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Ziņa. Viedoklis
Noslēdzies projekts LOGI-N
26.martā Rīgā, viesnīcā „Tallink”, notika projekta LOGI-N noslēguma konference, kas pulcēja
jaunatnes un nodarbinātības politikas veidotājus un īstenotājus, nacionālo aģentūru pārstāvjus,
projekta partnerus, jaunatnes centru vadītājus un koordinatorus no Latvijas pašvaldībām, skolu
jauniešus. Konferenci atklāja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītāja vietniece Agra
Bērziņa, paužot prieku par projekta norisi un VISC lomu projekta īstenošanā.
Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt par projekta laikā paveikto, iepazīties ar projektā
izveidoto metodisko materiālu - rokasgrāmatu „Sadosimies rokās”, dzirdēt ekspertu un
jauniešu viedokli, piedalīties diskusijā par sadarbības tīkla veidošanu jauniešu atbalstam
vietējā kopienā.
Par sadarbības veidošanu un jauniešu iesaistīšanu dažādās aktivitātēs un pasākumos savu
viedokli izteica jaunatnes jomas eksperti - Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta Jaunatnes nodaļas vadītājs Dmitrijs Zverevs, kustības „Ghetto Family”
menedžere Sanda Brūna, Raunas Jauniešu centra vadītājs un portāla saliedet.lv pārstāvis Mareks Dombrovskis. Pasākuma
moderators Valdis Melderis izjautāja ekspertus par dažādām metodēm darbā ar jauniešiem, veiksmīgākajiem piemēriem sadarbības
veidošanā, kā arī aicināja dalīties pieredzē un ieteikt vislabākos risinājumus sastopoties ar problēmām un šķēršļiem.
Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija interesanti dzirdēt Apes, Gulbenes un Saldus jauniešu domas par iesaistīšanos projekta
LOGI-N aktivitātēs, kā arī uzzināt, kas jauniešus motivē būt sabiedriski aktīviem, palikt un darboties savā novadā un ar savu piemēru
uzrunāt savus vienaudžus- sociāli neaktīvos jauniešus.
Projekts LOGI-N norisinājās no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam, un tā ietvaros tika organizēti reģionālie, lokālie un
nacionālā līmeņa semināri, kuros piedalījās vairāk kā 400 jaunatnes un nodarbinātības politikas veidotāji un īstenotāji, jaunieši,
augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, Latvijas novadu pašvaldību deputāti un uzņēmēji, interešu izglītības speciālisti, pārstāvji no
vispārējām un profesionālās izglītības iestādēm un nacionālajām aģentūrām.
Projekta laikā tika izveidoti informatīvie video sižeti, elektroniskais ziņu izdevums un metodiskais materiāls „Sadosimies rokās”, kurā
var lasīt par Apes, Gulbenes un Saldus novadu labās prakses piemēriem.
Ceram, ka projektā paveiktais un gūtā pieredze būs labs stimuls projekta partneriem turpināt iesākto darbu, kā arī ierosme citu
pašvaldību institūcijām un jaunatnes politikas veidotājiem meklēt vislabākos risinājumus darbam ar jaunatni.
VISC pateicas visiem, kas atbalstīja un piedalījās LOGI-N pasākumos un īpašs paldies partneriem: Apes novada domei, Mācību un
konsultāciju centram ”Baltic Bright”, Gulbenes bibliotēkai, Saldus ‘Bērnu un jauniešu centram par atsaucību un ieguldīto darbu projekta
mērķu sasniegšanā.
Prezentācija
Fotogalerija

