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„Gada Skolēnu mācību uzņēmumu skolotājs - konsultants, 2018” 
 

NOLIKUMS 
 

SMU programma 

Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura 
darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas 
un darbojas reālā vidē - skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. Skolēnu mācību 
uzņēmumiem nav juridiska statusa – tos Latvijā pārstāv tikai Junior Achievement 
Latvija, kura ir Junior Achievement Worldwide programmu licences īpašniece, kura 
ietver arī Skolēnu mācību uzņēmumu programmu. 
SMU konsultē un atbalsta skolotāji -  SMU konsultanti. Darbojoties šajā mācību programmā, 
skolēni iepazīstas un izpēta uzņēmējdarbības vadības pasauli un apgūst visu 
uzņēmējdarbības ciklu, sākot no idejas radīšanas, līdz tās īstenošanai. SMU darbojas no 4 
līdz 12 mēnešiem mācību gada laikā. Visā šajā periodā skolēniem līdzās ir SMU 
konsultants.  
Lai veicinātu sabiedrības interesi par Latvijas jauniešu sasniegumiem uzņēmējdarbībā, 
2017. gadā Junior Achievement Latvija (JA Latvija) 8. gadu rīko konkursu „Gada SMU 
skolotājs - konsultants”. Konkursā  tiek noteikts un apbalvots labākais  JA Latvija SMU 
programmas pedagogs, kurš savu darbu veic pašaizliedzīgi, atbildīgi, ar augstu 
profesionalitāti un neizsīkstošu enerģiju, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību. 

Mērķis 
Pedagogu uzņēmējspēju kompetences pilnveidošana mācību procesā sasaistot teorētiskās 
zināšanas ar praksi – SMU programmas īstenošanā, jauno uzņēmēju un nozares ekspertu 
veidošanā. 

SMU konsultanta 
uzdevumi 

1. Iemācīt skolēniem izveidot uzņēmumu un veicināt tā darbību;  
2. Pieredzes nodošana pedagogiem, prezentējot SMU programmu izglītojošos 

lekcijās, semināros, gadatirgos(skolas un reģionālajā līmenī); 
3. SMU gadatirgus rīkošana skolas, reģiona mērogā; 
4. Jaunu pedagogu piesaiste SMU programmai – mentors izglītības iestādēs; 
5. Veicināt skolēnu uzņēmību, uzdrīkstēšanos un atbildību un sekmēt skolēnu spējas 

inovatīvu ideju radīšanā; 
6. Iedvesmot skolēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib vairāk sasniegt. 

Dalībnieki JA Latvija SMU programmas pedagogi – SMU konsultanti. 

Kritēriji 

1. Reģistrēto un darbojošo SMU uzņēmumu skaits; 
2. Konsultēto SMU aktīva darbība(skolas, reģionālajā, valsts līmenī); 
3. Pieredzes nodošana pedagogiem, prezentējot SMU izglītojošos lekcijās, semināros, 
gadatirgos(skolas un reģionālajā līmenī); 
4. SMU gadatirgus rīkošana; 
5. Jaunu pedagogu piesaiste SMU programmai – mentors izglītības iestādēs; 
6. Veicināt skolēnu uzņēmību, uzdrīkstēšanos un atbildību un sekmēt skolēnu spējas 
inovatīvu ideju radīšanā; 
Konkursā par nominantiem izvirza JA Latvija SMU programmas īstenotājus - pedagogus 
(sociālo zinību vai ekonomikas vai citu mācību priekšmetu skolotājus, skolas administrācijas 
pārstāvjus, kuri aktīvi īstenojuši JA Latvija SMU programmu).  

Darbības laiks 

2017. gada 1. novembrī -  izsludināšana; 
2018. gada 5. maijā – žūrijas sēde; 
2018. gada maijs (saskaņošanā), Gada SMU konsultanta nominēšana, pasākumā 
“Gada SMU 2018”. 

Vērtēšana 
Kandidātu vērtēšanu veic žūrijas komisija, kurā ir JA Latvija biedri, biznesa sektora 
pārstāvji. 

Kontakti JA Latvija Birojs Rīgā, Tālr./fakss: 67339656, e-pasts: jal@jal.lv; www.jal.lv 

 

 

 

mailto:jal@jal.lv
http://www.jal.lv/


 

  

Izvērtēšanas kritēriji 

„Gada Skolēnu mācību uzņēmumu skolotājs - konsultants, 2018” 
Izvirza no katra reģiona labāko SMU konsultantu, ņemot vērā Nolikumā paredzētos kritērijus. 

 

Aktivitātes Kurzeme Vidzeme Latgale Zemgale Rīga 

1. Reģistrēto un darbojošo SMU uzņēmumu 

skaits; 

     

2. Konsultēto SMU aktīva darbība (skolas, 

reģionālajā, valsts līmenī); 

     

3. Pieredzes nodošana pedagogiem, 

prezentējot SMU izglītojošos lekcijās, 

semināros, gadatirgos (skolas un reģionālajā 

līmenī); 

     

4. SMU gadatirgus rīkošana;      

5. Jaunu pedagogu piesaiste SMU programmai 

– mentors izglītības iestādēs; 

     

6. Veicināt skolēnu uzņēmību, uzdrīkstēšanos 

un atbildību un sekmēt skolēnu spējas 

inovatīvu ideju radīšanā. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


