
Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”atbalstu.



TĒMA: 
uzņēmējspēju apzināšana un

attīstīšana veiksmīgas karjeras 
veidošanā



MĒRĶI

o Saistošā veidā sniegt primārajai 
mērķauditorijai praktisku informāciju par  
uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību 
veiksmīgas karjeras veidošanā.  

o Veicināt mērķauditoriju izpratni par saistību 
starp skolā apgūstamajām zināšanām, 
prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un 
karjeras veidošanu.

o Sekmēt karjeras izglītības integrēšanu 
mācību procesā izglītības iestādēs.



UZŅĒMĒJSPĒJAS

UZŅĒMĒJDARBĪBA



STRATĒĢIJA
RISINĀJUMIIZAICINĀJUMS

BĒRNI & JAUNIEŠI

Nesaprotu, kā tas var būt noderīgi 
nākotnē

PEDAGOGI & VECĀKI & 
SABIEDRĪBA

Būtiskākais ir apgūt 
pamatprasmes, uzņēmējspējas
noderēs tikai uzņēmējiem
(arī mediji, politikas veidotāji u.c. 
mērķauditorijas)

– Skaidrojam, izmantojot spēles 
elementus un pazīstamus, saprotamus 
simbolus

– Aicinām izzināt, stāstot piemērus un 
aicinot Karjeras nedēļas ietvaros tikties 
ar veiksmīgiem cilvēkiem

– Iesaistām – "apgūsti darot!" 

– Informējam un izglītojam, uzsverot 
uzņēmējspēju nozīmi tālākajā karjerā un 
vecāku un skolotāju būtisko lomu 

– Aicinām iedrošināt un atbalstīt bērnus 
un jauniešus sevis izzināšanā un 
uzņēmējspēju atpazīšanā

– Nodrošinām praktiski izmantojamus 
materiālus

– Uzrunājoša vizuālā identitāte & sauklis
– Mediju un sociālo tīklu komunikācija
– Iedvesmojošu personību iesaiste
– Tiešsaistes pasākumi & mācību materiāli
– Karjeras nedēļas aktivitātes un iespējas

– Mediju un sociālo tīklu komunikācija
– Tiešsaistes pasākums – diskusija
– Vizuāli un izglītojoši materiāli ar datiem, 

faktiem un ieteikumiem
– Tiešsaistes pasākumi & mācību materiāli 
– Karjeras nedēļas aktivitātes un iespējas

UZŅĒMĒJSPĒJAS – TAVAS SUPERSPĒJAS

KANĀLI & AKTIVITĀTES



KAMPAŅAS VĒSTĪJUMI
BĒRNI UN JAUNIEŠI

Uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, 
prasmju, attieksmes un rakstura īpašību kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras 
veidošanā. Uzņēmējspējas var attīstīt skolā vai ārpusskolas nodarbībās, un tās noderēs 
gan ikdienas situācijās, gan tavā nākotnes profesijā.

Karjeras nedēļa ir iespēja uzzināt, kādas patlaban darba tirgū ir pieprasītākās 
uzņēmējspējas, kā arī novērtēt sevi un atrast savas superspējas, kuras uzsākt vai turpināt 
attīstīt.



KAMPAŅAS VĒSTĪJUMI
VECĀKI, PEDAGOGI, SABIEDRĪBA KOPUMĀ

Karjeras nedēļa ir iespēja uzzināt, kādas patlaban darba tirgū ir pieprasītākās 
uzņēmējspējas, un saprast, kā pieaugušie var atbalstīt jauniešus viņu spēju atklāšanā un 
attīstīšanā. Tieši pedagogi un vecāki ir labākie atbalstītāji, kas var iedvesmot bērnus un 
jauniešus jau no mazotnes atklāt un attīstīt sevī uzņēmējspējas.

Uzņēmējspējas nav tikai spējas un prasmes radīt un vadīt uzņēmumu. Tās ir zināšanu, 
prasmju, attieksmes un rakstura īpašību  kopums, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras 
veidošanā. Uzņēmējspējas ir attīstāmas un noderēs bērniem un jauniešiem gan ikdienas 
situācijās, gan nākotnes profesijā. 



VIZUĀLIE pIEMĒRI

A4 plakāts (vertikāli)

Facebook reklāmas piemērs (1080x1080px)

A5 plakāts (horizontāli)



SPECIĀLIE PASĀKUMI



DISKUSIJA JAUNIEŠIEM 

Aicinām organizēt kopīgu skatīšanos un iesaistīties!

