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Visas jauniešu Iespējas vienuviet



www.visasiespejas.lv

Produkts

http://www.visasiespejas.lv
https://www.useloom.com/share/fe04317e171a42e9a5564c4a7a9bc0f9


Apkopojam jauniešu iespējas:
vietēji un globāli



Pirms 2 gadiem sākām
ar pasākumu platformu Kurp.es

www.kurpes.lv



Veidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis

- Maģistra grāds Roterdamas
Biznesa skolā

- Dalība biznesa konkursos

- Plaša pieredze datu analītikā un 
mārketingā

- Absolvējis Rīgas
Ekonomikas
augstskolu jeb SSE 
Riga

- Pieredze dažādās
jaunatnes
organizācijās un 
projektos

- Darbs ar
jauniešiem
vairākās
Ziemeļvalstīs

- Dalība brīvprātīgā
darba un Erasmus 
projektos



Sadarbojamies ar Izglītības un zinātnes
ministriju un pašvaldībām



Iespējas ir, tikai jaunieši par tām neuzzina!

Kādas iespējas pastāv?
- Konkursi
- Apmaiņas programmas
- Studiju stipendijas
- Brīvprātīgais darbs
- Izaugsmes pasākumi

Iespējas ir viss, no kā jaunietis var iegūt pievienoto vērtību gan
tagad, gan savai nākotnei.





Latvijā eksistē iedvesmojošas jauniešu
organizācijas (lapā šobrīd 87)



Jaunieši

Darba devēji

Vedam kopā:

Ir daudz neizpratnes starp darba devējiem un jauniešiem. 
Organizācijas nespēj pamudināt jauniešus uz darbību.

Organizācijas

Snapchat
Instagram

Tiešā
saskarsme



Tieša saskarsme darba
iespēju atspoguļošanā



Mūsu stiprās puses

Komunikācija ar jauniešiem

Sadarbojamies ar jauniešu organizācijām, arī ārpus
Rīgas

Veidojam tiešus kontaktus ar kompānijām

Spējam komunicēt digitālajā vidē

Izteikti uz sadarbību vērsti



Sadarbības
Partnerības:

Pasākumi: 

Starptautiski:   

(jauniešu organizācija 150+ valstīs)



Sadarbība ar pašvaldībām

Labprāt uzsāksim ar Jums sarunu, kā varam sadarboties

Varam piedāvāt Piemēri

Partnerība projektu īstenošanai Pasākumos nodot informāciju par 
pieejamajām iespējām

Pasākumi jauniešiem Darba meklēšanai / jauniešu dienām

Jauniešu programmu īstenošana Digitālie risinājumi iespēju
atspoguļošanai

Digitālā komunikācija ar jauniešiem Caur sociālo tīklu influenceriem, 
sadarbībām, organizācijām

Projektu rakstīšana institūcijām Eiropas Solidaritātes korpuss



Paldies!

Lote Madara Peizuma, Reinis Frēlihs
info@visasiespejas.lv



Papildus slaidi





Sociālā uzņēmuma aspekts palīdz ar PR, jo līdz
šim brīdim esam intervēti:

TV

Radio

Laikrakstos

PR:



https://www.facebook.com/piecilv/videos/1559674254134701/?__xts__%5B0%5D=68.ARBrjzzNcEw-Ll_4KuBmzIUCa_HVr1akPlkvDGebnDCsNbxuOou4TyzH0RpuwVUohxgZNt1NNts1s_CBPD6_wimiNvKai9Fxx4SHoW8z7xhPMxlSILRlnhNbesT-D2Q4Xy2-N6mBRJ7vsSOWq0S8uX5eKe1J9f7xJeEcimRiGDY-lnB4yQMsaC__5zrTOPDx-U4KNORCMcJ8AtRvW6Qbvrcg-HKN6ZMoFTzHv4gCo-NWivI5lBMG1-70cE5n5MkCH9AxmF2nlvnfeCJf9dbki-Nw3FBbdYclpGEYPwdnBDbmoQHkbHmoAa1VKKzpOt1TrvrvANaj11lql3ssSneKnmBCNz7h&__tn__=H-R


https://www.diena.lv/raksts/sestdiena/pieredze/platforma-atsperienam-14208609


https://www.youtube.com/watch?v=-IT99F2pyCs




Tirgus vajadzība:



Gustavs 
- MSc IT vadībā no TOP 10 biznesa skolas Eiropā. 
- 3 gadu pieredze startapos NL un LV

Valters
- 10 gadu pieredze jaunatnes apmācībās
- Vada treniņus ES jaunatnes pārstāvniecībai LV

Jana
- Rakstījusi un vadījusi vairāk kā 20 projektus

Madara
- Starptautiska pieredze Deloitte Netherlands

Elvijs
- Vadīja Kurp.es izstrādi, TOP2 Junction Hakatonā

Alise
- Ex-Tellus prezidente, plaša mārketinga pieredze

Visas Iespējas komanda:
(radusies no Kurp.es kodola)



Progress: (VAJADZĒTU SAĪSINĀT)

Radīt platformu

Sasniegt:
- 90 jauniešu organizāciju 
reģistrācijas
- 3000 apmeklētāji mēnesī

No septembra:
Plesties uz ārzemēm

6. novembrī palaišana 
jaunā valstī

2018. gada
septembris

2018. gada 
6. novembris
(atklāšana)

2019. gada 
maijs

Veidot Darba sludinājumu lapu

2019. gada 
marts

Pirmie ienākumi:
- Biznesa partneri
- Darba sludinājumi
- Pirmie pasākumi
- Jauniešu projekti

2019. gada 
septembris

- Iztestēt kopējamus   
biznesa modeļus
- Atpelnīt sevi LV
- Atpazīstamība LV

Mobilā lietotne


