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go remote 
projekta informācijas paka

Projekts “Go remote: Unlocking the potential of remote job opportunities!” tiek finansēts ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

fonda “EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment” (EEA un Norvēģijas grantu fonda jauniešu nodarbinātībai) atbalstu.



bezmaksas apmācības,

attālināta darba piedāvājumus,

mentorēšanu karjeras jomā,

inovatīvus risinājumus darba intervijām.

Organizācijas “VISAS IESPĒJAS” (darba meklētāju datu bāze, kas fokusējas tieši uz

jauniešu nodarbinātību) novērojumi liecina, ka jauniešu neiesaistīšanās darba tirgū,

vienlaikus izvēloties arī nestudēt, ir vērā ņemama problēma. Kā liecina dati – 2020.

gadā katrs desmitais jaunietis 15–29 gadu vecumā (33,2 tūkstoši jeb 11,9%) nestrādāja

un nemācījās. 

Ārpus darba tirgus biežāk paliek sievietes 25–29 gadu vecumā – katra piektā sieviete

(21%) dažādu apsvērumu un apstākļu dēļ nespēj iekļauties darba tirgū. Lai palīdzētu

jauniešiem iesaistīties darba tirgū, ir uzsākts pilotprojekts “GO REMOTE”, kura

ietvaros  jauniešiem visā Latvijā palīdzēs atrast darbu un strādāt attālināti.

Pasaule mainās un kļūst digitālāka! Mēs nodrošināsim:

Tiek aicināti pieteikties jaunieši un jaunās māmiņas vecumā  no 20 līdz 29 gadiem,

kuras vēlas strādāt attālināti. Jaunieši tiek aicināti reģistrēties  platformā un

pieteikties apmācībām   

Bezmaksas apmācības un karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti Latvijā, īstenojot

starptautiskās partnerības projektu “Go Remote: Unlocking the potential of remote

job opportunities!”, kas tapis ar EEZ un Norvēģijas granta programmas “Fund for

Youth Employment” atbalstu un tā pamatmērķis ir mazināt jauniešu bezdarba līmeni

Eiropā. Projekts uzsākts 2022. gada maijā un noritēs līdz 2023. gada decembrim,

sadarbojoties 7 partneru valstīm: Latvijai, Kiprai, Bulgārijai, Horvātijai, Islandei,

Norvēģijai un Somijai.
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Konference par attālināto darbu 

“Go Remote: izpēti attālinātā darba iespēju potenciālu!” ir 2 dienu tiešsaistes konference,
kas paredzēta, lai izskaidrotu attālināto darbu tiem, kuri vēlas tajā iesaistīties vai nu kā
nākamie attālinātie darbinieki, vai kā darba devēji. Uzstāsies vieslektori no dažādām
valstīm, eksperti un speciālisti, kuri iestājas par attālinātu darbu. Visas sesijas notiks angļu
valodā, bet pasākuma laikā būs pieejami tulkojumi bulgāru, latviešu un horvātu valodās.

Konferences 1. dienā apskatīsim tēmu “Attālais darbs - no A līdz Z” un
 2. konferences dienā – “Attālais darbs – darba tirgus nākotne”.

7. SEPTEMBRIS

Pirmās dienas programma:
1. Attālināts darbs - darba tirgus nākotne!
2. Kā kļūt par attālināto darbinieku: no A līdz Z
3. Kā es vadīju sešciparu biznesu no sava Land Rover Defender, ceļojot pa pasauli
4. Kā palielināt produktivitāti, strādājot attālināti?

8. SEPTEMBRIS

Otrās dienas programma:
1. Attālais darbs – darba nākotne vai darba devēja ļaunākais murgs?
2. Kā būt ideālajam attālinātajam priekšniekam?
3. Sadarbošanās māksla jaunajā darba pasaulē
4. Attālinātā darba pagātne, tagadne un nākotne!

Vieslektoru vidū būs Fabians Ditrihs, uzņēmējs, piedzīvojumu meklētājs un lektors, kurš jau
gadiem ir dalījies savās atziņās par produktivitāti un ceļošanu, Emīlija Hinksa, fasilitēšanas
aģentūras “Mischief Makers” dibinātāja un Rovena Hennigana, attālinātā darba pioniere,
kas strādā attālināti kopš 2007. gada, un vēl citi, kuri drīzumā tiks izziņoti!

Katrā konferences dienā būs divas “skatuves” - viena iesācējiem vai tiem, kas vēlas
atsvaidzināt savas zināšanas, un otra tiem, kuriem jau ir neliela pieredze un zināšanas
attālinātā darbā un kuri vēlas gūt papildus iedvesmu un dzirdēt personiskus stāstus.
Jebkurā gadījumā - tu varēsi pārslēgties starp skatuvēm, kad vien vēlēsies.

