
SADARBĪBA AR 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
VEICĒJIEM 
PKK EVA ZELTZAĶE



• Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Mūžizglītības centrs 

Jelgavā kopā ar Britu padomes (British Council) pārstāvniecību 

Latvijā un uzņēmējiem laukos uzsākuši projekta "KODS: 

L.A.U.K.I." īstenošanu, kurā latviešu un mazākumtautības pilsētu 

skolu jaunieši, karjeras konsultanti un pedagogi iepazīs lauku dzīvi, 

nodarbinātības iespējas un kliedētu mītus, kas radušies sabiedrībā.



DALĪBNIEKI

VENTSPILS VALSTS 1.ĢIMNĀZIJA un VENTSPILS 

2.VIDUSSKOLA

MŪSU UZŅĒMUMI: « STRAUSS UN KAZA, 

NORNIEKI» un BIEDRĪBA «SERDE»



PROJEKTS «KODS: L.A.U.K.I.»

• KO IEGŪST?

• IZPRATNI PAR LAUKU DZĪVES STILU UN VĒRTĪBĀM, DAŽĀDĀM UZŅĒMĒJDARBĪBAS  

IESPĒJĀM LAUKU TERITORIJĀS;

• ZINĀŠANAS PAR DIGITĀLĀ MĀRKETINGA IESPĒJĀM LAUKU UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

DZĪVESVEIDA POPULARIZĒŠANAI JAUNIEŠU AUDITORIJĀS PILSĒTĀS;

• UZZINĀSI PAR DIGITĀLĀ MĀRKETINGA IESPĒJĀM LAUKU UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN 

DZĪVESVEIDA POPULARIZĒŠANAI JAUNIEŠU AUDITORIJĀS PILSĒTĀS;



AKTIVITĀTES

• Vebinārs 19.10. (15.00 – 17.30) “Video satura izstrādes nozīme, scenārijs, režija un tehniskā

izpildījuma plāns”;

• vebinārs 8.11. «Filmēšana ar telefonu, kadra veidošanas pamatprincipi un montāža»;

• vebinārs 23.11. (15.30 – 17.00) «Filmēšana ar telefonu, kadra veidošanas pamatprincipi un 

montāža»;

• DECEMBRIS –JANVĀRIS:

• SKOLU KOMANDAS DODAS IEPAZĪT UZŅĒMUMUS

• INTERVĒŠANA, FILMĒŠANA



AKTIVITĀTES

• FEBRUĀRIS – MARTS

• SKOLU KOMANDU PĀRIS GATAVO VIDEO STĀSTU PAR APMEKLĒTAJIEM UZŅĒMĒJIEM 

AR MĒRĶI POPULARIZĒT UZŅĒMĒJDARBĪBU LAUKOS JAUNIEŠU VIDŪ.

• PRAKTISKAIS SEMINĀRS, KONSULTĀCIJAS.

• APRĪLIS – noslēguma pasākums.



SATIEC PROFESIONĀLI UZŅĒMUMĀ!

• Mērķis

Tikšanās ar dažādu nozaru profesiju pārstāvjiem Ventspils pilsētas

uzņēmumos, tikšanās laikā ir iespēja iegūt plašu informāciju par dažādām

profesijām, uzklausot profesionāļu pieredzes stāstus un iepazīt profesijas

specifiku uzņēmumā.



Vienā pasākuma reizē skolēnu delegācija apmeklē 2- 3 uzņēmumus.

• Tikšanās reizē skolēni iepazīstas ar uzņēmuma specifiku, uzņēmuma

nozarē esošajām profesijām, darba specifiku. Skolēni ir iepriekš

sagatavojuši intervijas jautājumus, izstrādājuši plānu, kas jāizpēta, lai

izzinātu visu nepieciešamo informāciju.



Apmeklēt plānotie uzņēmumi:

• 10. – 11. kl. grupā – Kurzemes rajona tiesa; Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Ventspils;
Valsts robežsardzes Ventspils nodaļa; Labiekārtošanas kombināts; Ventspils dome;
Ventspils izglītības pārvalde; Ventspils zonālais valsts arhīvs; Busher municipal; Bio
Venta;

• 8. – 9. kl. grupā – Ventspils ostas kapteiņa dienests; Kuģu remonta cehs; Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests; Ventspils siltums; Klīnika Zinta; Wolkswagen centrs
Ventspils;

Uzņēmumu izvēle var mainīties pasākuma gaitā.



Atgriezeniskā saite

Pēc pasākuma skolēni veic informācijas apkopojumu – interviju apraksts, 

fotogrāfijas, video no uzņēmuma, lai ar gatavo materiālu varētu iepazīstināt savas 

skolas jauniešus. Tā var būt klases stunda savā klasē, vai kādā no jaunākajām 

klasēm.

Pasākuma noslēgumā tiks apkopoti visi skolēnu atziņas par izpētīto 

uzņēmumā, kā ieteikumi citiem skolēniem iepazīties ar profesionāļiem klātienē.


