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Starptautiskā apmācību programma Start Strong tika izveidota 2013. gadā
sadarbojoties izglītības, karjeras un biznesa jomu speciālistiem no Baltijas
valstīm un ASV. Par šīs programmas mērķi kļuva jauniešu, pedagogu, topošo
uzņēmēju, kā arī darba meklētāju karjeras, uzņēmējdarbības un attiecību

(+371) 202 999 91

veidošanas prasmju attīstīšana, izmantojot sociālās tehnoloģijas, kā arī
holistiskās un neformālās izglītības instrumentus.

https://startstrong.eu

Šo gadu laikā programma Start Strong ir palīdzējusi izveidot veiksmīgu karjeru
un uzņēmējdarbību vairāk kā 20 000 dalībnieku ne tikai Baltijas valstīs, bet arī

Mūkusalas iela 3,

Austrijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Turcijā un citur. Start Strong treneru

Rīga, Latvija

izstrādāto metodiku savā darbā izmanto Tartu universitāte (Igaunijā),
Stokholmas Ekonomikas augstskola (Latvijā), Indianas universitāte (ASV),
Vašingtonas universitāte (ASV), Viļņas universitāte (Lietuvā) un daudzi citi.

NODARBĪBU TĒMAS

Lielu atsaucību Start Strong nodarbības gūst vispārizglītojošo skolu, uzņēmumu,
biznesa inkubatoru, pašvaldību un valsts institūciju auditoriju vidū.

- KARJERAS PRASMES
- UZŅĒMĒJDARBĪBA
- ATTIECĪBU VEIDOŠANA
- PUBLISKĀ RUNA
- KOMUNIKĀCIJA

SOCIĀLIE MEDIJI
yt.com/c/StartStrongLV
fb.com/startstrong.eu/
@realstartstrong

Lai rezervētu datumus un vienotos par apmācību organizēšanu, lūdzu sazināties ar
programmas koordinatoriem pa tālr. +371 202 999 91
vai sūtot epastu: info@startstrong.eu
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KARJERAS SEMINĀRI
"VEIKSMĪGA KARJERA DAROT SAVU SIRDSLIETU"
Interaktīvs seminārs karjeras prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, darba meklētāji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-60
Nodarbības ilgums: 4 mācību stundas (160 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Šajā nodarbībā ar īpaši izstrādātu sociālo tehnoloģiju un karjeras spēļu (E+E+S, Speed Date, The Mountain,
Brain Bomb, The Magic Wand u.c.) palīdzību dalībniekiem būs iespēja pašiem rast atbildes uz tādiem aktuāliem
jautājumiem kā: kas ir mans patiesais aicinājums, kāda ir mana sapņu profesija, kurā nozarē es būšu veiksmīgs, ar ko
sākt veidot karjeru, kā nekļūdīties izvēloties nodarbošanos un, kādiem orientieriem dzīvē sekot veidojot karjeru.
Apgūsim vienu no efektīvākajiem karjeras izveides modeļiem (The Mighty Three) un mācīsimies to praktiski
izmantot karjeras veidošanā. Sastādīsim rīcības plānu, kā soli pa solim izveidot karjeru un, kā radoši veidot
profesiju balstoties uz saviem talantiem, iekšējo aicinājumu un stiprajām pusēm. Ar praktiskiem piemēriem
rādīsim, kā nopelnīt darot to, ko mīli un, kā “neskriet līdzi pūlim” strādājot to, kas nav sirdslieta. Nodarbības
noslēgumā tās dalībnieki spēs patstāvīgi izstrādāt savas nākotnes karjeras plānu, kā arī gūs skaidru priekšstatu
par to, kā soli pa solim virzīties uz savu sapņu profesiju, kā izvairīties no tipiskākajām kļūdām un, kā droši
sasniegt izvirzīto mērķi. Dalībnieki apgūs arī savas karjeras plāna veidošanu ar kontrolpunktiem un saņems
mājas uzdevumu nākamajām 30 dienām.
Nodarbību vada: sociālie tehnologi un karjeras treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri).
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli.
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 360 EUR*

