
KARJERAS NEDĒĻĀ  AICINA  
IZZINĀT IKT NOZARI 

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā jau 
devīto gadu notiks Karjeras nedēļa, kuru 
sadarbībā ar partneriem reģionos 
organizē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA). Šogad Karjeras nedēļa ar 
saukli „IKT tavai karjerai” veltīta 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) nozares iepazīšanai, 
apzinoties to aktualitāti un pielietojumu 
sadzīvē, izzinot plašo IKT profesiju 
spektru, atklājot tām nepieciešamās 
prasmes un uzklausot iedvesmojošu 
nozares pārstāvju stāstus, kā arī pašiem 
izmēģinot spēkus jauniešu ideju 
hakatonā. 
„Pēdējo 10 gadu laikā nodarbināto skaits Latvijā 
IKT uzņēmumos audzis vairāk nekā divas reizes, 

un mūsdienās IKT prasmes ir nepieciešamas teju ikvienā moderni strādājošā uzņēmumā. IKT 
profesionāļu pārziņā ir inovācijas un jaunu produktu izstrāde, datu aizsardzība un drošība, 
sistēmu izveide un uzturēšana, digitālais dizains, datorgrafika, tīmekļvietņu izstrāde un 
administrēšana, lietu internets un daudzi citi virzieni,” uzsver VIAA izglītības atbalsta un 
starptautiskās sadarbības departamenta direktors Didzis Poreiters. 

Lai izzinātu šī gada Karjeras nedēļas tēmu, tās laikā notiks vairāki centrālie pasākumi: 

 KARJERAS NEDĒĻAS 2021 AKTIVITĀTES 11.OKTOBRĪ 

SKOLĒNIEM,PEDAGOGIEM 

KAA pasākums

“Madonas novada pašvaldības 

IKT speciālistu 

pieredzes  stāsti”

7.-9., 11. – 12.klašu skolēniem

11. OKTOBRĪ    PLKST. 9.00

Zoom platformā

   



VECĀKIEM 

 

Tiešsaistes diskusija 

vecākiem/ģimenei

“Tehnoloģijas ģimenē –

draugs vai svešinieks? “

11.oktobris plkst.19:00 

Tiešsaistē @TavaiKarjerai

 

KARJERAS NEDĒĻAS 2021 AKTIVITĀTE  12.OKTOBRĪ 

JAUNIEŠIEM 

Tiešsaistes diskusija 

jauniešiem

“Iedvesmas stāsti –kā es 

nokļuvu IKT nozarē?”

12.oktobris plkst.14:00  

Tiešsaistē @TavaiKarjerai

 



KARJERAS NEDĒĻAS 2021 AKTIVITĀTES  

NO 11. – 15.OKTOBRIM

Mācībstunda 7.-9. klašu skolēniem

• Praktiskas mācībstundas ieraksts 7. -9. klases

skolēniem par programmēšanas radošo pusi. 

• Sekojot līdzi ierakstam, skolēni aktīvi 
līdzdarbosies, izveidos interaktīvu mākslas 
darbu un gūs ieskatu JavaScript
programmēšanas  valodas  pamatos. 

• