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No 11. līDz 13. martam 
Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā 
notiks ikgadējā izstāde Skola 
2022. Trīs dienu garumā visu 
vecumu mācīties gribētāji 
varēs iepazīties ar izglītības 
iespējām Latvijā un ārzemēs, 
konsultēties ar studentiem, 
pasniedzējiem un karjeras 
konsultantiem, apmeklēt iz-
glītojošus seminārus u. tml. 

Savus nākamos studentus 
izstādē gaidīs lielākā daļa 
Latvijas augstskolu. Ar studi-
ju programmām, uzņemša-
nas noteikumiem, budžeta 
vietām, studiju apmaiņas un 
prakses iespējām, kā arī ār-
pusstudiju aktivitātēm iepa-
zīstinās augstskolu studenti 
un mācībspēki. Par profesio-
nālo izglītību, ko var iegūt 
jau pēc 9. klases un arī pēc 
vidusskolas absolvēšanas, in-
formēs Latvijas koledžas, 
tehnikumi, profesionālās vi-
dusskolas. Ja ir vēlme studēt 
ārzemēs vai papildināt zinā-
šanas valodu kursos, ir vērts 
izmantot iespēju aprunājies 
ar Tartu Universitātes, Kalba, 
egoPERFECTUS un Francijas 
institūta Latvijā pārstāvjiem. 
Izstādes dalībnieki ir parū-
pējušies arī par dažādām aiz-
raujošām un izzinošām akti-
vitātēm. Tā, piemēram, Biz-
nesa augstskola Turība pie-
dāvā tikties ar olimpiskajiem 
čempioniem 3 x 3 basketbo-
lā, LU Rīgas Medicīnas kole-
dža – izmēģināt dažādas me-
dicīniskās manipulācijas, kas 
tiek apgūtas studiju procesā, 
bet Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikums – pie-
dalīties dažādās mini meis-
tarklasēs.

Tā kā daudzi skolēni izstā-

di Skola izmanto, lai tiktu 
skaidrībā par to, kādu profe-
siju apgūt un kādā jomā vei-
dot karjeru, Latvijas Karje-
ras attīstības atbalsta asoci-
ācija Ķīpsalā piedāvās karje-
ras konsultantu konsultāci-
jas. Izstāžu centra foajē būs 
iekārtoti divi karjeras kon-
sultantu kabineti, kur spe-
ciālisti 30 minūšu garās pār-
runās palīdzēs jauniešiem 
apzināt viņu stiprās puses 
un profesijas, kurās tās la-
bāk realizēt.

Izstādes laikā darbosies arī 
Atvērtā skatuve, kur izstādes 
dalībnieki prezentācijās ie-
pazīstinās ar savu aktuālo 
piedāvājumu. Tikmēr uz Da-
torium tehnoloģiju skatuves 
varēs iedvesmoties no jau-
niešiem, kas pastāstīs par sa-
vu pieredzi starptautiskos 
hakatonos, veidojot jaunuz-
ņēmumus un inovatīvus di-
gitālos risinājumus un iegūs-
tot labi apmaksātas prakses 
un darba vietas. Tāpat norisi-
nāsies Uzvediba.lv meistar-

darbnīcas – jaunieši varēs 
piedalīties Nākotnes prasmju 
darbnīcā, bet pedagogi un 
vecāki aicināti uz seminā-
riem par sarežģītas uzvedī-
bas izpratni skolā un ģime-
nē. Tiks runāts gan par var-
darbību skolā, brāļu un mā-
su attiecībām, skolotāja un 
skolēna veselību pēckovida 
laikmetā, gan par to, kā saru-
nāties ar bērniem par karu 
un citām sarežģītām tēmām. 

Vairāk informācijas par iz-
stādi – www.bt1.lv/skola.5
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līDz pagājušās nedēļas 
piektdienai jau teju 900 Lat-
vijas darba devēju bija pie-
teikuši vairāk nekā 7200 dar-
ba vietu Ukrainas kara bēg-
ļiem, norāda Nodarbinātības 
valsts aģentūra (NVA). 