20. oktobris plkst. 13.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai
"KĀDAS SUPERSPĒJAS VEIDOS MANU NĀKOTNI?"
TEMATS:
Saruna par nākotnes profesijās aktuālākajām spējām, prasmēm un kompetencēm. Salīdzinājums ar pašreiz pieprasītajiem 
speciālistiem un darba vidē augstāk novērtētajām darbinieku spējām un prasmēm. Integrēta iedvesmojošu video skatīšanās, 
pēc tam pārrunājot video varoņu pieminētās “superspējas” jeb savas spēcīgākās prasmes, un vai tās būs aktuālas arī turpmāk. 
Diskusija par skolās un ārpus tām piedāvāto aktivitāšu daudzveidību, kā tās palīdz jauniešiem attīstīt nākotnē noderīgas 
prasmes. 

MODERATORS:
Dāvis Plotnieks, iedvesmojoša personība, uzņēmējs, Karjeras nedēļas 2021 hakatona vadītājs

10.–12. KLAŠU UN PROFESIONĀLO SKOLU AUDZĒKŅIEM 



DISKUSIJA VECĀKIEM,
ĢIMENES LOCEKĻIEM 

Aicinām vērot un iesaistīties!

20. oktobris plkst. 19.00 tiešsaistē @TavaiKarjerai
“KĀ PALĪDZĒT BĒRNAM ATKLĀT SAVAS SUPERSPĒJAS?”
TEMATS:
Sarunas par bērnu un jauniešu stipro pušu atpazīšanu - ko var darīt vecāki, kā aizņemtajā ikdienā  saprast, kādas ir bērna 
intereses un spēcīgās puses, un kā tās var tikt attīstītas? Diskusija par dažādu ārpus skolas nodarbību un aktivitāšu veidiem, 
kas ir viens no virzieniem spēju attīstīšanā. Kā uztvert kļūdīšanos un kā kopīgi konstruktīvi izvērtēt situāciju, lai kļūdas taptu 
par izaugsmes pamatu? Par pedagogu un vecāku sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā un attīstīšanā.

MODERATORS:
Ansis Bogustovs, ētera personība, četru bērnu tēvs



MATERIĀLI
SKOLOTĀJIEM



PALĪGMATERIĀLS
1.–6. KLAŠU SKOLOTĀJIEM 

Elektroniski pieejams materiāls par aktuālākajām uzņēmējspējām, sasaistot to ar Pasaules ekonomikas 
foruma norādītajām 21. gs. aktuālākajām prasmēm*. Iespejams izmantot gan Karjeras nedēļas laikā, gan 
vēlāk. 

Vienas vai divu 40 minūšu mācību stundu aktivitātes** ietver sevī divu apakšprasmju attīstību: 
RADOŠUMS (materiālā tiks iekļautas spēles/uzdevumi radošuma attīstībai, kuros jāsavieno 
“nesavienojamas lietas” un jārada jauni produkti) un SADARBĪBA (ikvienam ir savas superspējas, resursi un 
kompetences, kuras, saliekot kopā, var radīt vairāk nekā spējam individuāli)

*https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 
** balstoties uz klases spēju un vecumgrupas izvērtējumu

“RADOŠUMS UN SADARBĪBA – MANAS SUPERSPĒJAS!”



MĀCĪBSTUNDA
7.–9. KLAŠU SKOLĒNIEM 

Iedvesmojoša un izglītojoša, iepriekš sagatavota un ierakstīta 35 minūšu gara 
video nodarbība, kuru klasei noskatīties Karjeras nedēļas ietvaros sev ērtā laikā. 

Video nodarbība, kurā biznesa treneris, kurš ilgus gadus darbojas arī jaunatnes 
jomā, EDUARDS KRŪMIŅŠ kopā ar kolēģi (vai kolēģiem) jauniešiem saistošā 
formā izklāsta, kāpēc jauniešiem rūpēties par uzņēmējspēju attīstību
jau laikus, kā skolēni var apzināt savas uzņemējspējas un kā tās tiek attīstītas, 
koncentrējoties uz sasniedzamiem mērķiem un savu personīgo attīstību.

Nodarbībā integrēts skolēniem pazīstamas personības stāsts un uzdevumi. 

“ATKLĀJ SAVAS SUPERSPĒJAS!”



