
 

    

Karjeras nedēļas pasākumi Ozolnieku novada skolās  

No 14. līdz 18. oktobrim vairāk nekā 200 jauniešu Ozolnieku novadā piedalījās ikgadējās 

Karjeras nedēļas pasākumos, kuri šogad veltīti nākotnes profesijām un prasmēm, kas būs 

nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts 

izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. 

Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties 

straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt 

specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Tās mērķis - 

palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un 

izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu, kas atbilst savām spējām, interesēm un iespējām, 

ietverot profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti. 

Ozolnieku novada skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasākumi – 

diskusijas ar dažādu nozaru profesionāļu dalību, interaktīvas stundas, karjeras konsultācijas, kuru 

laikā jaunieši izzināja savus talantus un pilnveidojamās puses, „projektēja” savu nākotnes profesiju 

un dzīvesveidu. 

Ozolnieku vidusskolā viesojās žurnāliste, kas vadīja diskusiju par medijpratību, tās būtību un kritisko 

domāšanu. Zemnieku saimniecības vadītāja vadībā noritēja diskusija par darbu saimniecībā un 

lauksamniecības nozares attīstību. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) iepazīstināja ar 

izaicinājumiem un pārmaiņām šajā profesijā un skaistumkopšanas nozares attīstību. Ozolnieku 

vidusskolas absolvents - programmētājs iepazīstināja ar savu darba ikdienu un paredzamām nākotnes 

tendencēm informācijas tehnoloģiju nozarē. 

“Karjeras nedēļas aktivitātēs būtu jāpiedalās visiem skolēniem, bet svarīgāk ir piedalīties vecāko 

klašu skolēniem, kuriem nepieciešama daudzpusīga informācijas pieredze, lai saprastu, kura nozare 

interesē, lai ieguldītu tajā savus resursus un laiku” stāsta Ozolnieku vidusskolas pedagogs karjeras 

konsultants Līga Veidemane.  

Teteles pamatskolā pie 7. - 9. klašu skolēniem Teteles pamatskolā viesojās Nacionālo Bruņoto Spēku 

(NBS) virsleitnants Artjoms Rekuņenko, Gaisa spēku štāba Personālsastāva un administrēšanas daļas 

virsnieks. A. Rekuņenko vizītes laikā skolā prezentēja skolēniem darba iespējas NBS. Stāstījumā tika 

vērsta uzmanība būtiskākajam, kas sagaida ikvienu, kurš vēlas savu profesionālo darbību saistīt ar 

NBS. Skolēni iesaistoties diskusijās, gūstot atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, piem., Kāds 

atalgojums tiek piedāvāts? Kādi fiziskie normatīvi ir jākārto? Kādām ir jābūt vērtībām un mērķiem? 

u.c. Kā vienu no būtiskām priekšrocībām strādājot  A.Rekuņeko akcentēja NBS atbalstu sportam un 

fiziskajām aktivitātēm. Lielā mērā, pateicoties profesionālajai darbībai tieši kā virsniekam, A. 

Rekuņenko ir būtiski sasniegumi sportā. 2019. gadā OCR (Pasaules šķēršļu joslas skrējienā) tikai 

izcīnīta zelta medaļa. Tāpat arī A. Rekuņeko ir Latvijas valsts izlasē orientēšanās sportā, vairākkārtējs 

"Stipro skrējiena" uzvarētājs un "Stirnu buka" laureāts gan atsevišķos posmos, gan kopvērtējumā. 

Balstoties uz augstākminētajiem faktiem, virsleitnanta pieredzi profesionālajā sportā un otru  iegūto 

profesionālo grādu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, tikšanās laikā skolēniem bija iespēja 

pārbaudīt savus spēkus stilizētā stafetes skrējienā, kas simbolizēja šķēršļu skrējienu. Skolēni šo 

pasākumu novērtēja pozitīvi, un noslēgumā abas puses vienojās par nākamo tikšanos, kā arī turpmāko 

sadarbību. Savukārt 1.-4. klašu skolēni, darbojās sporta stundās regbija kluba “Mītava” treneru 

vadībā, tā radot priekšstatu par regbija spēli, lai rosinātu jauniešus saistīt savu nākotni ar sporta jomu.  

Savukārt Garozas un Salgales pamatskolās notika Karjeras nedēļas pasākums – diskusija “Ielogojies 

Jelgavas Amatu vidusskolā!”, kurā skolēniem tika dota iespēja tikties ar Jelgavas Amatu 

vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem,  uzzināt par dažādām profesijām, darbavietām, tajās 

izmantoto aprīkojumu, instrumentiem, speciālo apģērbu. Izglītojamie paplašināja savas zināšanas, lai 

                                         



 

 

saprastu, kur turpināt izglītību un kā nākotnē iekļauties darba tirgū. Pasākumu apmeklēja 8.-9. klašu 

skolēni.  

Par karjeras nedēļu 

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo 

nodarbošanos nākotnē, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras 

konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos 

izglītojošos pasākumos.   

Karjeras nedēļas pasākumus organizē 83 Latvijas pilsētas un novadi. Jau otro gadu Karjeras nedēļa 

ir Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte un šogad tajā piedalās teju visi projektā iesaistītie partneri 

– 75 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldības un pašvaldību apvienības un 17 profesionālās izglītības 

kompetences centri. 

Karjeras nedēļas pasākumu programma pilsētu un novadu skolās pieejama tīmekļa 

vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela, savukārt jaunumi - sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, 

twitter.com/TavaiKarjerai, facebook.com/VIAA.LV, draugiem.lv/viaa un twitter.com/VIAA_LV.  

 

Informāciju sagatavoja: 

Ozolnieku novada pedagogi karjeras konsultanti - Līga Veidemane un Nora Vilaua 
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