
Karjeras nedēļas 2020 pasākumu plāns 

26.- 30. oktobris             Rīgas 54. vidusskola 

      Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un karjeras 

izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. 

Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas 

un prasmes. 

Karjeras nedēļas pasākumu mērķis ir veicināt atvērtu diskusiju vecāku, skolotāju, darba devēju un audzēkņus starpā, 

lai tādējādi atvieglotu karjeras izvēles procesu.  

Pasākums Laiks Kur notiek? Kas piedalās? Piezīmes Atbildīgais  

Karjeras seminārs 

vecākiem, 

pedagogiem, 

pedagogiem karjeras 

konsultantiem. 

Diskusija. Karjeras 

lēmums. Kā virzīt? 

Kā runāt? Kā 

atbalstīt jaunieti? 

Otrdiena, 

2020.27.10. 

plkst.19:00 

(UTC+02)  

Tiešsaites pasākums: 

https://www.facebook.com

/TavaiKarjerai/posts/2489

241061200979  

 

Reinis Lazda, 

organizāciju psihologs  

Andris Jansons ārsts 

psihoterapeits, 

personālatlases konsultants  

Ilze Rūtenberga, 

Mārupes valsts ģimnāzijas 

karjeras konsultante  

Baiba Sipeniece – 

Gavare, divu meitu 

mamma. 

Kā jaunietim atpazīt savu 

karjeras ceļu?  

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? 

 Tiešraides laikā būs iespēja 

uzdot savus jautājumus 

diskusijs dalībniekiem, 

ierakstot tos komentāros. 

PKK M. Čerepenko 

7.-12. kl. audzinātāji 

 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489241061200979
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489241061200979
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489241061200979


 

VIAA organizētā 

interaktīvā jauniešu 

diskusija tiešraidē 

"Klau! Sadzirdi savas 

iespējas!" Uzklausi, 

padomā un izlem 

pats! 

Trešdiena, 

2020.28.10. 

plkst. 10:00 

 

Tiešsaites pasākums: 

https://www.facebook.com

/TavaiKarjerai/posts/2489

387611186324  

 

 

 

  

 

2h 

1.  

 

Diskusiju moderēs 

Magnuss Eriņš, 

 Rīgas Stradiņa 

universitātes Karjeras 

centra karjeras konsultante 

Baiba Prauliņa, 

 dziedātāja Patrisha,  

uzņēmuma "Blue Shock 

Race" dibinātājs un 

vadītājs Artis Daugins. 

Kuros cilvēkos ieklausīties 

un cik lielā mērā ieklausīties, 

domājot par savas karjeras 

izvēli?  

Ko darīt, ja apkārtējo 

padomi nesakrīt ar Tavām 

vēlmēm?  

Stereotipi un aizspriedumi 

par profesiju prestižu: kādi tie 

ir un kāpēc?  

Kā atpazīt savas stiprās un 

vājās puses, domājot par 

karjeras izvēli?  

Kā praktiski veikt 

personības pašnovērtējumu? 

   Diskusijas dalībnieki 

meklēs atbildes uz 

jautājumiem par to, kur 

vislabāk meklēt atbalstu, kas 

palīdz un kas traucē nozīmīgu 

karjeras lēmumu pieņemšanā. 

PKK M. Čerepenko 

12. kl. audzinātāja J. 

Berdņikova 

Animācijas 

skolotājiem un 

vecākiem: 

2.  Jaunieša saruna ar 

vecākiem  

 Dēls vēlas apgūt    

profesiju    

 Vecāki virza meitu 

medicīnā  

 

2020. 

26.-30.10. 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=OvBVHWDDIkU 

https://www.youtube.com/

watch?v=M6VQS1LO2as 

https://www.youtube.com/

watch?v=zzh25VRmgog 

Animācijas var izmantot 

attālinātās grupu 

nodarbībās ar 9., 12.klašu 

skolēniem, kopā meklējot 

iespējamos risinājumus 

animācijās ietvertajām 

problēmām un diskutējot 

par tām. Karjeras nedēļas 

laikā animācijas tiks 

izmantotas diskusijās, un 

tām tiks pievienoti video 

ar ekspertu komentāriem.  

Pēc diskusijas tiešraides 

video būs pieejami VIAA 

mājas lapā. 

Skolotājiem un vecākiem 

paredzētas animācijas, kurās 

ietvertas biežāk pieļautās 

kļūdas, vecākiem iesaistoties 

bērna karjeras jautājumu 

risināšanā. 

9., 12. kl. audzinātājas 

J. Berdņikova 

M. Troca 

Elektroniskā vidē 

pieejama spēle sevis 

un profesiju 

2020. 

27.10. 

Spēle pieejama: 

https://parprof.lv 

 

 Spēles aprobācija. 6.b kl. 

skolēni spēlē kopā ar 

pedagogu karjeras 

 PKK M. Čerepenko 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489387611186324
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489387611186324
https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489387611186324
https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU
https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU
https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as
https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as
https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog
https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog
https://parprof.lv/


iepazīšanai 1. – 6. kl. 

“Kā kļūt par 

profesionāli?”. 

 konsultantu. 

Nodarbība “Tavas 

karjeras pamatsoļi”.   

2020.29.10. https://youtu.be/6a_ZzHlT6
Oo  

9. klases skolēni attālināti 

kopā ar pedagogu karjeras 

konsultantu  un klases 

audzinātāju skatās video 

par karjeras pamatsoļiem, 

diskutē. 