Pasākums
Kolektīvi sāk gatavoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, notiks bērnu un jauniešu simfonisko orķestru modelēšanas
koncerts un koru skates.
Modelēšanas koncerts notiks 2014.gada 5.aprīlī plkst.16:00 koncertzālē „Lielā Ģilde”. Koncertā piedalīsies 25 Latvijas izglītības iestāžu
simfoniskie orķestri, kuri iekļāvušies 7 apvienoto orķestru sastāvos, kurus vadīs virsdiriģenti Haralds Bārzdiņš, Normunds Dreģis,
Boļeslavs Voļaks, Laura Staša, Valdis Butāns, Guntars Bernāts, Mārtiņš Bergs, Aivars Broks, Pēteris Plūme, Aivars Buņķis, Andris
Riekstiņš, Aleksejs Verbickis.
Bērnu simfonisko orķestru iekļaušanās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā ir sākusies 2005.gadā, kad pirmo reizi skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsturē notika bērnu simfoniskā orķestra koncerts koncertzālē Lielajā Ģildē. Arī noslēguma koncertā
muzikālo pavadījumu atskaņoja Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris H.Bārzdiņa vadībā. Savukārt X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos 2010.gadā bērnu simfonisko orķestru koncertā Latvijas Mūzikas akadēmijā piedalījās četri labākie kolektīvi,

kuri dalību svētkos izcīnīja, piedaloties konkursā. Jau 2013.gadā notika I Latvijas izglītības iestāžu bērnu simfonisko orķestru festivāls
Jelgavā.
Tuvojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, skolu kori aktīvi apgūst svētku repertuāru un piedalās
novadu/pilsētu koru skatēs. II kārtas reģionālajos konkursos iespēju piedalīties ieguvuši 65 izglītības iestāžu jauktie kori.
II kārtas konkursi sākas ar Zemgales novadu koru sacensību Jelgavā 4.aprīlī.
Tām sekos koru konkursi Latgales reģionā 8.aprīlī Jēkabpilī, Vidzemes reģionā 9.aprīlī Valmierā, Kurzemes reģionā 10.aprīlī Saldū un
11.aprīlī Rīgā.

