
Karjeras nedēļa 2021

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju 
karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.



TĒMA
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozīme ikdienā un 

karjerā, tagadnes un nākotnes profesijās. 

• notiks jau 9. gadu sadarbībā ar galvenajiem organizatoriem reģionos –
Latvijas pilsētu, novadu izglītības iestādēm un profesionālās izglītības 
kompetences centriem (PIKC) 





Mērķi

• Atklāt IKT nozares daudzveidību un plašo profesiju klāstu
• Parādīt, kā IKT prasmes integrējas citās profesijās
• Dot iespēju spert pirmo soli, izmēģināt IKT nozarē noderīgas prasmes
• Lauzt populārākos stereotipus



Stratēģija
KANĀLI & AKTIVITĀTESRISINĀJUMIIZAICINĀJUMS

INDIVĪDA LĪMENĪ

Nesaprotu – neizvēlos

(jaunieši)

SABIEDRĪBAS LĪMENĪ

Neredzu sevi profesijā 
sabiedrības stereotipu dēļ

(vecāki, skolotāji, mediji,
u.c. mērķauditorijas)

– Rādām un stāstām 
iedvesmojošus piemērus

– Aicinām pašus izmēģināt
un pieredzēt IKT iespējas 
Karjeras nedēļas ietvaros

– Iesaistām – «mācies, darot» 

– Informējam un izglītojam, 
uzsverot vecāku un skolotāju 
būtisko lomu 

– Aicinām iedrošināt abu dzimumu 
jauniešus izvēlēties IKT jomu

– Mediju un sociālo tīklu komunikācija
– Iedvesmojošu personību iesaiste
– Tiešsaistes pasākumi skolēniem ar 

iespēju līdzdarboties
– Karjeras nedēļas aktivitātes un 

iespējas

– Mediju un sociālo tīklu komunikācija
– Tiešsaistes pasākums - diskusija
– Vizuāli materiāli ar datiem, faktiem 

un ieteikumiem, pamatojot IKT 
pieaugošo aktualitāti un būtisko 
abu dzimumu līdzvērtīgu virzīšanu 
karjerai IKT jomā 



Vēstījumi

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) joma ietver plašu profesiju spektru un šīs 
jomas speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā 
mūsdienīgā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir 
inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu 
aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un 
uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, mājas 
lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un 
daudzi citi virzieni.

JAUNIEŠI

Karjeras nedēļa ir iespēja praktiski iepazīt 
darbu IKT jomā, tiekoties ar iedvesmojošiem 
profesijas pārstāvjiem, apmeklējot uzņēmumus un 
karjeras konsultācijas, kā arī piedaloties tiešsaistes 
pasākumos. Izmanto šīs iespējas!

Pieprasījums pēc IKT jomas speciālistiem 
strauji pieaug. Šīs profesijas pārstāvji ir labi 
atalgoti, viņiem ir interesants darbs un iespēja 
strādāt attālināti, plānojot elastīgi savu darba laiku 
un panākot veselīgu līdzsvaru dzīvē.

Jauniešu jau esošās, skolā apgūtās 
datorprasmes ir labs sākums nākotnes IKT 
kompetenču apgūšanai. Svarīgi tās atpazīt, 
pilnveidot un izskatīt kā iespēju nākotnes profesijas 
izvēlē. Karjeras nedēļas ietvaros jaunieši aicināti 
piedalīties hakatonā un radīt savus karjeras izvēles 
risinājumus, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas.



Vēstījumi
VECĀKI, PEDAGOGI, SABIEDRĪBA KOPUMĀ

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju joma ietver plašu profesiju spektru un šīs jomas 
speciālisti ir būtiska sastāvdaļa jebkurā mūsdienīgā uzņēmumā. IKT profesionāļu pārziņā ir inovācijas 
un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, 
datorgrafika, mājas lapu izstrāde un administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni.