MĀCĪBSTUNDA 10.–12. KLAŠU SKOLĒNIEM UN 
PROFESIONĀLO SKOLU AUDZĒKŅIEM

Iedvesmojoša un izglītojoša, iepriekš sagatavota un ierakstīta 35 minūšu gara 
video nodarbība, kuru klasei noskatīties Karjeras nedēļas ietvaros sev ērtā laikā. 

Personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs sagatavo un novada izglītojošu
un iedvesmojošu nodarbību 10.-12.klašu skolēniem un profesionālo skolu 
audzēkņiem par to, kā saprast, kur dzīvē virzīties, kā apzināties iekšējos 
resursus un savas esošās uzņēmējspējas. 

Reinis sadarbojas ar Intelekta attīstības centru, kas organizē dažādus treniņus, 
spēles un cita veida pasākumus, lai uzlabotu jauniešiem koncentrēšanos, iemaņu 
apguvi, pašdisciplīnu, intelektu, stresa noturību un pašmotivāciju. 

“IEPAZĪSTI SAVAS SUPERSPĒJAS UN IZMANTO TĀS!”



Kā SPODRINĀT
SAVAS uzņēmējSPĒJAS?

Izmantojot infografiku/digitālo rīku,
jaunieši iepazīst svarīgākās uzņēmējspējas 
un uzzina, kādi viņiem pieejami 
bezmaksas rīki var palīdzēt vēlamās spējas 
un prasmes attīstīt! 

DIGITĀLS INTERAKTĪVS RĪKS
viaa.gov.lv



MATERIĀLI MĀCĪBSTUNDai
būs pieejami Google Drive  no 10. OKTOBRA

MĀCĪBSTUNDU VIDEO IERAKSTI –
12. OKTOBRĪ



ĪPAŠĀS AKTIVITĀTES
SOCIĀLAJOS TĪKLOS

#Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa #Esfondi

Apmeklējiet uzņēmumus, iepazīstieties ar 
spilgtām personībām un atklājiet to superspējas!

🇪🇺



PIRMS KONKURSIEM… 

o Pedagogi karjeras konsultanti un/vai priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji
plāno viesošanos pie spilgtām personībām, interesantiem uzņēmumiem

o Pedagogi karjeras konsultanti un/vai priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji
Google drive saņem konkursiem noderīgus materiālus un iepazīstas ar tiem no 
10. oktobra

o Informācijas par konkursiem publicēšana @TavaiKarjerai Facebook kontā –
konkursu STARTS!

AICINĀM MOTIVĒT SKOLĒNUS PIEDALĪTIES!



NORISE… 

o Klašu grupas viesojas uzņēmumos, pie spilgtām personībām vai 
sazinās ar tām ZOOM

o Katra klase izpilda attiecīgās vecumgrupas uzdevumu pēc konkursa 
noteikumiem un publicē foto Facebook

o Karjeras nedēļas laikā tiek pārpublicēti spilgtākie foto materiāli

o Izlozes kārtībā tiek noteikti uzvarētāji

o Uzvarētāju paziņošana – 24. oktobrī



1.–6. KLAŠU SKOLĒNIEM
UZŅĒMUMA APMEKLĒJUMS UN KONKURSS “MŪSU SUPERVARONIS!”

NOTEIKUMI:
1. Jāapmeklē uzņēmums, jāiepazīst kāds tā pārstāvis un jāuzņem kopīgs fotoattēls
2. Izmantojot šablonu, jāizveido uzņēmējspēju puzle un jāuzraksta tai nosaukums, iekļaujot profesiju 

vai personu, par kuru puzle ir izveidota

3. Klases pārstāvim sociālo tīklu platformā Facebook jāievieto fotoattēls ar izveidoto puzli
4. Sociālo tīklu platformā Facebook jāievieto arī fotoattēls no satikšanās ar «supervaroni».
5. Publikācijā jātzīmē @Tavaikarjerai konts un jāizmanto kampaņas mirkļbirkas #Uzņēmējspējas

#KarjerasNedēļa #Esfondi

Tiks izlozētas divas uzvarētājklases, kuras saņems balvu. 

Lai iegūtu balvas, nepieciešams izpildīt visus konkursa nosacījumus.

🇪🇺



KONKURSA
BALVU FONDS 
40 minūšu gara nodarbība klātienē vai tiešsaistē, kurā attīstīt 
radošumu un sadarbības prasmes. Nodarbību vada RSU Karjeras 
izaugsmes veicinātāja, mentore, koučs, grāmatas sākusmskolas 
bērniem “Tu vari!" autore Andra Strautiņa.

