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Rīgā 1985 Karjeras nedēļas dalībnieku iepazina profesijas un mācījās plānot karjeru 

 
Ar mērķi aicināt jauniešus domāt par savlaicīgu savas karjeras veidošanu, no 7. līdz 11. oktobrim vienpadsmit 
Latvijas pilsētās norisinājās Karjeras nedēļa, ko īstenoja Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar 
lielākajām Latvijas pilsētām. Šogad 24 197 apmeklētāji izzināja profesijas, iedvesmojās no nozaru 
profesionāļiem, vēra uzņēmumu durvis un iepazina paši sevi, savas spējas un talantus. Rīgā Karjeras nedēļā 
norisinājās 235 lielāki un mazāki pasākumi, kurus apmeklēja vairāk nekā 1900 dalībnieku. 
 
„Karjeras nedēļā redzētais Latvijas pilsētās dod gandarījuma sajūtu, jo esam sākuši runāt un domāt par karjeru kā par 
savu dzīvi kopumā, nevis tikai kā par šauru virzienu. Pirmajā gadā Karjeras nedēļa norisinājās piecās pilsētās, šogad 

– 11 pilsētās, bet jau pašreiz mūs ir uzrunājušas vēl citas pilsētas, kuras labprāt piedalītos nākamgad, līdz ar to 
aptverot lielāku ģeogrāfisko teritoriju. Tādējādi jau no skolas sola mācāmies saprast, ka karjera ir izglītības, darba un 
privātās dzīves mijiedarbība. Jācer, ka daļa aktivitāšu, ko pilsētās Karjeras nedēļas pasākumu organizatori ir 
izmēģinājuši, kā labā prakse iekļūs arī skolēnu ikdienā ar regulārām aktivitātēm visa gada garumā. Tas ļautu karjeras 
jautājumiem kļūt par neiztrūkstošu sastāvdaļu skolēniem, veicinot pārdomātāku lēmumu pieņemšanu katram savā 
karjeras virziena izvēlē,” norāda Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 
vadītāja Aleksandra Joma. 
 
Kopumā šogad Karjeras nedēļā piedalījās 24 197 dalībnieki, kuri apmeklēja 794 pasākumus 11 Latvijas lielākajās 
pilsētās. Dalība Karjeras nedēļas pasākumos jauniešiem ļāva izpētīt dažādās profesijas un apzināties savas iespējas 
– gan pie karjeras konsultanta, gan pie uzņēmējiem un nākotnes darba devējiem, gan augstskolās. Papildus 
pasākumiem klātienē, lai jauniešus aicinātu pārdomāt profesijas izvēli, sociālā tīkla Draugiem.lv vidē ir izveidota 
interaktīva spēle „Pielaiko profesiju”, kuru līdz šim brīdim izspēlējuši vairāk nekā 6600 sociāla tīkla lietotāju.  
 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra galvenā speciāliste Kitija Čipāne norāda: „Pieņemot šo izaicinājumu 
un piesakot Rīgu dalībai Karjeras nedēļā, neaptvērām, ko tas nozīmēs, jo Rīga ir ļoti liela - gan skolu skaita (118 
iestādes), gan skolēnu skaita, gan uzņēmumu, gan augstskolu un arī profesionālo izglītības iestāžu ziņā. Iesaistot 
visus sadarbības partnerus, izveidojām milzīgu aktivitāšu plānu ar 235 ārpusskolas pasākumiem, lai pēc iespējas 
lielāks skolēnu skaits un arī vecāki varētu atrast sev saistošāko pasākumu. Gribētos cerēt, ka mūsu jauniešiem 
izdevās sameklēt kaut nelielu "taciņu" uz savu sapņu profesiju, iepazīt tās specifiku un gūt atbildes uz jautājumiem 
sarunās ar profesiju pārstāvjiem. Labs piemērs ir starpskolu konkurss „Profesiju sīrups”. Tas ļāva skolēniem iepazīties 
ar 10 profesijām, pašiem veikt tās izpēti, klātienē satikties ar dažādu uzņēmumu pārstāvjiem un izpildīt viņu 
sagatavotos uzdevumus.” 
 
Pasākumu kopums, kas norisinās Karjeras nedēļas laikā daudzās Latvijas vietās vienlaikus, ir veids, kā jauniešus 
mudināt domāt par savu karjeras veidošanu, iesaistot tos kopīgās aktivitātēs. Piemēram, Cēsīs bija iespēja izmantot 
nākotnes profesijas kalkulatoru un uzspēlēt karavīru simultānspēli; Daugavpilī notika interaktīva ekskursija pa 
profesijām dažādos gadsimtos; Gulbenē skolēni piedalījās uzņēmējdarbības simulācijas spēlē un bija dalībnieki 
atklātu sarunu vebinārā; Jēkabpilī bija iespēja iesaistīties spēlē, iejūtoties uzņēmēja lomā; Jelgavā notika interaktīva 
mācību ekskursija ciemos pie metāla pavēlniekiem; Kuldīgā notika ne vien skolēnu mācību uzņēmumu tirgus, bet arī 
seminārs pedagogiem un karjeras konsultantiem par jaunākajām tendencēm karjeras izglītībā Latvijā un Eiropā; 
Liepājā jaunieši piedalījās datorsimulācijas spēlē, pārtopot par inovatoriem; Rēzeknē praktiskā nodarbībā tapa 3D 
mode; Rīgā jaunieši pielaikoja profesijas, klausoties nozares profesionāļu iedvesmojošos stāstus un piedalījās 
darbnīcās, kā arī apguva 10 veidus, kā izpētīt, kura profesija ir piemērotākā; Valmierā jaunieši ielūkojās tajā, kā sevi 
redz Valmierā pēc 20 gadiem; Ventspilī jaunieši apmeklēja interaktīvu zinātnes centru, kur iepazina mūzikas un 
kosmosa pasaules, un prognozēja savu dzīvi Ventspilī nākotnē.  
 
Karjeras nedēļu Rīgā rīkoja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas Izglītības un informatīvi 
metodiskais centrs sadarbībā ar SIA „Lattelecom Technology”, SIA „Lattelecom”, Latvijas kokrūpniecības federāciju, 
restorānu „Tex-Mex”, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kokzāģētavu „Norupe”, A/S „Rīgas 
siltums”, A/S „Rīgas meži”, Daugavas mežniecību, SIA „LIDO”, Microsoft Latvia, Lursoft IT biroju, restorānu 
„Elements”, GRIFS AG, „Rīgas dārzi un parki”, Rīgas IT Demo centru, SIA „Komerccentrs DATI grupa”, A/S 
„Grindeks”, Rīgas 1.Rokkafejnīcu (Reiterna nams), Restorānu servisa skola, PIKC „Rīgas valsts tehnikums”, Juridisko 
koledžu, privāto vidusskolu „RIMAN”, Rīgas Juridisko augstskolu, Alberta koledžu, Valsts policijas koledžu, PIKC 
„Rīgas Tehniskā koledža”, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu, Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikums”, Rīgas 1.Medicīnas koledžu, Rīgas Celtniecības koledžu, Banku augstskolu, Rīgas Stradiņa  



 
 
 
 
 
 
universitāti, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju, Biznesa augstskolu Turība, Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskolu, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku „Vidzeme”, Saules muzeju, tehniskās jaunrades namu „Annas 
2”, bērnu un jauniešu centru „Altona”, J/C „Kaņieris”, Ugunsdzēsības muzeju, Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas 
asociāciju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, Latvijas Dabas muzeju, BJVIC „Rīgas Dabaszinību skola”, 
Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centru, BJC „Zolitūde”. 
 
Karjeras nedēļu otro gadu organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Komisijas Euroguidance tīkla 
programmas ietvaros sadarbībā ar Rīgas, Jelgavas, Ventspils, Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Gulbenes, 
Cēsu, Kuldīgas un Valmieras pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm. 
 
Plašāka informācija pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa. 
 
Informāciju sagatavoja: 
Kitija Balcare, Karjeras nedēļas 2013 komunikācijas konsultante 
Mob. tālr.: (+371) 29683396; e-pasts: kitija.balcare@hauska.com  
 
Papildu informācija: 
Dace Zaldāte-Rozentāle, Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve 
Mob. tālr.: (+371) 29207373; e-pasts: dace.zaldate-rozentale@viaa.gov.lv  
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