
Mēs esam tie, kas pulcē uzņēmīgākos, 
drosmīgākos, mērķtiecīgākos un 
atraktīvākos jauniešus Latvijā!

SKOLĒNU
IEGUVUMS

līderu
dienas

konkursi tikšanās

karjeras diena
skolēnu parlamenta sanāksmes

ārzemju braucieni 
mācību prakses

projekta 
dalībnieki

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PAMATI 
Akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma vidusskolēniem
(akreditācijas lapa Nr. AI 5562).

„Esi līderis!” parlamentāriešu 
tikšanās ar finanšu ministru A.Vilku

Biznesa spēļu konkurss
 „Ceļš uz bagātību” finālsacensības 

lietvedība,

Zināšanas 7 komerczinību
mācību priekšmetos:

mārketings, uzņēmējdarbība,
grāmatvedība,

menedžments,
lietišķā 
etiķete

 likumdošana,

Izzinošs ceļojums

      
  Zie

meļpolijā
 2012

L a b a  i d e j a  J ū s u  a u d z ē k ņ u  v e i k s m e i !

Guvām vēl 
nebijušu 
pieredzi.
Visi varam 
būt līderi!

Projektā jau piedalījušies 11836
skolēni no 124 skolām visā Latvijā!!!

biznesa spēles
motivējošas
        lekcijas



Lielā balva-
5 DIENU CEĻOJUMS !

Skolas direktors vai skolotājs aizpilda un nosūta pieteikuma 

anketu pa faksu 67135516 vai e-pastu: luma@luma.lv
Skola pa pastu saņem līguma veidlapas (3 eksemplāri katram 

audzēknim).

Katra audzēkņa ģimenē tiek saņemts un parakstīts līgums.

Parakstīti līgumi tiek nogādāti projekta organizatoriem. Maksu 
par dalību projektā “Esi līderis!” sedz katra audzēkņa 
ģimene. Katrs audzēknis 3 mācību gadu laikā saņem 7 mācību 

grāmatas, kas paliek viņa īpašumā pēc mācību kursa beigšanas. 

Šajā dalības apmaksā ietilpst arī:

 - dalība Līderu dienā;

 - dalība konkursos mācību gada laikā un balvas;

 - eksāmenu organizēšana un valsts atzītas profesionālās  

    pilnveides apliecības saņemšana.

Skola pa pastu saņem katra audzēkņa apmaksāto mācību 

grāmatu un bezmaksas grāmatu skolotājam. Grāmatas skolēni 

saņem divas reizes mācību gadā.

KĀ PIETEIKTIES?

Maksa par dalību 
programmā:

Ls 30.0
€ 42.69

€ 35.57

0 pusgadā

Rīgas un Jūrmalas, 
Ādažu, Babītes, 
Baldones, Carnikavas, 
Garkalnes, Inčukalna, 
Krimuldas, Ķekavas, 
Siguldas, Mālpils, 
Mārupes, Olaines, 
Ropažu, Salaspils, 
Saulkrastu, Sējas, 
Stopiņu novadu skolu 
dalībniekiem,

Ls 25.00 pusgadā 

pārējo Latvijas novadu 
skolu dalībniekiem.

telefons

67261182
Pieteikšanās notiek sekojoši:

 
Tālr.: 67261182, fakss: 67135516 
e-pasts: luma@luma.lv 
LUMA birojs Rīgā, Alberta ielā 13.

Līderu LIELĀ BALVA - brauciens 

uz Austriju