Meitenēm ir ļoti svarīgs sabiedrības (vecāku, skolotāju) papildu iedrošinājums, lai izvēlētos mācības 
IKT jomā, tāpēc būtiski intensīvāk aicināt meitenes jau agrā vecumā izvēlēties IKT mācību profilus vai 
pulciņus.

Karjeras nedēļa ir iespēja praktiski iepazīt darbu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā un 
uzzināt, kā vecāki un skolotāji var atbalstīt jauniešus profesijas izvēlē. Tieši pedagogi un vecāki ir 
labākie padomdevēji, kas var iedvesmot jauniešus saskatīt IKT plašās karjeras iespējas. 



Informatīvie materiāli
• Karjeras nedēļas logo un vizuālās identitātes vadlīnijas
• Plakātu šabloni (.ppt, saglabājami kā .pdf drukai vai .jpg attēls) 
• Facebook, Instagram īso stāstu šabloni 
• Diplomu, pateicību šabloni 
• PowerPoint prezentācijas veidne 

Pieejami Google Drive no 20.sept.



Speciālie pasākumi



Mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem

• Praktiskas mācībstundas ieraksts 7. 
- 9. klašu skolēniem par 
programmēšanas radošo pusi. 
Sekojot līdzi ierakstam, skolēni 
aktīvi līdzdarbosies, izveidos 
interaktīvu mākslas darbu un gūs 
ieskatu JavaScript
programmēšanas valodas pamatos. 
Nodarbības laikā skolēni attīstīs 
loģiskās un algoritmiskās 
domāšanas, kā arī problēmu 
risināšanas prasmes, kuras ir 
nozīmīgas katram 
programmētājam.

• Mācībstunda no 11.oktobra būs 
pieejama VIAA Youtube
kanālā. 

• Aicinām Karjeras nedēļas 
ietvaros nodrošināt 7. – 9. 
klasēm mācībstundu, 
izmantojot šo materiālu 
(datorklasēs) 



Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes 
locekļiem
• Ar karjeras atbalsta speciālistu, 

sabiedrībā zināmiem vecākiem 
un psihologu tiks pārrunāts:

• Kādu lomu tehnoloģiju izmantošana ieņem ģimenes 
ikdienā? 

• Vai tiek noteikti kādi noteikumi/ierobežojumi ierīču 
izmantošanai? 

• Vai un kā tiek kontrolēts, kā bērns izmanto ierīces un 
kā to izmantošanu padarīt jēgpilnu? 

• Vai mēs no tehnoloģijām vairāmies, vai atbalstām 
bērnus tās iepazīt un izmantot jēgpilni? 

• Kā iepazīstināt bērnus ar IKT nozari? Kā ieinteresēt 
par jomu, kas pašam sveša?

Tehnoloģijas ģimenē –
draugs vai svešinieks?  

11.oktobris plkst.19:00 
Tiešsaistē @TavaiKarjerai

Aicinām vērot un iesaistīties!



Tiešsaistes diskusija jauniešiem

TĒMA: IKT jomas profesiju 
daudzveidības un plašā 
pielietojuma parādīšana, uzklausot 
gados jaunu nozares profesionāļu 
stāstus par viņu karjeras ceļu un 
nodarbošanās specifiku. Jauniešu 
stereotipu par IKT nozari 
pārrunāšana un diskusijas 
dalībnieku stāsti par to, vai viņi arī 
tā ir domājuši un kā domā tagad, 
strādājot nozarē. 

Iedvesmas stāsti – kā es 
nokļuvu IKT nozarē?

12.oktobris plkst.14:00 
Tiešsaistē @TavaiKarjerai

Aicinām organizēt kopīgu skatīšanos un 
iesaistīties!



Hakatons 10.-12.klašu skolēniem un 
PIKC audzēkņiem
Karjeras nedēļas hakatonā skolēniem 
komandās (3-5 dalībnieki) tiks dots 
uzdevums atrast efektīvu veidu, 
kā jauniešiem palīdzēt karjeras 
izvēlē, izmantojot mūsdienu 
tehnoloģijas. Mērķis ir iesaistīt 
jauniešus ar dažādām prasmēm, 
veidojot pēc iespējas dinamiskākas 
komandas un caur hakatona
darbnīcām sniegt iespēju pielietot 
savas atšķirīgās prasmes jaunu 
risinājumu radīšanā. 

• LAIKS: 14.oktobris plkst. 10:00 (ar 
publiski pieejamu atklāšanu līdz 11.00)
– 19:00, 15.oktobris plkst. 10:00-19:00 
(no 18.00 apbalvošanas ceremonija, 
kas nebūs publiska, bet rezultāti tiks 
izvietoti soc.kontos un VIAA 
mājaslapā)

TEHNISKAIS 
RISINĀJUMS: ZOOM/MS 
TEAMS/DISCORD/MIRO
KOMANDAS: 20
BALVAS!



Pirms hakatona… 
− Publiska ziņa (20.-22. sept)
− Informatīvs plakāts – uzaicinājums skolām, partneriem
− Pieteikšanās, aizpildot Google anketu līdz 4.oktobrim
− Izvērtēšana – pēc kritērijiem nolikumā

Norise… 
− Komandas ietvaros strādā klātienē (pēc iespējas) vai attālināti
− Pieaugušā klātbūtne: skolotājs vai karjeras konsultants no 
skolas puses, mentori – «aukļi» no organizatoru puses 

Aicinām motivēt jauniešus piedalīties!



14.oktobris
− 10:00 – 10:45 hakatona atklāšana un 1. Lekcija (publiski)
− 10:45 – 14:00 Darbs grupās
− 13:45 – 14:00 Progresa atskaite (check-point)
− 14:00 – 14:45 2.lekcija
− 14:45 – 18:00 Darbs grupās, pieejamas mentoru – ekspertu konsultācijas
− 17:45 – 18:00 Progresa atskaite (check-point)
− 18:00 – 18:45 3.lekcija 
− 18:45 - 20:00 pieejamas mentoru – ekspertu konsultācijas



15.oktobris
− 10:00 – 10:15 Progresa atskaite (check-point)
− 10:00 - 13:30 Darbs grupās, pieejamas mentoru – ekspertu konsultācijas
− 13:30 Projektu iesniegšana
− 14:30 - 17:00 Ideju prezentēšana
− 17:00 – 18:00 Žūrijas izvērtējums
− 18:00 Noslēgums un apbalvošana

Pēc hakatona
Laureāti tiks publicēti @TavaiKarjerai



Pasākumi un sadarbība 
reģionos



• Pasākumi būs pieejami Karjeras nedēļas kopējā programmā 
https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela

• Lūdzam sagatavot un iesniegt informāciju par pašu organizētajiem pasākumiem 
reģionos līdz 5.10. plkst.14:00 Google anketā https://ej.uz/kn2021pasakumi

• Aicinām veikt dalībnieku uzskaiti un sagaidām apkopotu informāciju pēc Karjeras 
nedēļas līdz 19.10 plkst.14:00 Google anketā 

• Aicinām organizēt mācībstundu 7.-9.klasēm, kopīgi skatīties diskusiju 
jauniešiem un motivēt savas skolas komandas pieteikties hakatonam

Materiāli būs pieejami Google Drive, 
publicējami tikai no 20.sept.

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela
https://ej.uz/kn2021pasakumi


Kopsavilkums
• Aicinām DALĪTIES reģionālajos medijos ar kopējām ziņām: 

• Nr.1 Par Karjeras nedēļas norisi
• Nr.2 Par speciālajiem pasākumiem
• Nr.3 Par rezultātiem 

• Aicinām veidot preses relīzes par pašu īstenotajiem pasākumiem, izmantojot ŠABLONU
• Pašu veidotajās ziņās jāiekļauj  ATSAUCE uz Karjeras nedēļu visā Latvijā 
• Aicinām DALĪTIES ar @TavaiKarjerai ziņām savos sociālo tīklu kontos 
• Veidojot pasākumu materiālus, aicinām izmantot ŠABLONUS

Materiāli būs pieejami Google Drive, 
publicējami tikai no 20.sept.



Paldies!