"VEIKSMĪGAS KARJERAS ABC"
Interaktīvs seminārs karjeras prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, darba meklētāji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-80
Nodarbības ilgums: 2 mācību stundas (80 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Šajā praktiskajā seminārā izmantojot dažādas karjeras un biznesa spēles analizēsim, kas ir “veiksmīga karjera”.
Aplūkosim, kādi kritēriji nosaka veiksmi karjerā un biznesā, un pēc kāda modeļa veiksmīgu karjeru veido dažādu
profesiju pārstāvji visā pasaulē. Iepazīsimies ar vienu no efektīvākajiem karjeras izveides modeļiem (The Mighty
Three) un mācīsimies to praktiski izmantot savas karjeras veidošanā. Apgūsim, kā atpazīt “iluzoro karjeru”,
“naudas karjeru”, “vecāku karjeru” un citus karjeras veidošanas zemūdens akmeņus. Ar karjeras spēli "E+E+S"
uzzināsim, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, kādas ir tā prasības, tendences un, kādi talanti būs pieprasīti
nākotnē. Izmantojot sociālo tehnoloģiju "Virsotne" atlasīsim savai karjerai piemērotākos instrumentus un
uzzināsim, kā tos izmantot ikdienā. Nodarbības noslēgumā dalībnieki saņems mājas uzdevumu un rīcības plānu
apgūtā praktizēšanai ikdienā.
Nodarbību vada: sociālie tehnologi un karjeras treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri).
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli.
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 250 EUR*
*Nodarbību maksa norādīta ar iekļautiem nodokļiem. Ja attālums no Rīgas līdz nodarbību vietai pārsniedz 100 km, tad papildus nodarbības maksai var
tikt pievienotas arī transporta izmaksas. Pasūtot vairāk par vienu nodarbību, transporta izmaksas netiek piemērotas.
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KARJERAS SEMINĀRI
"DZĪVS CV UN ĪSTA MOTIVĀCIJAS VĒSTULE"
Interaktīvs seminārs karjeras prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, darba meklētāji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-60
Nodarbības ilgums: 2 mācību stundas (80 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Pasaule strauji mainās un laikam līdzi dodas arī tādi karjeras instrumenti, kā CV un motivācijas vēstule. Attīstās
šo instrumentu prasības, uzbūve, komunikācijas stils un izveides īpatnības. Pat CV pirms pieciem gadiem un CV
šodien būs divi pilnīgi atšķirīgi dokumenti. Šajā nodarbībā runāsim tikai par aktuālāko CV un motivācijas
vēstules veidošanā. Apgūsim 3 soļu tehniku (Method ABC), kā sastādīt efektīvu CV un motivācijas vēstuli pat
bez priekšzināšanām. Ar spēli "Employer's hat" palūkoties uz CV ar darba devēja acīm un apgūsim tos atslēgas
elementus, kurus meklē personāla atlases speciālisti lasot CV un motivācijas vēstules. Uzzināsim, kā atrast savas
stiprākās puses un talantus, un, kā tos pareizi atspoguļot šajos dokumentos, lai tie tiktu pamanīti starp simtiem
citu. Nodarbības noslēgumā dalībnieki apzinās savu oriģinālo komunikācijas veidu, kā ar CV un motivācijas
vēstules palīdzību uzsvērt savus patiesos talantus.
Nodarbību vada: personāla atlases speciālisti un karjeras treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 250 EUR*

"DARBA INTERVIJAS GURU"
Interaktīvs seminārs karjeras prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, darba meklētāji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-80
Nodarbības ilgums: 2 mācību stundas (80 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Nodarbība, kurā tās dalībnieki iejutīsies gan darba devēja, gan darba meklētāja lomās gūstot izpratni par darba
interviju un dažādām ar to saistītām niansēm. Iepazīsimies ar interviju veidiem un uzvedības modeļiem katrā no
tiem. Apgūsim, kā aizvadīt veiksmīgu darba interviju, kā tai sagatavoties, kurā brīdī tā sākas un, ko tajā sagaida
darba devējs. Uzzināsim, kā atbildēt uz populārākajiem darba interviju jautājumiem, kādi “zemūdens akmeņi”
tajos slēpjas, kā neiekrist “lamatās” pārslavējot sevi, vai tieši otrādi, nepasakot visu, ko gribējām. Ar sociālo
tehnoloģiju "Neighbor" apgūsim, kā izveidot sirsnīgas un cilvēcīgas attiecības ar intervētāju jau no pirmajiem
mirkļiem un, cik svarīga loma darba intervijas laikā ir godīgumam. Izmantojot karjeras spēli "E+E+S" analizēsim,
ko tad patiesībā meklē jebkurš darba devējs un, kā izveidot win-win attiecības jau pirmajā tikšanās.
Nodarbību vada: personāla atlases speciālisti un karjeras treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 250 EUR*