Darbam noderīgi. Pieredze
Pārskats par konferenci „Iespēju tilts”
2014. gada 19. martā jau ceturto gadu Valmierā norisinājās starptautiska izglītības konference „Iespēju tilts izglītībai sākumskolā”, kurā
piedalījās dažādu Latvijas novadu un pilsētu skolotāji, Latvijas un ārzemju vieslektori un organizētāji: Izglītības uzņēmums „Lielvārds”,
Valmieras pilsēta un Valmieras sākumskola, VISC un citi atbalstītāji.
Konferences referātu daļā no jauna pārdomāt un diskutēt par izglītības attīstības ceļiem un jaunās dziļmācīšanās pedagoģijas būtību
aicināja starptautiski atzītais izglītības eksperts, iniciatīvas “Education Fast Forward” izveidotājs un uzņēmuma "Promethean" Izglītības
stratēģijas direktors Džims Vins (Jim Wynn) savā ievadlekcijā „Jaunā pedagoģija. Vai jau ir laiks?”.
Arī šogad galvenā konferences daļa bija vairāk nekā 30 praktiskās darbnīcas. Darbnīcu tematika visplašākā – no IKT izmantošanas un
prezentācijas prasmju attīstīšanas sākumskolā līdz iekļaujošai izglītībai. Visas darbnīcas vienoja moto „Idejas, kas iedvesmo radīt
rītdienas skolu šodien”. Katram konferences dalībniekam bija iespēja piedalīties 3 darbnīcās. Darbnīcu vadītāji, pirmkārt, bija
praktizējoši skolotāji no Valmieras, Rīgas, Liepājas, Lielvārdes un citiem Latvijas novadiem. Priecē fakts, ka skolotāju vēlme un drosme
dalīties savā pieredzē ar kolēģiem vairojas. Darbnīcas vadīja arī izglītības, kultūras, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju un citu
nozaru speciālisti. Kā citus gadus savas darbnīcas piedāvāja arī VISC.
VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītājs Imants Vasmanis kopā ar nodaļas vadītāja vietnieci Inetu Upenieci
vadīja darbnīcu „Domnīca par kompetencēm”. Tajā ar skolotājiem tika pārrunāts centra piedāvātais skatījums uz kompetenču pieejā
balstītu pamatizglītības saturu un kopā meklētas atbildes uz šādiem jautājumiem: Kas ir kompetence? Kādas kompetences varētu būt
svarīgas 21.gadsimta skolēnam Latvijā? Kādam jābūt kompetencēs balstītam pamatizglītības mācību saturam un kā jāorganizē
mācību process? Kāds atbalsts nepieciešams skolotājam? Izmantojot elektroniskās balsošanas iekārtas, skolotāju domas tika
reģistrētas un noderēs turpmākajā darbā.
VISC ir izstrādājis elektronisku mācību un metodiskā līdzekļa komplektu „Vērtībizglītība”
(http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html ) ētikas, sociālo zinību vai klases stundām 1.-6.
klasē. Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas kulturoloģijas, filozofijas, ētikas, kristīgās mācības, mūzikas speciāliste
Spodra Austruma darbnīcā „Interaktīvi par vērtībām jeb kā domāt, pētīt un sarunāties par svarīgo” iepazīstināja klātesošos ar šiem
materiāliem un vadīja domapmaiņu par to, kā palīdzēt skolēniem pašiem izprast un pieņemt vispāratzītas vērtības. Skolotāju
ieinteresētība bija ļoti liela, pie tam vairāki skolotāji šo mācību līdzekli jau bija izmēģinājuši praksē. Darbnīcā tika gūts ieskats arī par to,
kā atsevišķas tēmas ir iespējams padziļināt, kā arī tās izmanot sarunai ar cita vecuma skolēniem.
Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolotāja Daiga Demitere-Krūmkalna vadīja darbnīcu „Bērna vecumam un vajadzībām atbilstoša
mācību stunda 1. klasē”. VISC ar skolotāju iepazinās organizējot reģionālos seminārus pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem par
pēctecību pārējā no pirmskolas uz skolu. Semināra laikā vērotā skolotājas Daigas Demiteres-Krūmkalnas vadītā integrētā stunda 1.b
klasē bija mūsdienīga, interesantām, inovatīvām metodēm un mācību organizācijas formām bagāta. Un tas bija semināra dalībnieku
aicinājums šo pieredzi popularizēt. Skolotāja arī dalījās pieredzē, kā veidot integrētu, bērncentrētu mācību stundu, izmantojot
informācijas tehnoloģijas un noteiktus ar bērniem kopā izveidotus simbolus un aktivitātes veiksmīgai savstarpējai sadarbībai klasē ar
lielu skolēnu skaitu.
Matemātika bieži skolēniem šķiet ļoti grūts, līdz ar to ne pārāk saistošs mācību priekšmets, tādēļ sevišķi svarīga nozīme ir stingrām,
noteiktām un bērniem izprotamām prasībām, ievērojot samēru starp interesanto, saistošo un nepieciešamo. Darbnīcā „Interaktīvo
mācību metožu pielietojums matemātikas prasmju veidošanā un attīstīšanā skolēniem ar speciālām vajadzībām” Antūžu speciālās
internātpamatskolas pedagoģe Aija Ozoliņa, ar ko VISC veiksmīgi sadarbojās projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem
atbalsta sistēmas izveide" rādīja kā interesantākā, vienkāršākā un skolēniem saprotamākā veidā pasniegt mācību saturu.
VISC vēlreiz saka paldies visiem konferences dalībniekiem par ieinteresētību un novēl radošas un prieka pilnas mācības
ikvienam!Detalizētāka informācija, prezentācijas foto un videomateriāli skatāmi šeit: http://www.iespejutilts.lv

VISC aktualitātes
Precizētas Latvijas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu konkursu norises vietas
Šveices Talantu Forums

Franču valodas 44.valsts olimpiādes rezultāti
Krievu valodas (svešvalodas) 20.valsts olimpiādes laureātu apbalvošana
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss "Automehānika 2014"
Apstiprina XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju
17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki "Gaudeamus" pulcēs dalībniekus Daugavpilī
Metodiskais mācību līdzeklis "Jāzeps Vītols: personība, dzīve un darbi"
Kristīgās mācības un ētikas MA vadītāju seminārs
Seminārs profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotājiem
Mainīti pasākumu norises datumi
Ķīmijas 55.valsts olimpiādes rezultāti
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem un sākumskolas direktoru vietniekiem
Fizikas 64.valsts olimpiādes darba kārtība
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

