
   

 

 

Veiksmīgi aizvadīta Karjeras nedēļa 2020 

 Šogad Latvijā Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un 

pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). 

Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu, 

Karjeras nedēļas pasākumi pirmsskolas audzēkņiem un 1.-6.klasēm notika klātienē, bet 8.-12.klasēm – 

attālināti un tiešsaistē. Tukuma, Engures, Jaunpils novadā karjeras nedēļas pasākumos 

piedalījās vairāk nekā 3600 bērnu un jauniešu, kas piedalījās dažādās Karjeras nedēļas 

aktivitātēs. 

 Kopumā Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā 8.-

12.klašu grupā šogad piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu 

par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, kas aicināja 

izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku 

padomos.  

  “Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas 

norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas 

tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes 

aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot 

inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un 

pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta 

departamenta direktore Valda Akmentiņa. 

 Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? 

Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles 

procesā, kā arī diskusija jauniešiem par karjeras izvēles atbalsta resursiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!”. 

Diskusiju vecākiem tiešsaistē noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk 

nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā 

facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājas lapas sadaļā “Karjeras 

atbalsts”.  

 Kā liecina jauniešu diskusijas “Uzklausi, padomā un izlem pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas 

rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem ir vecāki, karjeras speciālisti, kā arī vienaudži. 

Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās, vecākus kā autoritāti 

norādīja teju 70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, 

bet 17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru personu jeb influenceru padomos. 

Kopumā aptaujā piedalījās 760 jaunieši, un aptaujas dalībnieki varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus. 

 Mūsu Tukuma, Engures un Jaunpils novada izglītības iestādēs karjeras nedēļas tēma bija “Karjeras 

palīgu nedēļa 2020”, lai tās laikā aktualizētu, kas ikvienam no mums – skolēniem, vecākiem, skolotājiem – 

var palīdzēt savas karjeras izvēlē. Pēc skolu aptaujas datiem pārsvarā visās novada skolās karjeras nedēļas 

laikā karjeras izglītības jautājumi tika integrēti dažādu mācību priekšmetu stundās (94% skolu), grupu  

nodarbībās (87% PII) un interešu izglītības nodarbībās (44% skolu), tika organizētas daudz dažādu aktivitāšu 

par karjeras izvēli (89% skolu), piemēram, spēlētas esošās un veidotas jaunas karjeras spēles – gan profesiju 

loto, gan mēmais šovs par profesijām, gan arī tika aprobēta jaunā VIAA izveidotā tiešsaistes spēle par 

profesijām www.parprof.lv (67% skolu).   

 Plaši tika izmantoti arī mūsu novada karjeras kolēģijas un pedagogu izstrādātie materiāli, kurus 

izmantot aktivitātēs skolās. 83% skolu izmantoja gan materiālus par karjeras jautājumu integrēšanu mācību 
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stundās, gan ideju par karjeras spēļu spēlēšanu un veidošanu, lai radītu novada Karjeras spēļu banku. Vairākām 

skolām noderēja izveidotais materiāls karjeras izglītības stundai “Tavs palīgs ir klāt!”.  

 61% skolu izmantoja novada skolēnu veidotās videofilmas – radījums “Nāc mums līdzi!” par dažādu 

profesiju pārstāvjiem – gan vietējos novada uzņēmumos, iestādēs, gan savu vecāku darbavietās. Šīs 

videofilmas tika veidotas ar mērķi izmantot pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), lai iepazīstinātu skolēnus ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri strādā tuvākajā apkārtnē – savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. PII atzinīgi 

novērtēja skolēnu veikumu un ir gatavi to izmantot darbā ar skolēniem. Par ieguldījumu videofilmu tapšanā 

paldies: Jaunpils vidusskolas, Tukuma 2.pamatskolas, Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

skolēniem, pedagogiem un  vecākiem. Bet īpašs paldies skolām no PII aptaujas: “Mums un mūsu grupu 

bērniem katru gadu ir bijis prieks sagaidīt skolēnus un kopīgi piedalīties klātienes aktivitātēs, tas pasākumu 

padara pilnīgāku, nozīmīgāku. Bet šogad LIELS PALDIES skolēniem par sagatavotajiem materiāliem, ko 

izmantosim, dažādojot profesiju iepazīšanu konkrētās mēneša tēmas ietvaros.” (PII “Karlsons”) 

