla 
konkursa uzvarētājkomandu. 
Galīgo lēmumu pieņem konkursa “START STRONG 3+3” organizatori. 

http://www.jal.lv/

