21. janvārī Rīgā notika biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija (JA–YE Latvija) un RTU Rīgas Biznesa skolas (RBS) organizētais Junior
Achievement biznesa simulācijas spēles JA TITAN valsts mēroga fināls.
JA TITAN finālā kopumā piedalījās 42 komandas -123 skolēni no visas Latvijas, kas
sevi pierādījušas reģionālajos čempionātos. Reģionālie JA TITAN čempionāti norisinājās no
novembra līdz janvāra vidum Rīgā, Liepājā, Ugālē, Tukumā, Limbažos, Madonā un Jelgavā,
kurās piedalījās 132 komandas – 396 skolēni. Šogad reģionālo čempionātu laikā tika veikta
lielāka atlase un komandu skaits, kuras varēja cīnīties par vietu finālā bija uz pusi mazāks.
Ugāles vidusskolu šogad pārstāvēja 3 komandas – Daiga Pauzere un Sandis Ķemlers
(12.klase), savukārt no 11.klases - Marta Cērpa, Amanda Viļuma un Kārlis Raimonds Eniņš,
kā arī Jānis Ansbergs un Reinis Rumps. Visas trīs komandas izcīnīja iespēju piedalīties
pusfinālā.
Astoņas labākās komandas finālā sacentās par čempiona titulu. Arī šogad labākie JA
TITAN spēlētāji izrādījās no Rīgas. Jānis Ansbergs un Reinis Rumps izcīnīja iespēju
piedalīties fināla izspēlē, kur ieguva 7.vietu.
„Šogad dalībnieku sagatavotības līmenis bija īpaši augsts un spēlē bija ārkārtīgi liela
konkurence, par ko liecina arī rezultāti. Apgūstot spēli JA TITAN semināros jauniešu
panākuma indeksa rādītāji parasti ir no 60 līdz 350, bet šodienas čempionāta spēles labākās
komandas pārsniedza pat 900 punktus kopvērtējumā,” jauniešu sniegumu komentē JA-YE
Latvija priekšsēdētājs Jānis Krievāns.
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma balvas no JA-YE Latvija, RTU Rīgas Biznesa skolas.
Čempionāta uzvarētāji ieguva iespēju doties kruīza ceļojumā uz Stokholmu, ko dāvina
TALLINK.
Biznesa simulācijas spēle JA TITAN ļauj interneta vidē skolēniem iejusties uzņēmuma
vadītāja lomā – ir 2035. gads, katrai komandai ir savs uzņēmums, kuru iespējams attīstīt pēc
pašu vēlmes, tirgojot nākotnes personalizētos portatīvos datorus. Veiksmīgākais uzņēmums
spēlē JA TITAN tiek noteikts pēc panākumu indeksa, ko veido pieci rādītāji: nesadalītā peļņa
(50 %), pieprasījuma potenciāls (20 %), piedāvājuma potenciāls (10 %), tirgus daļa (10 %) un
attīstība (10 %).
Savukārt skolēniem, kuri netika pusfinālā bija iespēja noklausīties RTU RBS lektores
Anitas Gailes lekciju par profesionālo etiķeti.

3.februārī notika starpnovadu olimpiāde ekonomikā 10.-12.klašu skolēniem. Atšķirībā
no iepriekšējiem gadiem, olimpiādes uzdevumi sastāvēja no testa daļas un aprēķina
uzdevumiem, šogad nebija iekļauta argumentētā eseja. Kā atzina vairāki mācībspēki –
olimpiādes uzdevumi bijuši krietni sarežģītāki un apjomīgāki.
Ugāles vidusskolu pārstāvēja Daiga Pauzere un Sandis Ķemlers no 12.klases. Daiga
kopvērtējumā ieguva 3.vietu, bet Sandis 4.vietu.
Apsveicam un lepojamies!