Izsakot pateicību šiem dar-
ba devējiem, NVA direktore 
Evita Simsone vienlaikus arī 
informē: «Turpmākai sadar-
bībai ar darba devējiem NVA 
pārņem no Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūras 
(LIAA) un biedrības Gribu 
palīdzēt bēgļiem informāciju 
par Ukrainas kara bēgļiem 
piedāvātām darba iespējām. 
NVA darbinieki šo informāci-
ju apkopos un sazināsies ar 
visiem darba devējiem, lai 
vienotos par piedāvāto va-
kanču pievienošanu NVA da-
tubāzei un publicēšanu NVA 
CV un vakanču portālā, kur 
visas vakances būs pieeja-

mas vienuviet gan NVA dar-
biniekiem, kuri konsultēs 
Ukrainas kara bēgļus, gan 
darba meklētājiem, kas pa-
metuši Ukrainu un vēlas at-
rast darbu Latvijā.»

Tie darba devēji, kuri ne-
paguva pieteikt savas darba 
vietas LIAA vai biedrības Gri-
bu palīdzēt bēgļiem aptaujā, 
aicināti pieteikt tās NVA – 
jebkurā tās filiālē vai klientu 
apkalpošanas centrā (kon-
takti – www.nva.gov.lv/lv/fi-
liales) vai reģistrējot tās pat-
stāvīgi NVA CV un vakanču 
portālā (https://cvvp.nva.
gov.lv/#/pub/) ar norādi, ka 
darba piedāvājums domāts 
arī bēgļiem no Ukrainas. 

NVA atgādina, kas darba 
devējiem jāņem vērā, nodar-
binot Ukrainas kara bēgļus. 
Ukrainas kara bēgļi darba at-
tiecības var uzsākt tikai tad, 
kad būs saņēmuši ilgtermiņa 
vīzu ar tiesībām uz nodarbi-
nātību bez ierobežojumiem 

uz laiku līdz vienam gadam. 
Viņus var nodarbināt bez 
valsts valodas zināšanām, ja 
tas netraucē darba pienāku-
mu pildīšanu. Uz Ukrainas 
kara bēgļiem arī nav attieci-
nāma normatīvo aktu par ār-
zemnieku nodarbināšanu 
prasība vakanci reģistrēt NVA 
un nodrošināt darba samak-
su, kas nav mazāka par vidē-
jo bruto darba samaksu Lat-
vijā iepriekšējā gadā.

Lai Ukrainas kara bēgļi va-
rētu saņemt NVA atbalstu, 
jebkura persona var vērsties 
jebkurā NVA apkalpošanas 
vietā klātienē, zvanot uz NVA 
(arī uz bezmaksas informatī-
vo tālruni 80200206) vai vie-
notajā valsts un pašvaldības 
atbalsta koordinācijas pun-
ktā Ukrainas civiliedzīvotā-
jiem Rīgas Kongresu namā. 
NVA konsultants palīdzēs la-
bākās darba iespējas pie-
meklēšanā un komunikācijā 
ar darba devēju.5
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līDz 15. martam sievie-
tes vecumā no 18 līdz 29 ga-
diem, kuras nekur nestrādā, 
nemācās un neapgūst arodu, 
var pieteikties bezmaksas di-
gitālo prasmju mācībās, ko 
projekta Women4IT ietvaros 
organizē Latvijas Informāci-
jas un komunikācijas tehno-
loģijas asociācija un Nodar-
binātības valsts aģentūra. 

Sievietes aicinātas novēr-
tēt savas digitālās prasmes 
un atbilstību dažādiem digi-
tālo darbu profiliem platfor-
mā https://digitaljobs.wo-
men4it.eu/lv. Te pieejami 
gan pašpārbaudes digitālo 
prasmju testi, gan arī in-
fografikas un apraksti sešām 
digitālo darbu profesijām, lai 
jebkuram interesentam būtu 
iespēja iepazīties, kādi darba 
pienākumi ir jāveic katrā 
profesijā, kādas prasmes jā-
pārvalda un kādām īpašībām 
jāpiemīt. Pēc pašpārbaudes 
testu nokārtošanas intere-

sentes platformā var pieteik-
ties dalībai kursos, lai apgūtu 
vienu no sešiem digitālo dar-
bu profiliem – klientu apkal-
pošanas speciālists, datu 
analītiķis, projektu koordina-
tors, datu aizsardzības spe-
ciālists, informāciju sistēmu 
testētājs un digitālo mediju 
praktiķis. 

