Skolēnu mācību uzņēmums (SMU)Daugavpils Vienības

pamatskolā

Uzņēmējdarbība un inovācijas ir mūsdienu sabiedrības dzinējspēks. Daugavpils
pilsēta, kā mūsdienīga, moderna un inovatīva pilsēta par savu prioritāti izvirzījusi
uzņēmējdarbības pratību un skolēnu prasmju attīstīšanu pilētas skolās. Daugavpils Vienības
pamatskola no šī mācību gada aktīvi darbojas Junior Achivement Latvija projektā. Skolā
darbojas divi veiksmīgi skolēnu mācību uzņēmumi- „ Lauras un Valērijas bodīte” un „Artūra
un Ivara kokapstrāde”. Projekta realizācijas ietvaros, skola piesaistījusi sadarbības partneri un
finansiālo atbalstītāju. Skolas sadarbības partneris šogad ir tūrisma firma „ Mari” Marinas
Tugaļevas personā.
Gada laikā Daugavpils Vienības pamatskolas SMU piedalījās veselā virknē
pasākumu. Skolēni savu darbību SMU uzsāka ar dalību Junior Achivement start up seminārā
Rēzeknē, lai iepazītu uzņēmējdarbības vidi savā pilsētā SMU dalībnieki apmeklēja Uzņēmēju
dienu pasākumus Daugavpils Olimpiskajā centrā. Tuvāk iepazīstoties ar savu sadarbības
partneri , SMU dalībnieki tika uzaicināti uz pasākumu „Tēja ar uzņēmējiem”, kurā
Daugavpils pazīstamākie uzņēmēji prezentēja savu pieredzi un dalījās ar tālāko redzējumu
pilsētas attīstībā un jauno uzņēmēju iespējām šajā kontekstā. Novembra vidū SMU
dalībnieces Laura un Valērija piedalījās semināru ciklā „ Panākumu Universitāte”, kur
lekcijas lasīja un praktiskas nodarbes organizēja sabiedrība pazīstami cilvēki: Binnija
Ārberga, Kašers, Liene Šomase, Andris Ārgalis, Linda Abu Meri, Sabīne Berezina, Juris
Šteinbergs, Ralfs Eilands u.c. Par dalību „Panākumu Universitātē” meitenes saņēma
apliecības, kuras tiek pielīdzinātas vairākiem kredītpunktiem, stājoties Rīgas Tehniskajā
Universitātē, Latvijas Universitātē un RISEBA.
Skolēnu pašu darbība vainagojas panākumiem, ņemot dalību vairākos Junior
Achivement organizētajos tirdziņos. Mūsu skolas SMU piedalījās trijos tāda tipa tirdziņos –
Daugavpilī „Solo” tirdzniecības centrā, Jēkabpilī un Rīgā tirdzniecības centrā „ Rīga Plaza”
un guva labus panākumus. Kopējie ienākumi no diviem SMU sastādīja ap 100 eiro. Pēc
SMU tirdziņiem meitenes Laura Kampāne un Valērija Govilovska dalījās savā SMU pieredzē
3.vidusskolas organizētajā „Biznesa ideju popularizēšanas” pasākumā.
Plānojot savu turpmāko dzīvi un karjeras izaugsmi mūsu skolas SMU dalībnieki
piedalījās pasākumā „Skola -2016” Ķīpsalā. Skolēni stingri nolēmuši turpmāko dzīvi saistīt
ar uzņēmējdarbību un biznesa vadību. Skolai ir milzīgs lepnums par audzēkņiem un viņu
sasniegumiem.
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