
 

Visā Latvijā Karjeras nedēļa norisināsies no 11. līdz 15. oktobrim. 

Šogad Karjeras nedēļa veltīta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 

(IKT) nozares iepazīšanai. 

 

Rīgas Pļavnieku pamatskolā 2021.gada 14.oktobris ir 

PROJEKTU DIENA - KARJERAS DIENA 

 

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kas aktualizē savlaicīgas un 

apzinātas tālākās izglītības un karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas 

personiskās dzīves veidošanā. 

 

Tās laikā jauniešiem ir iespēja: 

– iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, 

– tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 

– apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. 

 

VIAA apraksts: https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-nedela  

Oficiālā Karjeras nedēļas Facebook lapa: 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai   
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PASĀKUMI

Video mācībstunda skolēniem

• 11.-15.oktobris

• video Youtube kontā

Pasākums skolēniem "BŪVĒ PATS savu karjeras ceļu"

• 13.oktobris plkst.16:00-18:00

• Klātienē Rīgas jauniešu centrā KAŅIERIS un FB Live (@kanieris)

• https://www.facebook.com/events/4410998612340820/

Tiešsaistes diskusija vecākiem/ģimenes locekļiem "Tehnoloģijas 
ģimenē - draugs vai svešinieks"

• 11.oktobris plkst.19:00

• https://www.facebook.com/100057233809993/posts/33894097
8023693/ 

Tiešsaistes diskusija jauniešiem "Kā es nokūvu IKT nozarē?"

• 12.oktobris plkst.14:00

• https://facebook.com/events/s/ka-es-nokluvu-ikt-nozare-
karje/845773849471305/ 

KARJERAS 
NEDĒĻĀS MĒRĶIS

Veicināt izpratni par saistību 
starp skolā apgūstamajām 
zināšanām, prasmēm un 
tendencēm darba tirgū IKT 
jomā. 

Sekmēt karjeras izglītības 
integrēšanu ikdienas procesos 
izglītības iestādēs saistībā ar 
aktualitātēm pilnveidotā 
mācību satura un pieejas 
īstenošanā.

Sniegt praktisku informāciju 
par informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
(turpmāk –IKT) nozīmi ikdienā 
un karjerā, tagadnes un 
nākotnes profesijās. 



 

Kāpēc IKT? 

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

• daudzi citi virzieni

IKT joma ir augoša gan nodarbinātības, 
gan uzņēmējdarbības kontekstā.

Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju joma:

• ietver plašu profesiju spektru

• jomas speciālisti ir būtiska sastāvdaļa 
jebkurā mūsdienīgā uzņēmumā.

Pieprasījums pēc IKT jomas 
speciālistiem strauji pieaug:

• labs atalgojums

• interesants darbs

• iespēja strādāt attālināti,

• plānot elastīgi savu darba laiku,

• panākot veselīgu līdzsvaru dzīvē.
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