Projekts Women4IT paredz 
ne tikai nodrošināt bezmak-
sas prasmju apgūšanu, bet 
arī atbalstu darba vietas atra-
šanā pēc mācībām. Notiks 
arī dažādi semināri un men-
toringa pasākumi ar nozares 
profesionāļiem. Līdz šim 
projekta ietvaros mācības 
pabeigušas jau 125 jaunas 
sievietes, un 70% no absol-
ventēm jaunas darba gaitas 
uzsāka trīs mēnešu laikā pēc 
mācību noslēguma.

Mācības paredzētas no šā-
gada aprīļa līdz jūnijam. Da-
lība projektā un mācību 
programmā ir bez maksas, 
un šopavasar tajā tiks uz-
ņemtas 60 dalībnieces.5
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Nauris GriGals
Zvērināts advokāts, pievieno-
jies zvērinātu advokātu birojam 
(ZAB) Sorainen kā partneris 
Korporatīvo konsultāciju un 
M&A komandā. Līdz šim vairāk 
nekā 12 gadu praktizējis ZAB 
TGS Baltic, tai skaitā pēdējos 
trīs gadus būdams partneris un 
Korporatīvo tiesību un M&A 
prakses līdzvadītājs. Ieguvis 
jurista kvalifikāciju un maģistra 
grādu Latvijas Universitātes 
Juridiskajā fakultātē, ir Latvijas 
Zvērinātu advokātu kolēģijas 
biedrs.

Kustībā

Mācības dabas 
tūrisMaM
latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra (LIAA) sa-
darbībā ar Latvijas Dabas tū-
risma asociāciju (LDTA) aici-
na pieteikties bezmaksas ap-
mācību ciklam dabas tūris-
ma grupu vadītājus. Apmācī-
bas paredzētas esošajiem un 
topošajiem dabas tūrisma 
grupu vadītājiem un ietver 
septiņas lekcijas, kurās ar sa-
vām zināšanām dalīsies pie-
redzējuši lektori. Lekciju cikls 
sāksies 9. martā un notiks 
katru trešdienu Zoom plat-
formā līdz 20. aprīlim. Cikla 
noslēgumā paredzētas meis-
tarklases divu dienu garumā, 
kurās priekšroka dalībai tiks 
dota jau esošu pakalpojumu 
sniedzējiem. Lekcijām var 
pieteikties www.liaa.gov.lv 
vai LIAA Tūrisma departa-
menta Facebook lapas pasā-
kumu sadaļā.

stāsti bizNesa 
ierosMei
10. martā plkst. 17.30 tieš-
saistē notiks bezmaksas pa-
sākums jauniešiem Iedves-
mas stāstu forums. To Vidze-
mes inovāciju programmas 
studentiem (VIPs) ietvaros rī-
ko Vidzemes Augstskola sa-
darbībā ar Valmieras Attīstī-
bas aģentūru, Ventspils 
Augstskolu un ar jauniešu 
platformas Visas iespējas at-
balstu. Pasākuma laikā būs 
iespēja dzirdēt jauno uzņē-
mēju personīgos stāstus, ku-
ru mērķis ir veicināt jaunie-
šos interesi par biznesa ideju 
attīstīšanu un iesaisti uzņē-
mējdarbībā. Savā pieredzē, 
veiksmēs un kļūdās dalīsies 
personīgās izaugsmes kustī-
bas HiPotential.lv veidotājs 
Kristaps Kravalis, uzņēmu-
ma Helve līdzdibinātāja un 
Future Hub vadītāja Marija 
Ručevska, 3D printēšanas 
uzņēmuma GrandStand di-
binātājs Edgars Dimants un 
uzņēmuma Learn IT līdzdi-
binātāja Elīna Ražena. Sīkāka 
informācija un reģistrēšanās 
– https://ej.uz/iedvesmas-
stastu-forums, kā arī www.
facebook.com/VIPs.inovaci-
ju.programma.
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