Abas klases balvā iegūst arī grāmatu “Tu vari!”.  

Grāmata-plānotājs palīdzēs soli pa solim iepazīt sevi un savas 
superspējas, sapņot drosmīgus sapņus un mācīties tos īstenot. 
Grāmata piemērota galvenokārt bērniem un pusaudžiem, un
tā noderēs arī klases audzināšanas stundās un apgūstot sociālās 
zinības, kā arī nodarbībās, kas saistītas ar pašizziņu un pašizaugsmi.

Ietver tēmas, kas saistītas ar savu interešu, prasmju un talantu 
iepazīšanu, emociju vadību, mērķu uzstādīšanu un grūtību 
pārvarēšanu, iekļauj radošus uzdevumus iekštelpās un ārā.



7.–9. KLAŠU SKOLĒNIEM
UZŅĒMUMA APMEKLĒJUMS UN KONKURSS  “MEKLĒJAM UZŅĒMĒJU SUPERSPĒJAS!”

NOTEIKUMI:
1. Jāapmeklē uzņēmums, jāiepazīst kāds tā pārstāvis 
2. Sekojot iepriekš noteiktiem jautājumiem, skolēniem jāiztaujā personība, pie kuras viesojas, un 

jāmēģina izsecināt tās spilgtākā uzņēmējspēja
3. Atrasto uzņēmējspēju jāattēlo radoši un jāuzņem fotoattēls (piemēram, izmantojot kustības un 

mīmikas, izveidojot kolāžu, uzrakstot to utt.)
4. Klases pārstāvim sociālo tīklu platformā Facebook jāievieto uzņemtais fotoattēls
5. Publikācijā jātzīmē @Tavaikarjerai konts un jāizmanto kampaņas mirkļbirkas

#Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa #ESfondi

Tiks izlozētas trīs  uzvarētājklases, kuras saņems balvu. 

Lai iegūtu balvas, nepieciešams izpildīt visus konkursa nosacījumus.

🇪🇺



KONKURSA
BALVU FONDS 
Kopīgs piedzīvojums ar klasi, ko rīko “Piedzīvojuma Gars”.
Tā ir pieredzes izglītības organizācija, kas vērsta uz personības 
attīstību. Viena uzvarētājklase vienas dienas programmā attīstīs 
uzņēmējspējas ar dažādu praktisku un aizraujošu uzdevumu palīzību.

Savukārt divas klases, kas tiks izlozētas papildus,
iegūs galda spēli “Ideju Pitch”.

Spēle paredzēta ideju attīstīšanai un prezentēšanai – biznesa, 
sociālās uzņēmējdarbības, projektu vai jebkuru citu aktivitāšu.
Spēle paredzēta gan jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Spēles mērķis ir attīstīt spēju pārvērst idejas praktiskā rīcībā, 
iedrošināt izrādīt iniciatīvu, uzdrošināties riskēt un uzņemties 
atbildību par saviem lēmumiem, attīstīt prezentēšanas prasmes, 
radošo domāšanu, sadarbību komandā, argumentācijas un 
komunikācijas prasmes.

http://www.piedzivojumagars.lv/pied257v257jumi.html


SADARBĪBA 
REĢIONOS



INFORMATĪVIE 
MATERIĀLI
o Karjeras nedēļas logo un vizuālās identitātes vadlīnijas

o Preses relīžu šabloni un kopējās preses relīzes

o Diploma un pateicības šabloni

o PowerPoint prezentācijas veidne

o Rediģējami informatīvi materiāli un digitālas kampaņas 
pamatvizualizācijas (A3 plakāts, A4 plakāts,
A5 landscape formāta plakāts, sociālajiem tīkliem 
atbilstošas vizualizācijas)

Publicitātes materiāli būs pieejami Google Drive
līdz 3. oktobrim, publicējami tikai no 10. okt.



