
 

 

 
 

 

Junior Achievement – Young Enterprise Latvija 

Starptautiskās skolotāju apmācības  
Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) programmas realizēšanā 

2014. gada 19.- 20. augustā, BA TURĪBA Rīgā, Graudu ielā 68 
Skolotāju apmācību mērķis: Izvērtēt SMU programmas pieredzi Latvijā un Eiropā, apgūt uzņēmējspēju 

kompetenču attīstīšanas metodes jauniešiem ar biznesa simulāciju un didaktiskām spēlēm. 
 

Otrdiena, 19. augusts 

Trešdiena, 20. augusts 

Seminārs tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas 
programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. 

 
                                                                        
1 Spēles "Fabrikants" mērķis:  saprast, kā ķīmijā un fizikā mācītais tiek praktiski pielietots reālajā dzīvē – ražošanā; saprast ķīmijas un fizikas 
zināšanu saistību ar ekonomiku;  iegūt pieredzi praktiskā uzņēmuma vadīšanā; labi pavadīt laiku. 

Laiks 
 

 

9:00-10:00 Reģistrācija 

10:00-11:00 
Semināra atklāšana. 
JA-YE Latvija piedāvājums 2015 

Jānis Krievāns, JA-YE valdes priekšsēdētājs 
Inga Bolmane, JA-YE Latvija programmu direktore 

11:00-11:40 Eiropas SMU fināla pieredze Eiropas SMU fināla 2014 dalībnieki - skolēni, skolotājs 

11:40-12:20 
Uzņēmējdarbības izglītības 
pārvaldība Latvijā 

Inga Riemere,  Dr. sc. admin. 

12:20-13:20 Pusdienas 

13:20-14:50 

Didaktiskās spēles 
uzņēmējkompetenču attīstīšanai – 
uzņēmējdarbības praktiskās 
modelēšanas 3 metodes projekta 
„Uzņēmējdarbības skola” ietvaros 
(The Entrepreneurial School)  
(Darbs grupās) 

Ieva Sebre, Talsu Valsts ģimnāzija, JA-YE Latvija 
konkursa „Gada labākais skolotājs ekonomikā” laureāte, 
JA-YE Latvija programmu eksperte (saskaņošanā) 
Inga Riemere,  Dr. sc. admin., Rīgas Centra 
daiļamatniecības pamatskola, JA-YE Latvija konkursa 
„Gada labākais skolotājs ekonomikā” laureāte, JA-YE 
Latvija programmu eksperte 
Solvita Lauzēja, Bauskas Valsts ģimnāzija un Bauskas 
sākumskola, JA-YE Latvija konkursa „Gada labākais 
skolotājs ekonomikā” laureāte, JA-YE Latvija 
programmu eksperte, metodiķe (saskaņošanā) 

14:50-15:20 Pārtraukums 

15:20-17:00 
Didaktisko spēļu izveidošana un 
iekļaušana mācību procesā.  
(Darbs grupās) 

Uzņēmējkompetences iekļaušana dažādu mācību 
priekšmetu satura izstrādē 

17:00-18:00 Grupu prezentācijas  

18:00-19:00 Pārtraukums 

19:00 Vakara programma 

   

Laiks   

8:00-9:00 Brokastis 

9:00-9:40 Ekonomiskā situācija Latvijā 
Jānis Ošlejs, latviešu uzņēmējs un ekonomists, kurš 
darbojas uzņēmuma „Primekss” priekšsēdētāja amatā, kā 
arī ir viens no projekta „Radošuma pils” dibinātājiem 

Darbs grupās 

1.grupa 2.grupa 

9:40-10:10 SMU programmas metodika 

9:40-13:00 
Spēle "Fabrikants" - reālā laikā notiekoša 
ražošanas – zinātnes – biznesa simulācija
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10:10-10:50 SMU dibināšana. Idejas 

10:50-11:50 SMU attīstība - gadatirgu rīkošana 

11:50-13:00 SMU konsultantu pieredze 

13:00-14:00 Pusdienas 13:00-14:00 Pusdienas 

14:00-17:00 Darbs mācību priekšmetu grupās 14:00-17:00 Biznesa simulācijas turpinājums 

    


