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Saturs 

1. Aktualitāte

2. Darba tirgus prasības un Z paaudzes īpašību    

atbilstība;

3. Metodes, kā skolēniem veicināt uzņēmējspējas

1. Piemēri no stundu plāniem un izmantotajām 

metodēm (izmēģinam); 

2. Pieredze mācību uzņēmumu veidošanas;

3. Skolēnu darbu piemēri

4. Sadarbība ar uzņēmējiem. 
Brīvi uzdot 

jautājumus, 

rakstot čatā 



Pētījuma problēma un aktualitāte(1)

Eksponenciālā 
ātrumā notiekošā 

tehnoloģiskā 
attīstība

Globālā sadarbība 
un konkurence

Izmaiņas potenciālā 
darba ņēmēja 

profilā – prasībās 
un pienākumos



21.gs darba tirgū jāņem vērā:

izmaiņas organizācijas struktūrā;

nepieciešamība diferencēt darba vidi;

ārpakalpojumu pieaugums organizāciju darbībā;

esošā darbaspēka efektivizēšana; 

nepārtraukta zināšanu pilnveidošana;

jaunu prasmju apgūšana.



Pētījuma problēma un aktualitāte (2)

Skolēns ar grūtībām saredz korelāciju starp 

identisku prasmju pielietojamību un 

nepieciešamību ikdienas problēmu risināšanā 

Skolēniem ir selektīva izvēle attiecībā pret 

prasmju pielietošanu dažādos mācību 

priekšmetos



Kādas kompetences indivīdu padara 

konkurētspējīgu darba vidē? (1)

analītiskās spējas

deleģēšana

vēlme 

eksperimentēt

vispusīgas 

zināšanas

uzticamība

spēja iedvesmot

saskarsmes spējas

sadarbības spējas



Kādas kompetences indivīdu padara 

konkurētspējīgu darba vidē? (2)

tirgus pārzināšana

atvērtība 

izmaiņām

optimisms

plānošanas spējas 

mērķorientēta 

vadība



Kādas kompetences indivīdu padara 

konkurētspējīgu darba vidē? (2)

tirgus pārzināšana

atvērtība 

izmaiņām

optimisms

plānošanas spējas 

mērķorientēta 

vadība

inovatīvu 

domāšanu

spēju strādāt stresa 

apstākļos

vēlmi uzņemties 

risku



Lai noturētu Z paaudzes uzmanību

reāli 
mērķi 

īsā laikā

skaidri 
karjeras ceļa 

posmi

ātras 
izaugsmes 
iespējas

darbošanās 
ar 

tehnoloģijām 

interesanti 
projekti



Fakti (1)

Pašpārliecināti, paļaujas uz savām spējām, ir inovatīvi 
un uz mērķi orientēti

Nākamo piecu gadu laikā Z paaudze kļūs par 
visstraujāk pieaugušo paaudzi darba vietās un tirgū

61% vidusskolas skolēnu vēlas nodarboties ar 
uzņēmējdarbību – strādāt paši sev



Fakti (2)

Šai paaudzei ir raksturīgs tas, ka viņi vairs nav 
gatavi statiski uzņemt zināšanas no frontāla darba, 

bet vēlas paši mācīties un atklāt

Sagaida to, ka skolotājs palīdzēs un radīs 
atbalstošus apstākļus zināšanu apgūšanai. 

Ar tendenci paši izglītoties, piemēram, 
izmantojot Pinterest un YouTube



Metodes, kā skolēniem 
veicināt uzņēmējspējas

Piemēri.



«Jo lasīt ir stilīgi!»























Pirmā skice Šī brīža produkts







10. un 11.klašu piemēri
...



Pieredze mācību uzņēmumu 
veidošanas

Konkrēts rezultāts

Skolēni ierauga pievienoto vērtību mācību 

procesam

Atskaites posmi 



Pieredze mācību uzņēmumu 
veidošanas

“Mazās uzvaras”

Atgriezeniskā saite

Atbalsts - Sadarbība



Pieredze mācību uzņēmumu 
veidošanas

Iespēja konkurēt arī ārpus skolas 

Atbildība par gala rezultātu

Sadarbības un komunikācijas prasmes 





Piemēri no mācību stundu tēmām 

Apgūst ideju 
ģenerēšanas metodes 

un praktiski tās 
īsteno; 

Attīstīta 
radošuma 

tehnikas, kas 
palīdz jaunu 

produktu 
radīšanā;

Formulēt 
mērķus attiecīgi 
pret sagaidāmo 

rezultātu;



“Sajūtu”kolāža

Palīdz noformulēt kādu vēlos rezultātu

No franču val. coller 'pielīmēt’ ir dažādu 

fragmentu apvienojums ar nolūku radīt ko jaunu.

