
Karjeras nedēļas 2022 pasākumi Rīgas Franču licejā 

 

Par Karjeras nedēļu 

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un 

novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas ar karjeras izglītību saistītas tēmas - 

darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju 

pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un 

valsts finansējumu. 

Šogad tika atzīmēta Karjeras nedēļas desmitgade. Pasākumu ciklā ar saukli 

“Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas 

savas karjeras veidošanā un kā tās var attīstīt, savukārt vecāki un pedagogi guva vērtīgus 

padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. 

“Karjeras nedēļa ir kļuvusi par nozīmīgu notikumu, ko ik gadu aizvadām rudenī. Lai gan 

karjeras atbalsta pasākumi skolās norisinās visu gadu, Karjeras nedēļas laikā tiek īpaši izcelta 

kāda no karjeras izglītības jomas aktuālām tēmām. Šo desmit gadu laikā Karjeras nedēļa ir 

izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā, pilsētā 

un skolā. Tā ir tradīcija, kas jāturpina izglītības iestādēs gan skolēnu intereses rosināšanai par 

savu spēju un prasmju izzināšanu, apsverot savas nākotnes karjeras ievirzi, gan kā atbalsts 

pedagogiem karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās. 

Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu, vecāku, pedagogu 

izpratni par uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu, kas 

nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās ietvaros tika izstrādātas tematiskās 

mācībstundas un palīgmateriāli, lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā veidā izskaidrot skolēniem 

uzņēmējspēju konceptu un nozīmību.  



Karjeras nedēļā notika divas VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas.  

Diskusijā jauniešiem “Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru 

Dāvi Plotnieku uzņēmēji, augstskolu pasniedzēji, radošās industrijas pārstāvji pārrunāja, kā uz 

potenciālo darbinieku spējām, prasmēm un kompetencēm lūkosies darba devēji nākotnē, kā 

arī dalījās savā pieredzē par skolā un ārpus tās piedāvātajām iespējām jauniešu personības 

attīstīšanā.  

 

Savukārt diskusijā vecākiem “Kā palīdzēt bērnam atklāt savas superspējas?” kopā ar 

moderatoru Ansi Bogustovu tika pārrunāts, kā pamanīt un atpazīt bērna stiprās puses, kā 

palīdzēt bērnam izkopt talantus un izvēlēties savu karjeras ceļu, neraugoties uz vecāku vēlmēm 

un bažām.  

 

Diskusiju ieraksti ar subtitriem ir pieejami VIAA YouTube kontā. 

7 skolēni no Rīgas Franču liceja 11. – 12. klasēm 21. oktobrī apmeklēja VIAA organizēto “Start 

Strong” nodarbību “Veiksmīga uzņēmējdarbība” Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā. Šajā nodarbībā 

uzzināja, kā būt veiksmīgam uzņēmējam,   darot savu mīļāko nodarbošanos. Apgva biznesa 

veidošanas pamata soļus un prasmi izveidot uzņēmējdarbību no saviem talantiem un stiprajām 

pusēm. Veidoja savu īpašo biznesa piedāvājumu, testēja to dažādās biznesa spēlēs un grupu 

aktivitātēs. Izstrādāja rīcības plānu, kā radīt uzņēmumu "no nulles" un, kā veidot savu komandu. 

Iepazīna biznesa komunikāciju un attiecības ar klientu.  

Rīgas Franču licejā daudzās klasēs viesojās skolēnu vecāki un stāstīja par savām 

profesijām, sava darba ikdienu, pienākumiem, nepieciešamo aprīkojumu, prasmēm, kas 

nepieciešamas, lai darītu attiecīgo darbu, citām interesantām un aizraujošām savas profesijas 

niansēm.  

  

https://www.youtube.com/channel/UCt1bHJ-TB2sfBpF3VcZHMbg


Rīgas Franču licejā papildus visiem karjeras nedēļas pasākumiem 19. oktobrī notika arī 

karjeras diena “Iepazīstu profesijas” 1. – 6. klašu skolēniem. Šajā dienā skolēni iepazina profesijas 

policijā: 

• Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas pārstāvji rādīja filmu par policijas darbu, 

stāstīja un atbildēja uz skolēnu jautājumiem par policista ikdienu, nepieciešamajām 

prasmēm un kompetencēm  

 

• RPP Drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes pārstāvji ar attiecīgo 

aprīkojumu (laivu, kvadraciklu, dronu un vēl citiem piederumiem) skolas pagalmā rādīja, 

stāstīja un deva skolēniem iespēju aplūkot, iepazīties un uzdot jautājumus par šo 

profesiju ikdienu. 

    

 

    



• RPP speciālā nodrošinājuma grupas pārstāvis rādīja un stāstīja par policistam 

nepieciešamo speciālo aprīkojumu un gadījumiem, kad vajadzīgs to pielietot. 

    

• Valsts Policijas Kinoloģijas nodaļas pārstāvis ar dienesta suni stāstīja par policijas 

kinologa darbu un ikdienu, pieskarsies arī tēmai par neatļautām lietām. Dienesta suns 

skolēniem parādīja paklausību, priekšmetu – neatļautu lietu meklēšanu, trikus. 

Skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus par kinologa un suņa darba specifiku, iespējām 

mācīties šo profesiju un kinologa darbā nepieciešamajām prasmēm. 

    

Tāpat karjeras mēneša ietvaros 1. – 6. klasēm bija iespēja piedalīties karjeras projekta 

darba “Mana ... (vecāka, radinieka vai sapņu) profesija” (meklējot atbildes uz jautājumiem par 

izvēlēto profesiju un veidojot izzinošu kolāžu vai prezentāciju).  

3.b klases kolāžas “Mana sapņu profesija”: 
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