Jauniešiem 

Personāla vadībai,
 valsts sektoram 

REĢISTRĒŠANĀS LĪDZ  5. SEPTEMRBIM 



Apmācības attālinātam darbam 

REĢISTRĒŠANĀS LĪDZ 20. SEPTEMRBIM 
 

Šī mācību programma ļaus apjaust, cik dažādas ir attālinātā darba iespējas, kādas iespējas rada
tehnoloģijas un kā zināšanas par tām mūsdienās var noderēt jebkurā citā nozarē.

Lai piedalītos apmācībās, jaunietim jābūt vecumā no 20 līdz 29 gadiem, kā arī Tev jābūt no
Latvijas, Bulgārijas, Kipras vai Horvātijas. Apmācību programma norisināsies latviešu un angļu
valodā, būs bez maksas un apgūstama tiešsaistē no 2022. gada septembra līdz 2023. gada
janvārim. Nodarbību ieraksti būs pieejami arī pēc tiešsaistes nodarbībām.

Programma piedāvās teorētiskas lekcijas par digitālajām prasmēm, musdienu pieprasītākājām
IT profesijām, aktuālākajām inovācijām, datu drošību, papildus zināšanām par līderību,
komandas darbu un laika plānošanu vieksmīga darba organizēšanai un tās tiks papildināts ar
praktiskām darbnīcām un uzdevumiem šo prasmu apgūšanai. 

Datu ievade

Klientu atbalsts

Digitālais mārketings

Klientu apkalpošanas speciālisti strādā pie risinājumiem pēc
iepriekš izstrādātām vadlīnijām, ņemot vērā klientu
ieteikumus un sūdzības par produktiem vai pakalpojumiem,
lai nodrošinātu viņu apmierinātību.

Datu ievades operatori strādā ar precizitāti pie datu
sistematizēšanas pēc iepriekš izstrādātām vadlīnijām, veicot datu
ievadi, dokumentu noformēšanu un sagatavošanu, citreiz arī
risinot ar informācijas sistēmas pinveidošanu saistītos jautājumus.

Digitālā mārketinga speciālisti, izmantojot digitālās ierīces un
resursus, kā arī rīkus satura radīšanai un pilnveidošanai, veic
satura pārvaldību sociālo mediju tīmekļa vietnēs, lai attīstītu
organizācijas konkurētspēju un palielinātu jaunu klientu piesaisti.



Atbalsts un darba intervijas tiešsaistē 

Karjeras konsultanti  atbalstīs jauniešus  -  viena obligāta saruna ar darbinieku, lai noteiktu
stratēģiju attālinātam darbam un karjeras uzsākšanai.   

Attālinātā darba konsultanti veiks obligāto zvanu ar darba devēju, lai noteiktu stratēģiju
attālinātā darba veikšanai un darbinieku uzņemšanai uzņēmumos.

SIA  "Visas Iespējas" nodrošinās mentoru gan potenciālajam darbiniekam, gan darba devējam darbā
iekārtošanas procesam , kas būs veiksmīgas saderības rezultāts "darba speed- dating" laikā vai
novirzot kandidātus uz platformas vakancēm.  Ātrās darba intervijas plānotas 2023. gada janvārī un
februārī, taču atbalsts karjeras attīstībā un personīgajā izaugsmē jauniešiem tiks sniegts jau no
apmācību vidus posma, kad jaunietis apgūs izvēlēto specializāciju.

Jauniešiem 

Uzņēmumiem

Attālinātā darba un hibrīddarba  interesējošas kompānijas no dažādām sfērām! Katram
jaunietim tiks nodrošināta 4 minūšu saruna ar katru kompāniju, lai  noskaidrotu sev
interesējošās lietas, kā arī kompānijas pārstāvji iepazītu  jaunieša stiprākās puses un saderību
atvērtai vakancei!

Darba "Speed Dating" 



Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras CV un Vakanču Portāla datiem – palielinās iespējas
strādāt attālināti. Attālināts darbs ir veids, kā darba tirgū iesaistīt jauniešus, sevišķi no
Latvijas reģioniem un laukiem, kur darba piedāvājums un iespējas ir mazākas.



Lai gan nedaudz samazinās to jauniešu skaits, kas nestrādā un nemācās, tas vēl arvien ir liels –
2022. gada 1. ceturksnī katrs desmitais jaunietis Latvijā vecumā 15–29 gadi nemācījās un
nestrādāja – tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apsekojuma rezultāti.



Ja Rīgā darba iespējas ir, tad jauniešiem atrast darbu reģionos ir daudzreiz grūtāk – tā liecina
Nodarbinātības valsts aģentūras CV un Vakanču Portāla dati – reģistrētās vakances pa
Latvijas reģioniem.

Papildu informācijai:

Informāciju sagatavoja:
Dārta Ansone

Starptautisko projektu vadītāja
Visas Iespējas 

E-pasts: goremote@visasiespejas.lv
Tālr.: +371 27571402