*Nodarbību maksa norādīta ar iekļautiem nodokļiem. Ja attālums no Rīgas līdz nodarbību vietai pārsniedz 100 km, tad papildus nodarbības maksai var
tikt pievienotas arī transporta izmaksas. Pasūtot vairāk par vienu nodarbību, transporta izmaksas netiek piemērotas.
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS SEMINĀRI
"BIZNESS DAROT SAVU SIRDSLIETU"
Interaktīvs seminārs uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, topošie uzņēmēji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-60
Nodarbības ilgums: 4 mācību stundas (160 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Ja biznesa pamatā ir mīļākā nodarbošanās, tad šādu biznesu nav iespējams izkonkurēt. Šādam biznesam ir
bezgalīgi daudz attīstības iespēju, to uz priekšu virza spēks, kuram nav analogu un šādā uzņēmējdarbībā
panākumi ir likumsakarība. Četru stundu laikā nodarbības dalībniekiem būs iespēja trieciena tempā apgūt
galvenos “jaunās pasaules” biznesa veidošanas pamatprincipus. Praktiskā nodarbībā tās dalībnieki izveidos savu
īpašo biznesa produktu, testēs to piedaloties dažādās biznesa spēlēs un grupu aktivitātēs, kā arī satiks savus
potenciālos partnerus un klientus. Sastādīsim skaidru rīcības plānu, kā veidot uzņēmumu darot savu sirdslietu,
kā apkopot savus un komandas talantus un ieiet dažādos tirgos. Aplūkosim arī “Start Strong biznesa
programmas” absolventu veidoto uzņēmumu modeļus un to biežāk pieļautās kļūdas. Izspēlēsim pirmo tikšanos ar
klientu, apskatīsim dažādas networking metodes, sociālo mediju izmantošanu biznesā un attiecību veidošanu ar
komandu. Pēc nodarbības tās dalībnieki spēs patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu savas uzņēmējdarbības izveidē,
kā arī gūs skaidru priekšstatu par to, kā soli pa solim virzīties uz savu veiksmīgo uzņēmumu.
Nodarbību vada: uzņēmēji un biznesa treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 360 EUR*

"JAUNĀ UZŅĒMĒJA ABC"
Interaktīvs seminārs uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: 8.-12. klašu skolēni, studenti, topošie uzņēmēji
Ieteicamais dalībnieku skaits: 20-80
Nodarbības ilgums: 2 mācību stundas (80 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Uzņēmējs ir katrā no mums un nodarbības mērķis būs viņu satikt un iepazīt. Apgūsim galvenās uzņēmējdarbības
prasmes, jaunā uzņēmēja atslēgas ieradumus un spēka punktus. Izmantojot spēli dažādas biznesa spēles
noskaidrosim, cik daudz mūsos ir uzņēmēja gēna un, kur tas snauž. Iepazīsim metodi "10 Habits of Modern
Entrepreneur" un tās pielietošanu ikdienā. Analizēsim “Start Strong biznesa programmas” absolventu uzņēmumu
piemērus, tipiskākās kļūdas un veidus to novēršanai. Uz šo uzņēmumu veiksmes stāstu bāzes veidosim savu
potenciālo uzņēmumu, biznesa ideju, produktu un pārdošanas ķēdīti. Ar spēles "Speed Date" palīdzību
parādīsim, cik aizraujoša var būt mūsdienu uzņēmējdarbība it īpaši brīžos, kad tavi vienīgie instrumenti ir trakas
idejas, sirdsbalss un fanātisks darbs.
Nodarbību vada: uzņēmēji un biznesa treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 250 EUR*
*Nodarbību maksa norādīta ar iekļautiem nodokļiem. Ja attālums no Rīgas līdz nodarbību vietai pārsniedz 100 km, tad papildus nodarbības maksai var
tikt pievienotas arī transporta izmaksas. Pasūtot vairāk par vienu nodarbību, transporta izmaksas netiek piemērotas.
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ATTIECĪBU VEIDOŠANA
BIZNESA, KARJERAS UN ATTIECĪBU VEIDOŠANAS SPĒLE "LABIRINTS"
Interaktīva nodarbība karjeras, uzņēmējdarbības un attiecību veidošanas prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: skolēni, studenti, pedagogi, uzņēmēji un citi interesenti
Ieteicamais dalībnieku skaits: 10-60
Nodarbības ilgums: 2 mācību stundas (80 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Spēle “Labirints” ir lielisks veids kā izprast attiecību veidošanas mākslu ne tikai ikdienā, bet arī karjerā, biznesā
un citās dzīves jomās. Spēle sniedz atbildes un jautājumiem, kā veidot attiecības ar cilvēkiem sev apkārt, pēc
kāda parauga vadīties un, kur aizved dažādi attiecību veidošanas modeļi. Spēle dod iespēju modelēt nākotni un
precīzi parāda atslēgu veiksmīgu savstarpējo attiecību veidošanai. Kā spogulī spēles dalībnieki ieraudzīs savu
uzvedību un tās tālejošās sekas apkārtējo cilvēku dzīvē. Noslēgumā skatīsimies video un analizēsim spēlē iegūto
rezultātu veidojot universālu attiecību modeli, kuru izmantot saskarsmē sadzīvē, karjerā un biznesā.
Nodarbību vada: sociālie tehnologi un karjeras treneri no Baltijas valstīm un ASV (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 250 EUR*