Sadarbības partneru aktualitātes
Sākas jauns konkurss "Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem!"
Šā gada 2.aprīlī “Zaļā josta” aicina Latvijas vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes rūpēties par vidi un iesaistīties
jaunajā kampaņā – konkursā “Tīrai Latvijai – Tīriem ūdeņiem!” jeb “Mana līdzdalība veidojot, saglabājot un uzlabojot vides kvalitāti
publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā”, tādejādi veicinot skolu un citu izglītības iestāžu audzēkņu vides izglītību un
izpratni par sabiedrības līdzdalības nozīmīgumu vides pārvaldības jautājumu risināšanas procesos, kā arī, caur iesaistīšanos praktiskā
rīcībā un veicot aktivitātes, novērtētu un uzlabotu vietējo publiski pieejamo atpūtas vietu pie ūdeņiem vides stāvokli, kā arī attīstītu
savas prasmes un iemaņas kvalitatīvas dzīves telpas organizēšanā.
Pieteikšanās konkursam norisinās līdz 2014.gada 11.maijam, elektroniski atsūtot pieteikuma anketu uz e-pastu
tirailatvijai@zalajosta.lv. Tālākās instrukcijas elektroniskā profila izveidei saņems katra reģistrēta komanda individuāli.
Papildus informācija: e-pasts: tirailatvijai@zalajosta.lv; tālr.: 67808321, 67808112; mob.tālr.: 27042534.
Vairāk lasīt šeit.

Radošo darbu konkurss ES UN MANA DZIMTENE
Radošo darbu konkurss ilgtermiņā nodrošina bērniem un jauniešiem ar zemām pamatprasmēm, bērniem un jauniešiem ar
funkcionāliem traucējumiem, kā arī it visiem bērniem un jauniešiem kopumā izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi,
kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem. Konkursu organizē Rīgas Latviešu biedrība.
Aktivitātes ietvaros notiek 2 radošo darbu konkursi 2 nominācijās – rakstisks darbs un vizuālās mākslas darbs.
Pirmais konkurss (marts – maijs)
Radošais darbs "Es un manas mājas, mana ģimene", "Es un mana skola"
Otrais konkurss (septembris – novembris)
Radošais darbs "Es un mani draugi, mana vide", "Es un manas Latvijas nākotne"
Radošo darbu konkursā piedalās bērni un jaunieši (vecumā no 14 līdz 19 gadiem), bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām vai
funkcionāliem traucējumiem, bāreņi, u.c., kā arī ārzemēs dzīvojošie latviešu bērni un jaunieši
Kontakttālruņi uzziņām:
Gaida Jablovska (par radošo rakstu darbu) – 29689489,
Kaspars Bērziņš (par vizuālās mākslas darbu) – 22448413.
Vairāk lasīt šeit.

Sākusies pretendentu pieteikšana Eižena Āriņa balvai datorikā - nominē savu kandidātu!
Exigen Services Latvia, Latvijas Zinātņu akadēmija un Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds aicina nominēt informāciju
tehnoloģiju nozares profesionāļus vienam no augstākajiem apbalvojumiem Latvijas IT nozarē – Eižena Āriņa balvai datorikā. Balva tiek
pasniegta par ieguldījumu IT jomas teorijas attīstībā vai par praktisku ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgu IT risinājumu ieviešanā.
Eižena Āriņa balvai kandidātus var pieteikt līdz 27. aprīlim, aizpildot pieteikumu mājas lapā www.arinabalva.lv

