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Valmieras jaunieši Belgradā sacentīsies ar 38 labākajiem Eiropas skolēnu mācību 
uzņēmumiem  

No 16. līdz 19. jūlijam Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement 
Latvia skolēnu mācību uzņēmums (SMU) Safe&Stable no Valmieras tehnikuma 
pārstāvēs Latviju Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā Serbijas galvaspilsētā 
Belgradā, pierādot sevi 38 valstu konkurencē. Iespēju jauniešiem pārstāvēt Latviju 
starptautiskā uzņēmējdarbības izglītības konkursā nodrošina Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros. 
 

“SMU programma Latvijā gadu gaitā ir izaugusi līdz vairāk nekā tūkstoš reģistrētiem skolēnu 

mācību uzņēmumiem gadā. Tas ļauj apjaust, cik sīva ir konkurence. Safe&Stable puiši ir 

radījuši unikālu, inovatīvu produktu un spējuši pierādīt arī savas uzņēmējdarbības un 

līderības spējas, tādejādi nopelnot iespēju doties uz Belgradu un es ticu, ka viņiem viss 

izdosies - katru gadu Latvijas pārstāvji konkursā rāda ļoti atzīstamu sniegumu,” saka JA 

Latvia valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns.  

 

Savukārt LIAA jau daudzus gadus rosina inovācijas SMU ietvaros, saprotot, ka tieši šie 

jaunieši, kuri apguvuši uzņēmumu veidošanas un attīstīšanas prasmes, pēc dažiem gadiem 

būs aģentūras klienti un sadarbības partneri eksporta un ekonomikas izaugsmes jomās.   

 

Safe&Stable piedāvā spieķus cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kas darbojas uz sensoru 

pamata. Brīdī, kad spieķa ceļā gadās kāds šķērslis, tas izdod skaņas signālu, brīdinot 

lietotāju par situāciju uz ceļa vai iespējamām briesmām. Uzņēmuma mērķis ir palīdzēt 

cilvēkiem ar redzes traucējumiem justies drošāk, pārvietojoties pa pilsētu un sabiedrībā. 

Uzņēmums saņēmis pozitīvas atsauksmes no Latvijas neredzīgo asociācijām un invalīdu 

biedrībām un uzsācis sava produkta pārdošanu arī Igaunijā.  

 

SMU Safe&Stable darbojas trīs jaunieši no Valmieras tehnikuma – Ēriks Eduards Lapsa, 

Georgs Krops un Agris Čodars. Visi puiši apgūst mehatronisku sistēmu tehniķa profesiju un 

nākotnē savu dzīvi saista ar izvēlēto specialitāti. Līdz Latvijas SMU finālam puišiem nokļūt 

palīdzējusi skolotāja Agita Šamšele, savukārt Eiropas finālam uzņēmumu sagatavo skolotāja 

Ilze Kobiaka.  

 

Šobrīd jaunieši strādā pie biznesa attīstības, meklē veidus, kā uzlabot produktu, samazināt 

ražošanas izmaksas, optimizēt ražošanas procesu, veicināt pārdošanas apjomus un 

aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Safe&Stable finālam gatavojās, apmeklējot īpašas 

nodarbības RTU Riga Business School (RBS), kurās apguva prezentēšanas iemaņas, 

prasmi virzīt savu produktu un gūt priekšroku pār citiem uzņēmumiem.  

 

“Puišu izlolotā ideja un izstrādātais produkts ir uzteicams - tas ir produkts ar pievienoto vērtību 

un varēs palīdzēt daudziem cilvēkiem. Ir iedvesmojoši redzēt, ka ar biznesa 

palīdzību  jaunieši grib uzlabot citu cilvēku dzīvi. Tāpat ir prieks redzēt, ka komanda šajā 
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projektā ir daudz iemācījusies. Šī mācību gada laikā JA Latvija un RBS rīkotājos pasākumos 

puiši ir azartiski ieguldījuši savus spēkus un pamatīgi strādājuši, uzlabojot savu produktu un 

tā virzību tirgū. Viņi ir auguši gan individuāli, gan arī kā komanda. Ir liels gandarījums, ka visu 

pušu ieguldītajam darbam ir rezultāti. Turam īkšķus par komandu Serbijā,” pauž Riga 

Business School Bakalaura programmas vadītājs Claudio A. Rivera.  

 

JA Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu fināls sastāv no vairākiem posmiem – uzņēmuma 

ziņojuma iesniegšanas, ekspertu grupas intervijas ar tiesnešiem, prezentācijas auditorijas 

priekšā un intervijas kompānijas izstāžu stendā. Žūrija, kas sastāv no desmit dažādu 

organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem no visas pasaules, vērtēs uzņēmumus pēc kritērijiem, 

kas prasa skolēniem demonstrēt vai skaidrot savus sasniegumus, individuālo un grupas 

attīstību un pieredzi mācību uzņēmuma vadīšanā.  

 

Izvērtējot jauniešu izaugsmi un izpratni par uzņēmējdarbību, Safe&Stable aizvadītajā mācību 

gadā tika atzīsts par labāko skolēnu mācību uzņēmumu Latvijā, gūstot iespēju piedalīties 

Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālā Belgradā.  

 

Eiropas Skolēnu mācību uzņēmumu finālu ik gadu rīko Junior Achievement Europe, un šogad 

Serbijas galvaspilsētā Belgradā piedalīsies ap 200 labāko jauno uzņēmēju no Junior 

Achievement Eiropas tīkla organizācijām. Konkursā starptautiski atzītu uzņēmumu vadītāji 

vērtēs jauniešu komunikācijas spējas, komandas darbu, problēmu risināšanas prasmes, 

spēju izvirzīt un sasniegt mērķus, finanšu rādītājus un prasmi atbilstoši reaģēt uz savu klientu 

vajadzībām, attīstot biznesa idejas. 

 

Pateicoties Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu programmai, Eiropā ik gadu 

jaunieši izveido ap 20 000 skolēnu mācību uzņēmumu, attīstot uzņēmējspējas un gūstot 

praktisku uzņēmējdarbības pieredzi jau skolas laikā. Junior Achievement Latvija aizvadītajā 

gadā reģistrēti 1000 skolēnu mācību uzņēmumi, un to skaits ar katru gadu pieaug. 

 

Jauniešu dalība Eiropas finālā tiek īstenota LIAA projekta “Inovāciju motivācijas programma” 
ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. 

 

Pasākumu atbalstītāji LIAA, Swedbank un  RTU Riga Business School.  

 

Vairāk par konkursu oficiālajā mājaslapā http://coyc.jaeurope.org/about.html  

JA Latvija Skolēnu mācību uzņēmumu programmu 

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 JA Latvija, 

http://coyc.jaeurope.org/about.html
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kas ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece. Šī licence ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu 
programmu. 

2017./2018. mācību gadā JA Latvija ir reģistrējusi gandrīz 1200 SMU, kas ir labākais rādītājs JA Latvija pastāvēšanas laikā. 

 
 

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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