 Skolotāju idejas karjeras jautājumu integrēšanai mācību priekšmetu stundās tika apkopotas ikvienam 

novada pedagogam pieejamā koplietošanās vietnē, kuras mapē “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!” ievietoti dažādi 

pašu skolotāju veidoti pieredzes materiāli, kā arī citi noderīgi resursi, lai par karjeras jautājumiem tiktu runāts 

ikvienas mācību jomas stundās. Paldies par savas labās prakses piemēriem: Milzkalnes sākumskolas, Džūkstes 

pamatskolas, Pūres pamatskolas, Tukuma novada Speciālās izglītības iestādes, Tukuma 2.vidusskolas, 

Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2.pamatskolas, Tukuma 3.pamatskolas pedagogiem par radošo 

ieguldījumu šo metodisko materiālu tapšanā. 

 Šajā laikā gan vēl nepaguvām īstenot lielisko ideju par dažādu iestāžu un uzņēmumu apmeklējumu, 

kaut arī tie bija apzināti un gatavi atvērt savas durvis skolēniem, lai iepazīstinātu ar darba vidi un profesiju 

pārstāvju darba ikdienu. Tomēr esam gatavi doties ciemos pavasara pusē. Jāatzīmē gan, ka Sēmes sākumskolas 

pirmsskolas grupas bērni vēl paspēja paciemoties kādās no pagasta vietējam darbavietām. 

 Jāatzīmē, ka atsauksmes par šī gada karjeras nedēļas norisi ir ļoti dažādas: no mazliet rūgtuma par to, 

ka daudz kas notika attālināti, kas radījuma organizatoriskus sarežģījumus, līdz pozitīva pārsteiguma atziņai 

par to, ka šogad karjeras aktivitātēs bija iespēja iesaistīt visu skolu, ka skolotāji un skolēni aktīvi līdzdarbojās, 

lai aktivitātes noritētu pēc iespējas veiksmīgāk, lai tās būtu lietderīgākas un konkrētajam vecumposmam 

piemērotākas! Visvairāk pozitīvo atziņu ir tieši par karjeras spēļu dienu “Izmanto! Radi! Dalies!” un 

videofilmu par profesijām veidošanu. 

 Ikvienai novada izglītības iestādei ir savs redzējums, kā turpināt karjeras izvēles jautājumus aktualizēt 

dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, sadarbības partnerus meklējot gan skolēnu vecākos, gan vietējo iestāžu 

un uzņēmumu pārstāvjos, dažādu jomu speciālistos. Tiek domāts arī par to, kā šo attālināto mācību laikā 

informēt un izglītot arī skolēnu vecākus, lai viņi izprastu dažādas norises mainīgajā izglītības un darba vidē un 

lai  sniegtu iespējamo karjeras atbalstu skolēniem arī no savas puses. Taču visvairāk tika atzīts, ka jāturpina 

iesāktais savā pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā, lai pēc iespējas izmantotu savus iekšējos resursus – 

mācību priekšmetu skolotājus, klašu audzinātājus, interešu izglītības pedagogus – un karjeras jautājumus 

integrētu izglītības procesā dažādā veidā: mācību stundās, ekskursijās, projektu darbos, starppriekšmetu 

sadarbībā, konkursos u.tml. 

 Karjeras nedēļu valstī organizē VIAA, un tā notiek ar Latvijas pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību 

izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) atbalstu. “Karjeras nedēļa” notiek 

VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, ko finansē 

Eiropas Sociālais fonds un valsts.  

 

Evita Korna-Opincāne,  

karjeras nedēļas koordinatore novadā 



   

 

Foto no karjeras nedēļas aktivitātēm skatāmi izglītības iestāžu mājas lapās un sociālo tīklu kontos. 

 


