
Karjeras nedēļa Suntažu vidusskolā 26.-30.10.2020 

Datums Klase Precizēts 

laiks/skolotājs 

Pasākums Piezīmes 

28.10. 1. 1.stunda Gunta B. Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” Pils vestibilā 

30.10. 2. 4.stunda Gunta B. Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” Pils vestibilā 

29.10 3. 2.stunda Gunta B. Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!”  Pils vestibilā 

27.10. 4. 2.grupa 6.stunda Ieva G., 

Gunta B. 

Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklasē 

28.10. 4.1.grupa 1.stunda Ieva G. Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklasē 

26.10 6.a zēni 3.,4.stunda Gunta B. Grupu nodarbība “Es varu būt...” Karjeras kabinetā 

26.10 6.b zēni 3.,4.stunda Gunta B. Grupu nodarbība “Es varu būt...”  Karjeras kabinetā 

26.10. 6.b 6.stunda Ieva, Gunta 

B. 

Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklasē 

27.10. 5. 

(1.grupa) 

3.stunda Ieva G., 

Gunta B. 

Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklase 

27.10. 5. 

(2.grupa) 

1.stunda Ieva, Gunta 

B. 

Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklasē 

27.10. Vecākiem 19.00-20.30 Diskusija vecākiem. Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā atbalstīt? 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2490189407772811 

 

 

28.10. 9.-12. 10.00-13.30 Diskusija jauniešiem. Uzklausi, padomā un izlem pats! 

https://www.facebook.com/TavaiKarjerai/posts/2489387611186324 

 

 

29.10. 5. 1.grupa 3.stunda Gunta B. Grupas nodarbība “Skolēna darba pienākumi”  Karjeras kabinetā 

29.10. 5. 2.grupa 4.stunda Gunta B. Grupas nodarbība “Skolēna darba pienākumi” Karjeras kabinetā  

30.10. 6.a 6.stunda Ieva Karjeras spēle “Iepazīsti profesijas!” https://parprof.lv Datorklasē 

30.10 9.-12. Pēc iepriekšēja 

pieraksta  

Individuālās karjeras konsultācijas. Kontakti: 26554727, guntabumeistare@inbox.lv  

(stingri ievērojot grafiku un epidemioloģiskos noteikumus) 

 

Karjeras kabinetā 

26.-30.10 7., 8.   

https://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjer

as_izvele/ 

 

 Infografiku var izmantot dažādi, piemēram, ikviens no skolēniem var infografikā 

patstāvīgi pētīt piedāvāto palīgu lomu (vienu, visus vai pēc izvēles) viņu karjeras lēmuma 

pieņemšanā un/vai pieejamos resursus, kas iekļauti infografikā (interneta saites uz citiem 

materiāliem); var intervēt viņu tuvumā esošos karjeras palīgus, izveidot secinājumus par 

iegūto informāciju, prezentēt e-vidē utml.) 
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29.10. 7.-12. 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.-15.00 

 Informācija no  dažiem uzņēmējiem, kuri “Karjeras nedēļā” piedāvās tiešsaistes 

pasākumu: 

 1)Accenture konference  

 Plusi un mīnusi IT nozarē. 

 IT ir domāta gan sievietēm, gan vīriešiem. 

 Accenture- Bootkampi un apmācības jaunajiem darbiniekiem. 

 “Netfliks un Haosa pērtiķis”- interesanti piemēri no IT darba. 

Kontakti: Jelena Sobolevska, jelena.sobolevska@accenture.com 

Saite uz konferenci: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NmUwYzJmNWQtNDQxNi00ZWU5LWI0OGYtOGMyZTczOGNj

NzYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0793d39-0939-496d-b129-

198edd916feb%22%2c%22Oid%22%3a%227b5095cf-fda3-4574-b3b0-

694f5c12648f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d 

  

2) AE Partner aicina jauniešus piedalīties izzinošā sarunā ar 

AE Partner speciālistiem - “ATVĒRTS MĀCĪBĀM, PRAKSEI, KARJERAI”  

Vairāk informācijas -> https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/ Kontakti: Ieva Strazde, 

63401817 ist@aepartner. 

 

 

*AE Partner ir augstas kvalitātes automatizācijas un elektrovadības sistēmu ražotājs, kas specializējas tehniskās dokumentācijas izveidē un 

elektropaneļu montāžā; starptautiski atzīts, uz klientu vajadzībām orientēts automatizācijas un elektrovadības sistēmu piegādātājs, kas eksportē 

produktu uz vairāk nekā 45 pasaules valstīm. AE Partner galvenā ražotne atrodas Liepājā. Uzņēmums kopumā nodarbina vairāk nekā 350 

darbinieku.  

* Abas diskusijas notiks @TavaiKarjerai Facebook kontā 

 Ir jāreģistrējas Facebook kontā. No Jūsu konta jāpāriet @TavaiKarjerai laika joslā. 

Ja gadījumā uzreiz nav iespējams to izdarīt, tad vēlreiz jāiziet no konta laika joslas un jāatiet atpakaļ vai nospiežot “Refresh” pogu. 

Pēc diskusiju tiešraidēm, tās pilnā apmērā varēs noskatīties ierakstā un būs pieejamas VIAA mājas lapā. 

 

Informāciju sagatavoja Gunta Būmeistare, Suntažu vidusskolas pedagogs karjeras konsultants 
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