 PKK M.Čerepenko 

M. Troca 

Kāpēc izvēlēties IT? 2020. 

26.10. 

https://youtu.be/hKuS5YDq
MzYhttps://youtu.be/hKuS5
YDqMzY 

 

Informātikas skolotājs 

kopā ar 12. klases 

skolēniem informātikas 

stundās skatās video, 

iepazīstoties ar IT 

profesijām, diskutē. 

 Informātikas skolotājs  

A. Pikunovs 

Pašattīstības darbību 

apguve, motivācija.  

2020. 

28.-29.10. 

Prezentācija Pedagogs karjeras 

konsultants, 12. kl. skolēni 

CV, motivācijas vēstule savai 

izvēlētajai darba profesijai, 

latviešu valodas stundā. 

PKK M. Čerepenko 

Video lekcijas, lai 

attālināti sniegtu 

nepieciešamo atbalstu 

topošajiem 

absolventiem, viņu 

vecākiem, kā arī 

karjeras konsultantiem 

un citiem 

speciālistiem, kuri 

strādā ar skolēniem un 

jauniešiem 

2020.  

26.-30.10. 

https://www.youtube.com/

watch?v=-QDPqvjOfHA  

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=PNu-2bE1XCM  

Tavai Karjerai | Kā 

veiksmīgi uzsākt studijas 

augstskolā 12. kl. 

skolēniem 

 

“Vecāki – bērna karjeras 

atbalstam” - karjeras 

konsultantes 

I.Lemešonokas padomi 

vecākiem sava bērna 

karjeras izvēles 

veicināšanā 

Latvijas Universitātes 

karjeras konsultantes, 

izaugsmes veicinātājas Daces 

Siliņas vēstījums topošajiem 

augstskolas studentiem 

 

Karjeras konsultantes 

I.Lemešonokas padomi 

vecākiem sava bērna karjeras 

izvēles veicināšanā 

 

12. kl. audzinātāja J. 

Berdņikova 

PKK M. Čerepenko 

Klau! Sadzirdi savas 

iespējas! Karjeras 

izglītības stunda 

“Tavs palīgs ir klāt!” 

 

2020.  

26.-30.10. 

Prezentācija/ video 
https://youtu.be/6a_ZzHlT6
Oo 

 

 7.-8. kl. skolēni Klases stundās saņems 

informāciju par dažādiem 

karjeras izvēles atbalsta 

veidiem, karjeras palīgiem, 

iespējām meklēt un atrast 

informāciju par turpmāko 

izglītību, interesējošām 

profesijām. 

PKK M. Čerepenko 

7., 8. kl. audz. 

S. Verese, J. Agejeva, 

O. Kazlauska, A. 

Sļadzevska 
(Kl. audz. iepriekš saņems 

prezentāciju). 

https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo
https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo
https://www.youtube.com/watch?v=-QDPqvjOfHA
https://www.youtube.com/watch?v=-QDPqvjOfHA
https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM
https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM
http://www.lu.lv/
https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo
https://youtu.be/6a_ZzHlT6Oo


Individuālās karjeras 

konsultācijas  

2020.  

26.-30.10. 

Attālināti un iepriekš 

piesakoties e-klases pastā 

9., 12. kl. skolēni pēc 

pieprasījuma 

Individuālas sarunas par 

profesijas izvēli, testu 

pildīšana. 

PKK M. Čerepenko 

Profesiju izpēte 2020.  

26.-30.10. 

www.profesijupasaule.lv 7.-12. kl. skolēni Skolēni patstāvīgi var pētīt 

profesijas 

PKK M. Čerepenko 

kl. audzinātāji 

Nacionālā izglītības 

iespēju datubāze  

 

 

2020.  

26.-30.10. 

www.niid.lv/ 7. – 12. kl. skolēni Te var atrast vajadzīgo 

izglītības programmu, 

vērsties, ja ir citi jautājumi 

par izglītības iespējām 

Latvijā, piem., e-

konsultācijas, testi. 

PKK M. Čerepenko 

7. – 12. kl. audzinātāji 

Interaktīvā infografika 

par karjeras palīgiem 

un pieejamiem 

resursiem karjeras 

lēmumu pieņemšanā 

2020.  

26.-30.10. 

https://www.viaa.gov.lv/la

t/karjeras_atbalsts/karjeras

_nedela/karjeras_nedela_2

020/karjeras_izvele/ 

 

7 .- 8., 12. kl. skolēni Infografiku var izmantot 

dažādi, piemēram, ikviens no 

skolēniem var infografikā 

patstāvīgi pētīt piedāvāto 

palīgu lomu (vienu, visus vai 

pēc izvēles) viņu karjeras 

lēmuma pieņemšanā un/vai 

pieejamos resursus, kas 

iekļauti infografikā (interneta 

saites uz citiem materiāliem); 

var intervēt viņu tuvumā 

esošos karjeras palīgus, 

izveidot secinājumus par 

iegūto informāciju, prezentēt 

e-vidē utml.) 

Kl. audz., skolotāji, 

PKK M. Čerepenko 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants Marija Čerepenko 

http://www.profesijupasaule.lv/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGsOapy8jsAhVikosKHQPDC2gQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.niid.lv%2F&usg=AOvVaw3YIfMTYJS36bZgxawB001M
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjGsOapy8jsAhVikosKHQPDC2gQFjAAegQIBBAD&url=http%3A%2F%2Fwww.niid.lv%2F&usg=AOvVaw3YIfMTYJS36bZgxawB001M
https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/
https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/
https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/
https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

