
 

Karjeras dienas darba meklētājiem 

Nodarbinātības valsts aģentūrā 

Siguldas filiālē, Dārza ielā 2a 

2018.gada 29. oktobris - 1. novembris. 

 

Darba kārtība 

 

29.oktobris  Izveido savu darba vietu pats 

 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

10.00 – 10.10 Reģistrācija 

Siguldas filiāles  

Nodarbinātības 

organizatori Aina 

Kuzmane, Gunta Jumiķe 

10.10 – 10.15 Semināra atklāšana 
Siguldas filiāles vadītāja 

Santa Brauere 

10.15 – 10.30 
“NVA atbalsts komercdarbības vai 

pašnodarbinātības uzsākšanai”   

Siguldas filiāles 

nodarbinātības 

organizators Gunta Jumiķe 

10.30 - 11.00 
“Pašvaldības atbalsts komercdarbībai un    

uzņēmējdarbības uzsākšanai”  

Siguldas novada 

Uzņēmējdarbības atbalsta 

punkta vadītāja Ina 

Stupele 

11.00 – 11.30 

“Sociālā uzņēmējdarbība: 

komercdarbības forma, īpatnības un 

iespējas” 

Biedrības “Cerību spārni” 

un sociālā uzņēmuma 

“Visi var!” vadītāja Eva 

Viļķina  

11.30 - 11.50 Kafijas pauze   

11.50 – 12.20 

“Mans veiksmes stāsts – pieredze, 

grūtības  un ieguvumi” 

 

NVA komercdarbības 

atbalsta saņēmēja Ligita 

Saule stāstīs par  savu 

uzņēmumu un atbalsta 

saņemšanas pieredzi 

12.20 – 12.50 

“Mans veiksmes stāsts – pieredze, 

grūtības  un ieguvumi” 

 

NVA komercdarbības 

atbalsta saņēmējs Uģis 

Lielpēteris stāstīs par  savu 

uzņēmumu un atbalsta 

saņemšanas pieredzi 

12.50 – 13.20 

“Mans veiksmes stāsts – pieredze, 

grūtības  un ieguvumi” 

 

NVA komercdarbības 

atbalsta saņēmēja Sarmīte 

Putniņa stāstīs par  savu 

uzņēmumu un atbalsta 

saņemšanas pieredzi 

13.20 – 14.00 
Kopsavilkums, jautājumi - atbildes 

diskusijas  

Siguldas filiāles  

Nodarbinātības 

organizators Aina 

Kuzmane  

 

Visas dienas garumā Siguldas filiālē ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas 

personām, kas vēlas uzsākt komercdarbību. 

Interesenti var pieteikties klātienē Dārza ielā 2a, Sigulda, vai zvanot uz tālruni: 67870973, 

28380075 



 

30.oktobris  Darba iespējas Siguldas reģionā   

 

 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

10.00 – 10.10 Reģistrācija 

Siguldas filiāles  

koordinējošais eksperts 

Daina Dalke  

10.10 – 10.15 Semināra atklāšana 
Siguldas filiāles vadītāja 

Santa Brauere 

10.15 – 10.30 

“Darba tirgus situācijas analīze Siguldas 

reģionā.” (bezdarbnieku skaits, portrets, 

piedāvātās vakances) 

Siguldas filiāles vadītāja 

Santa Brauere 

10.30 - 11.00 

Tikšanās ar  darba devēju.  Uzņēmuma 

piedāvātās vakances, nosacījumi, darba 

apstākļi.     

SIA “Kvist” pārstāvis  

(mēbeļu ražošana) 

11.00 – 11.30 

Tikšanās ar  darba devēju.  Uzņēmuma 

piedāvātās vakances, nosacījumi, darba 

apstākļi.     

Nacionālo bruņoto spēku 

pārstāvis 

11.30 – 12.00 

Tikšanās ar  darba devēju.  Uzņēmuma 

piedāvātās vakances, nosacījumi, darba 

apstākļi.    

SIA “Kokpārstrādē 98”  

Pārstāvis (kokapstrāde) 

12.00 – 12.30 

Tikšanās ar  darba devēju.  Uzņēmuma 

piedāvātās vakances, nosacījumi, darba 

apstākļi.     

“RavLat Group“  

pārstāvis  (uzkopšanas 

serviss) 

12.30 – 13.00 
Kopsavilkums. Atbildes uz aktuālajiem 

jautājumiem/diskusijas.  

Siguldas filiāles  

koordinējošais eksperts 

Daina Dalke 

 

 

Visas dienas garumā Siguldas filiālē ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas.  

 

⃰  Pēc uzņēmuma prezentācijas interesenti var piedalīties individuālajās pārrunās ar 

darba devēju.   

 

Interesenti var pieteikties klātienē Dārza ielā 2a, Sigulda, vai zvanot uz tālruni: 67870973, 

28380075 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

31.oktobris  "Darba interviju simulācijas"   

 

 

 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

10.00 – 10.10 Reģistrācija 

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska  

10.10 – 10.15 Semināra atklāšana 
Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte  

10.15 – 11.00 

Sagatavošanās darba intervijai. Darba 

interviju veidi, norise, nozīme. 

(Prezentācijas, diskusijas)   

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska,  

11.00 – 12.00 Interviju simulācijas. Grupu darbs.  

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska  

12.00 – 12.20 Kafijas pauze  

12.20 - 13.30 Interviju simulācijas. Grupu darbs. 

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska 

13.30 – 14.00 
Diskusijas, jautājumi – atbildes,  

kopsavilkums.  

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska 

14.00 -17.00 
Interviju simulācijas. Individuālās 

konsultācijas  

Siguldas filiāles  karjeras 

konsultanti Daila Notte un 

Santa Latkovska  

 

 

Interesenti var pieteikties klātienē Dārza ielā 2a, Sigulda, vai zvanot uz tālruni: 67870973, 

28380075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.novembris  Izveido savu darba vietu pats  

 

Laiks Pasākums Atbildīgais 

10.00 – 10.10 Reģistrācija 

Siguldas filiāles  

nodarbinātības organizators 

Aina Kuzmane, Gunta Jumiķe 

10.10 – 10.15 Semināra dienas atklāšana 
Siguldas nodarbinātības 

organizators Aina Kuzmane 

10.15 – 10.45 

“Biznesa inkubators Sigulda. Atbalsts 

topošajiem un jaunajiem uzņēmējiem - 

no idejas līdz darbiem” 

Biznesa inkubatora vadītāja 

Gundega Vanaga 

10.45 - 11.30 
“Atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai 

lauku teritorijās”  

SIA "Latvijas Lauku 

konsultāciju un izglītības 

centrs" Pierīgas konsultāciju 

biroja un Siguldas nodaļas 

vadītāja  

Kristīne Ragaine-Volnianko 

11.30 – 12.00 

“Mans veiksmes stāsts – pieredze, 

grūtības  un ieguvumi” 

 

NVA komercdarbības 

atbalsta saņēmēja Nora 

Vērdiņa stāstīs par  savu 

uzņēmumu un atbalsta 

saņemšanas pieredzi 

12.00 – 12.30 
Kopsavilkums, jautājumi - atbildes 

diskusijas  

Siguldas filiāles  

nodarbinātības organizators 

Aina Kuzmane  

 

Visas dienas garumā Siguldas filiālē ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas 

personām, kas vēlas uzsākt komercdarbību. 

 

Interesenti var pieteikties klātienē Dārza ielā 2a, Sigulda, vai zvanot uz tālruni: 67870973, 

28380075 

 