Sākusies pieteikšanās lielākajām CSDD jauno velosipēdistu sacensībām „Jauno satiksmes
dalībnieku forums – 2014”!
Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes par ceļu satiksmes drošību, jau 21 gadu pēc kārtas CSDD rīko konkursu jaunajiem un
topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2014” un aicina skolēnus pieteikties dalībai tajā. Lai kļūtu par
sacensību dalībniekiem, skolēniem jābūt dzimušiem 2002.-2004.gadā, jāizveido sešu cilvēku komanda, jāizdomā tās nosaukums un
jāpiesakās. Komandas dalībai sacensībās jābūt saskaņotai ar skolotāju vai ar citu pieaugušo, un katru komandu uz sacensībām
pavada viens vai divi pieaugušie – skolotāji vai vecāki.
Pieteikuma anketa dalībai sacensību pirmajā kārtā atrodama šeit: http://ej.uz/3p24. Iesniegums ne vēlāk kā divas dienas pirms
konkrētā reģiona sacensībām jānosūta uz attiecīgo CSDD nodaļu pa pastu vai uz e-pastu sacensību rīkotājiem:
Normunds.Berzs@gmail.com.
Sacensību nolikums atrodams CSDD mājas lapā: http://ej.uz/691y, turpat meklējams arī sacensību vērtēšanas nolikums:
http://ej.uz/umi3. Tāpat kā iepriekšējās sezonās, arī šogad Jauno satiksmes dalībnieku foruma sacensības plānotas trijās kārtās:
pirmā kārta, kopskaitā 32 sacensības, notiks Latvijas reģionos no 17.aprīļa līdz 29.maijam. Norises grafiks atrodams šeit:
http://ej.uz/aqx8;
otrā kārta – Latvijas fināls, notiks no 6.jūnija līdz 7.jūnijam. Tajās piedalīsies komandas, kuras ieguvušas augstāko novērtējumu sava

reģiona jeb pirmās kārtas sacensībās un kurās ir trīs meitenes un trīs zēni;
trešā kārta – Eiropas Jauno satiksmes dalībnieku sacensības notiks Norvēģijā no 2014. gada 5.septembra līdz 8.septembrim, kur
piedalīsies Latvijas fināla uzvarētājkomanda.
Visās kārtās sacensību dalībniekiem jādemonstrē savas teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību,
jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic praktiskā braukšana. Sacensību laikā var tikt
piedāvāti papildus uzdevumi, ar ko dalībnieki tiks iepazīstināti maču laikā.
Jauno satiksmes dalībnieku foruma satura izstrādē CSDD sadarbojusies ar Valsts izglītības satura centru, kas vairāku gadu garumā ir
CSDD izglītības projektu partneris. Sacensības organizē CSDD, tās tiek finansētas no OCTA, bet atbalsta – Latvijas Automoto
biedrība.

CSDD Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67025730
E-pasts: office@csdd.gov.lv
Mājas lapa: www.csdd.lv
Twitter: @csdd_lv
CSDD diennakts informācijas tālrunis: 67025777