IZMANTOJAMIE
TOŅI



Red Hat Text

IZMANTOJAMIE
FONTIVIRSRAKSTI

APAKŠVIRSRAKSTI

PAMATTEKSTS

LUCKIEST GUY 

TEKO



Komunikācijas 
vadlīnijas



Karjeras nedēļas logo

• Izmantojam oficiālo Karjeras nedēļas logotipu

• Ja plānojat logo izmantot līdzās citiem logo, Karjeras
nedēļas logotipam jāatrodas labi saskatāmā vietā kā
pirmajam, bet pārējie logotipi izvietojami secīgi pēc
tā vai nošķirami izvietošanai citā vietā

• Nav pieļaujama Karjeras nedēļas logotipa rediģēšana, 
mainot krāsas, formātu vai citus elementus



sabiedriskās attiecības
o 4 kampaņas preses relīzes: 

• Nr.1  Par Karjeras nedēļas norisi
• Nr.2 Par Karjeras nedēļas sākumu
• Nr.3 Par diskusijām
• Nr.4 Par Karjeras nedēļas rezultātiem 

o 2 preses relīžu šabloni 

Aicinām veidot preses relīzes par pašu īstenotajiem pasākumiem, 
izmantojot ŠABLONUS

Kampaņas preses relīzes
nosūtīs VIAA



Sociālie tīkli

#Uzņēmējspējas #KarjerasNedēļa #Esfondi 

Karjeras nedēļas mērķauditorijai svarīgi ir šie sociālie tīkli:

- Facebook konts: facebook.com/TavaiKarjerai (galvenais Karjeras
nedēļas komunikācijas kanāls sociālajos medijos)

- Twitter konts: twitter.com/TavaiKarjerai

🇪🇺

http://www.facebook.com/KarjerasNedela
https://twitter.com/TavaiKarjerai


Pasākumu uzskaite
o Aicinām uzskaitīt un apkopot Karjeras nedēļas pasākumu un 

dalībnieku skaitu

o Aptaujas veidlapu nosūtīsim Karjeras nedēļas laikā

o Aizpildītu veidlapu gaidīsim laika posmā no 21. līdz 24. oktobra 
plkst. 12.00



Atsauce uz organizatoru un 
finansētājiem
Ieteicamā rindkopa, kuru iekļaut rakstiskajos paziņojumos, ziņās, preses relīzēs, 
publikācijās, sociālajos tīklos un citur: 

Par Karjeras nedēļu 
• Lai popularizētu karjeras atbalsta iespējas izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, jau
desmito gadu Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem
organizē Karjeras nedēļu. Tā ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts. Pasākuma
aktualitātēm un programmai var sekot līdzi sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai,
twitter/TavaiKarjerai.



Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par komunikācijas 
materiāliem, to izmantošanu un atsaucēm lūgums konsultēties:

ALISE DEVJATAJEVA

Vecākā informācijas speciāliste 
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļa

alise.devjatajeva@viaa.gov.lv
Tālr.67785462, mob.tālr.22008908



KOPSAVILKUMS 
o Aicinām DOTIES CIEMOS pie spilgtām personībām, dažādu jomu pārstāvjiem jūsu 

apkaimē un, izmantojot aktivitāšu materiālus, kopīgi meklēt to superspējas, 
PIEDALĪTIES sociālo tīklu KONKURSOS

o Aicinām IZMANTOT MATERIĀLUS un ORGANIZĒT MĀCĪBSTUNDAS
visās klašu grupās, KOPĪGI SKATĪTIES DISKUSIJU jauniešiem, informēt vecākus par 
diskusijām

o Aicinām UZSKAITĪT un APKOPOT INFORMĀCIJU par Karjeras nedēļas pasākumu 
un dalībnieku SKAITU



KOPSAVILKUMS 
o Aicinām DALĪTIES reģionālajos medijos ar kopējām ziņām: 

Nr.1  Par Karjeras nedēļas tēmu
Nr.2 Par Karjeras nedēļas notikumiem
Nr.3 Par diskusijām
Nr.4 Par Karjeras nedēļas rezultātiem 

o Aicinām veidot preses relīzes par pašu īstenotajiem pasākumiem, izmantojot ŠABLONU
o Pašu veidotajās ziņās jāiekļauj  ATSAUCE uz Karjeras nedēļu visā Latvijā 
o Aicinām DALĪTIES ar @TavaiKarjerai ziņām savos sociālo tīklu kontos 
o Veidojot pasākumu materiālus, aicinām izmantot ŠABLONUS



MATERIĀLI MĀCĪBSTUNDai, sociālo tīklu konkursiem 
no 10. OKTOBRA

MĀCĪBSTUNDU VIDEO IERAKSTI –
12. OKTOBRĪ

Informatīvie MATERIĀLI
būs pieejami Google Drive līdz 3. OKTOBRIM, 

publicējami no 10.oktobra



Materiāli pieejami
https://ej.uz/KN2022

https://ej.uz/KN2022


PALDIES!

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.
specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"
projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”atbalstu.