PUBLISKĀ UZSTĀŠANĀS UN RUNAS MĀKSLA
"PUBLISKĀ RUNA- KĀ GŪT PĀRLIECĪBU UZSTĀJOTIES PUBLIKAS PRIEKŠĀ"
Interaktīvs seminārs saskarsmes, karjeras un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai

Mērķauditorija: skolēni, pedagogi, studenti, topošie uzņēmēji un citi interesenti
Ieteicamais dalībnieku skaits: 10-30
Nodarbības ilgums: 3 mācību stundas (120 min.)
Nodarbības īss apraksts:
Prasme publiski uzstāties un darīt to pārliecināti nav meklējama mūsu gēnos. Tā tiek apgūta, praktizēta, slīpēta
vērojot citus, pulēta jebkurā ikdienas sarunā un attīstīta ilgos treniņos. Taču ir vienkārši runas pamatprincipi,
kuri darbosies un dos runātājam pārliecību 99,9% ikdienas situāciju. Šos pamatprincipus var viegli apgūt ikkatrs
un praktizēt ikdienā. Vai runājam ar saviem ģimenes locekļiem, draugiem un paziņām, skolēniem, darba
kolēģiem, vai uzstājamies sapulcē, publiskā pasākumā vai masu medijos runas izveides likumi paliek nemainīgi.
Ja arī tev kaut reizi dzīvē ir nācies atzīt “es runāju, bet manī neklausās, mani nedzird, pārprot vai pārtrauc,
cilvēki "sēž telefonos", kad es runāju", vai arī, "man ir bail no publiskas uzstāšanās, pārlieki uztraucos, nevaru
izklāstīt domas secīgi, pazūd runas pavediens, uztraukums kļūst redzams u.t.t", tad iepazīsties ar publiskās runas
metodi “IPS - Intuitive Public Speaking”. Nodarbībā apgūsim, kā soli pa solim pārvarēt uztraukumu uzstāšanās
laikā, kā “būvēt” stāstu, kā padarīt to dzīvu un interesantu, kā ļaut klausītājam tajā "ienirt" un klausīties ar
saviļņojumu. Nodarbības laikā uzstāsimies publiski un meklēsim katra runātāja oriģinalitāti, testēsim
runu praktiskos vingrinājumos un veidosim savu unikālo runas un uzstāšanās stilu.
Nodarbību vada: publiskās runas eksperti (diplomāti, TV žurnālisti, aktieri), (1-2 treneri)
Nodarbības valoda: pēc pasūtītāja izvēles (latviešu, krievu, angļu) vai bilingvāli
Nodarbības izmaksas organizatoriem: 320 EUR*
*Nodarbību maksa norādīta ar iekļautiem nodokļiem. Ja attālums no Rīgas līdz nodarbību vietai pārsniedz 100 km, tad papildus nodarbības maksai var
tikt pievienotas arī transporta izmaksas. Pasūtot vairāk par vienu nodarbību, transporta izmaksas netiek piemērotas.
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VEIKSMĪGAS KARJERAS
SKOLA

Lai rezervētu datumus un vienotos par apmācību organizēšanu, lūdzu sazināties ar programmas
koordinatoriem pa tālr. +371 202 999 91 vai sūtot epastu: info@startstrong.eu

SKATIES START STRONG SEMINĀRUS UN KARJERAS VIDEO
KONTAKTI
info@startstrong.eu
(+371) 202 999 91

ARĪ MŪSU YOUTUBE UN INSTAGRAM KANĀLOS

yt.com/c/StartStrongLV
fb.com/startstrong.eu/

https://startstrong.eu
Mūkusalas iela 3,
Rīga, Latvija

@realstartstrong
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