Junior Achievement Starptautiskais skolēnu mācību uzņēmumu festivāls – atspēriens
biznesam
400 jauniešu no 15 valstīm ar 100 biznesa idejām 7.-9.aprīlī pulcēsies biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young
Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu festivālā, kur 85 mācību uzņēmumu konkurencē tiks
noskaidroti labākie sešās dažādās kategorijās, kā arī tiks likti pamati ciešākai starptautiskai sadarbībai topošo uzņēmēju vidū. Latviju
festivālā pārstāvēs 15 skolēnu mācību uzņēmumi.
7.aprīlī Junior Achievement programmu starptautiskā tīkla skolēniem – topošajiem uzņēmējiem notiks sadraudzības un tīklošanās
pasākums biznesa augstskolā Turība, kamēr viņu pedagogi papildinās zināšanas un apgūs citu valstu praksi starptautiskajā skolotāju
konferencē „101 metode uzņēmējspēju un līderības attīstīšanai”.
8.aprīlī ikviens ir aicināts klātienē aplūkot 85 skolēnu mācību uzņēmumu iekārtotos gadatirgus stendus modes un izklaides centrā Rīga
Plaza, kur no plkst. 13:30 līdz16:30 jaunieši iepazīstinās ar savu produkciju pasākuma apmeklētājus, būs arī ekskluzīva iespēja
iegādāties viņu preces.
Starptautiskais Skolēnu mācību uzņēmumu festivāls Rīgā notiek jau sesto gadu un tā mērķis ir nodrošināt Eiropas Skolēnu mācību
uzņēmumiem praktiskās uzņēmējdarbības pieredzi starptautiskā līmenī, vienlaikus sniedzot iespēju Latvijas jauniešiem iedvesmoties
uzņēmējdarbībai un gūt pieredzi no vienaudžiem citās valstīs. Festivālā piedalīsies skolēnu mācību uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas,
Turcijas, Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Norvēģijas, Krievijas, Nīderlandes, Īrijas, Somijas, Dānijas, Portugāles, Beļģijas un Igaunijas.
Šogad pasākums tiek īstenots Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programma” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Uz pasākumu aicina Junior
Achievement – Young Enterprise Latvija, Swedbank, modes un izklaides centrs Rīga Plaza, Biznesa augstskola Turība, Inbox.lv un
Draugiem.lv. Sekot aktualitātēm iespējams www.Draugiem.lv/jal.
Festivālā skolēnu mācību uzņēmumu sniegumu vērtēs kompetenta žūrija, nosakot labākos vairākās kategorijās – sociāli atbildīgs
bizness, inovatīvs produkts, labākā pārdošanas komanda, labākais stends un labākā video reklāma. 8.aprīļa vakarā svinīgā
apbalvošanas ceremonijā tiks apbalvoti šo nomināciju ieguvēji, kā arī nosaukts galvenais uzvarētājs – festivāla labākais skolēnu
mācību uzņēmums kopvērtējumā. 9.aprīlī skolēniem būs iespēja iepazīt tuvāk Rīgas kultūras bagātības, bet skolotāji dosies ekskursijā
uz Rīgas kuģu būvētavu, lai izzinātu ražošanas procesus.
Aizvadītajā gadā labākās kompānijas titulu festivālā izcīnīja pašmāju jaunie uzņēmēji – Madonas Valsts ģimnāzijas komanda Dream
Sleep, kas izstrādāja ceļošanai īpaši piemērotus spilvenus. Jaunieši vēlāk uzvarēja arī Latvijas mēroga Skolēnu mācību uzņēmumu
finālā, izcīnot iespēju pārstāvēt Latviju Eiropas finālā Londonā. Tur madonieši saņēma gan starptautiskās žūrijas, gan britu televīzijas
BBC One uzmanību. Viena no komandas dalībniecēm – Zane Radžēle – Londonā ieguva Junior Achievement Alumni Leadership
Award un iespēju pavadīt dienu kopā ar starptautiskā loģistikas uzņēmuma FedExpress vadību. Savukārt Dream Sleep biznesa idejas
iniciators Mairis Gailums, kurš šobrīd vēl mācās Madonas Valsts ģimnāzijas 12.klasē, kopā ar kolēģi Sintiju Tomu reģistrējuši SIA
Dream Sleep kā īstu uzņēmumu un guvuši finansiālu atbalstu uzņēmuma attīstībai Madonas novada pašvaldības konkursā „Madona
var labāk!”
„Mācīties vēl skolā un jau vadīt savu uzņēmumu – manuprāt, mūsdienās tas ir sastopams ļoti reti. Tādēļ droši iesaku tiem, kuriem ir
sava mazā biznesa ideja jau skolas solā sēžot, sākt ar Skolēnu mācību uzņēmumu programmu – kas zina, varbūt izdosies dibināt arī
reālu uzņēmumu! Ir patiess prieks par iegūtajām zināšanām, ko mums ir devusi Junior Achievement Skolēnu mācību uzņēmumu
programma, jo tā mums palīdzēja kļūt tiem, kas esam šobrīd – sava uzņēmuma īpašnieki!” atzīst programmas absolvents un SIA

Dream Sleep īpašnieks Mairis Gailums.
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