Izmanto uzņēmumu zīmolu veidošanā, ideju 

prezentēšanā



Uzdevums

• Kādu vēlos savu vasaru?

• Atrast 5 – 7 bildes internetā

• Izveidot kolāžu word failā 



Skolēnu veidoti moodboard par

profesijām





Piemēri no mācību stundu tēmām 

Apgūst lēmumu 
pieņemšanas 

procesus 

Apgūst un 
izmēģina tirgus 
izpētes procesu

Attīstīt prasmi 
motivēt un vadīt 

komandu. 
Nosaka savu 

profesionālo tipu



SMART modelis 

Kritērijs Skaidrojums

S Konkrēts 

M Izmērāms

A Sasniedzams

R Reālistisks

T Terminēts



SMART modelis 

Kritērijs Skaidrojums

S Konkrēts 

M Izmērāms

A Sasniedzams

R Reālistisks

T Terminēts

Uzstādam  mērķi 



SMART modelis 

Kritērijs Skaidrojums

S Konkrēts 

M Izmērāms

A Sasniedzams

R Reālistisks

T Terminēts

Pēc divām nedēļām (6.maijā) būšu noskrējusi 

50 km, stiprinot savu veselību. 



Piemēri no mācību stundu tēmām 

Zina dažādas ideju 
prezentēšanas 

tehnikas. Zina to 
priekšrocības un 

trūkumus. Prezentē

Spēj sevi 
noprezentēt ar 
elevator pitch –

lifta runu

Zina 
atgriezeniskās 

saites funkcijas. 
Trenē prasmi 

sniegt AS



Īsa prezentācija par biznesu, preci, pakalpojumu vai sevi, 

kas adresēta potenciālam klientam vai investoram.



Īsa prezentācija par biznesu, preci, pakalpojumu vai sevi, 

kas adresēta potenciālam klientam vai investoram.

1) Iepazīstināšana, kas Tu esi?

2) Āķis – kas ir problēma/iespēja?

3) Risinājums – ko jūs darāt lietas labā?

4) Pievienotā vērtība – kā tas rada vērtību mērķa auditorijai, 

kāds būs tās ieguvums

5) «Sauciens pēc rīcības»



Īsa prezentācija par biznesu, preci, pakalpojumu vai sevi, 

kas adresēta potenciālam klientam vai investoram.

1) Iepazīstināšana, kas Tu esi?

2) Āķis – kas ir problēma/iespēja?

3) Risinājums – ko jūs darāt lietas labā?

4) Pievienotā vērtība – kā tas rada vērtību mērķa auditorijai, 

kāds būs tās ieguvums

5) «Sauciens pēc rīcības»

https://www.youtube.com/watch?v=c68bTidIFP4 – Piemērs 

Izveidot 1 minūtes prezentāciju (pitch) kādam no tālāk 

redzamajiem produktiem

https://www.youtube.com/watch?v=c68bTidIFP4




Portfolio veidošana jau skolas laikā

Kanādā (Ontario) programma "Izvēle darbībā" 

prasa visiem studentiem attīstīt un uzturēt 

akadēmisko un profesionālo portfeli.





https://entrepreneursschoolblog.wordpress.com/

https://entrepreneursschoolblog.wordpress.com/


Resursi



Sadarbība ar 

vecākiem

Sadarbība ar 
uzņēmējiem

Sadarbība ar 
absolventiem

Sadarbība ar 
NVO



Sadarbība ar uzņēmējiem



Projekti

Ekskursijas

Vieslekcijas

Situāciju 
analīzes/ 

problēmsituācijas







Situāciju analīzes/ 
problēmsituācijas

Skolēni izstrādā risinājumu

Uzņēmums sagatvo uzdevumu / mentoru

Prezentē risinājumu



LIAA biznesa inkubators

Iegūst atgriezenisko saiti

Skolēni prezentē savas idejas

Secinājumi un darbības soļi izaugsmei





Galvenie secinājumi 



1.Mainīgajos pasaules procesos, 

indivīdam ir 

jābūt spējīgam pielāgoties, uzņemties 

atbildību un pašam vadīt savu karjeru;

2.Viens no valsts tautsaimniecības 

indikatoriem ir uzņēmējdarbības 

vadīšana, lai to sekmīgi veiktu, ir 

nepieciešams kvalificēts darba spēks 

un profesionāls vadības panelis;



3.Uzņēmējdarbības prasmes ir jāattīsta 

jau  skolas vidē, ņemot vērā mūsdienu 

paaudzes 

mācīšanās īpatnības;

4. Labākais, ko varam dot tehnoloģiju 

paaudzei ir iespēja apzināt sevi, 

savu potenciālu un vērtības, neapjukt 

daudzajās iespējās.



Jautājumi
Komentāri
Ieteikumi



Paldies par uzmanību 


