
 

Karjeras nedēļa 2020.  

“Klau! Sadzirdi savas iespējas!” 

No 26.-30.oktobrim Latvijā norisinājās Karjeras nedēļa. Ar saukli “Klau! 

Sadzirdi savas iespējas!” tika akcentēta jauniešu karjeras plānošanā iesaistīto pušu – 

skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, uzņēmumu un darba devēju – loma 

mērķtiecīgu karjeras lēmumu pieņemšanā.  

Šogad daudzi karjeras nedēļas pasākumi notika attālināti.  

27.oktobra vakarā vecākiem un skolotājiem bija iespēja piedalīties interaktīvas 

diskusijas tiešraidē VIAA Facebook kontā "Tavai karjerai". Par diskusijā dzirdēto 

vecāki  izteicās šādi: 

„Paldies par ieteikumu apmeklēt diskusiju ,,Tava karjera.'' Noklausījos visu, 

piedalījos komentāros. Īpaši uzrunāja Baiba Sipeniece - Gavare  - viņas ieteikumi un 

pieredzes stāsts. Izskanēja labas domas par tehnikumiem. Piekrītu, pastāv mīts, ka 

tehnikums nav nekas īpašs, bet mana pieredze ar bērna mācīšanos tehnikumā ir 

pretēja. Tehnikumi ir modernizēti, ir ieguldīti lieli finansiālie līdzekļi un iegādātas 

modernas iekārtas (triju bērnu mamma)”. 

„Paldies! Tēma saistoša un šobrīd arī aktuāla. Ieteikumi, kā palīdzēt izlemt, ko 

darīt ar karjeras izvēli bija noderīgi. Bet atbilde šobrīd vēl jāmeklē uz jautājumu, kā 

reālajā dzīvē palīdzēt jaunietim, kuru pašlaik nekas īsti neinteresē, ir pārāk slinks un 

neieinteresēts, lai pats iesaistītos kaut kur?”  (skolnieka mamma).  

„Labvakar! Liels paldies, tas tiešām bija noderīgi, viela pārdomām. Iespēja 

paraudzīties uz dažādām situācijām no malas un ar profesionālu cilvēku 

izskaidrojumu, pamatojumu, vienkāršu viedokli. Arī pati šobrīd meklēju ar ko īsti 

nodarboties, jo līdz šim esmu darījusi darbu, kas nav pie sirds. Ceru, ka šis man 

palīdzēs saņemties un virzīties tajā sfērā, kas sniedz gandarījumu un palīdz justies 

labi. Tāpat tas ir aktuāli, jo meita mācās vidusskolā. Vēlreiz paldies!” (skolnieces 

mamma). 

 28. oktobrī 10.-12.klašu jauniešiem bija iespēja piedalīties interaktīvā diskusijā 

tiešraidē, kur diskusijas moderators Magnuss Eriņš kopā ar pasākuma dalībniekiem 

RSU karjeras konsultanti Baiba Prauliņa, dziedātāju Patrishu, uzņēmuma “Blue Shock 

Race” vadītāju Arti Dauginu, ekstrēmā sporta biedrības “Rave team” dibinātāju, BMX 

braucējs un treneri Robertu Klēpi diskutēja par to, kā jaunietim atpazīt savu karjeras 

ceļu. Uzmanīgs klausītājs noteikti sadzirdēja atbildes uz jautājumiem: 

 Cik lielā mērā vecāki var ietekmēt savu bērnu karjeras izvēli? 

 Kā var palīdzēt vecāki un skolotāji? 

 Kas raksturo jaunāko paaudzi – kādas ir viņu vērtības, autoritātes un kā 

viņi pieņem lēmumu par savas karjeras izvēli? 

 Kā praktiski veikt personības pašnovērtējumu, identificējot stiprās un 

vājās puses, talantus, emocionālo inteliģenci? 

Kādas skolnieces teiktais pēc diskusijas noskatīšanās: 

„Manas domas ir šādas -  lai ko citi par mani domātu (man piemītošās 

īpašības, stiprās puses vai lietas, kas padodas), lēmums nepārprotami ir jāpieņem man 

pašai. Ne vienmēr tas, ko cilvēks vēlas mācīties nākotnē (strādāt), arī padodas, 

savukārt, ja kaut kas padodas, tas nenozīmē, ka šī joma patīk un ka ar to ir jāpelna. 

Padomus no uzņēmējiem, manuprāt, var prasīt tikai par daba specifiku, 

nepieciešamajām zināšanām šajā nozarē.”  



 
Lēmumu par karjeras izvēli pieņem katrs pats. Bet saprast, kas Tev ir 

vispiemērotākā profesija, var palīdzēt vecāki, skolotāji, draugi un citi cilvēki.  

1.-3.klašu skolēni Karjeras nedēļā piedalījās zīmējumu konkursā “Vecāki – 

mani palīgi karjeras izvēlē” (Ģimenē prot..., mana mamma prot..., mans tētis prot... ). 

Gandrīz pie katras klases sienas bija piestiprināti brīnišķīgi zīmējumi! Paldies 1.b, 1.c, 

1.d, 2.b, 2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 3.e skolēniem un klašu audzinātājām par iesaistīšanos! 

 

  

  

  



 

  

 

Kas ir jaunieša karjeras palīgi un kuros gadījumos pie katra no viņiem vērsties?  

Šo jautājumu centās noskaidrot 4.-6.klašu skolēni grupu nodarbībās „Mani karjeras 

palīgi”.  Infografikas - digitālā padomdevēja atbalstu -  varēja izmantot arī citi vecāko 

klašu skolēni, kuri mācās attālināti. Karjeras nedēļas sākumā skolēni savā e-klases 

pastā saņēma voki.com veidotu tēlu, kurš ieteica iepazīt infografiku un, atbildot uz 

jautājumiem, piedalīties konkursā. 

Ievērojot drošības pasākumus, 28.oktobrī notika programmas "Dzīvei gatavs" 

nodarbības 6.klašu skolēniem “Profesijas enerģētikas nozarē un elektrodrošība”. 

Skolēni ar aizrautību klausījās gan stāstījumu par profesijām, gan, skatoties izzinošu 

mācību filmu, iedziļinājās elektrodrošības jautājumos. 

 

Paldies par dalību pasākumos! Īstā karjeras ceļa meklējumi vēl turpinās! 

Jelgavas 4.viduskolas PKK Z.Kursīte 


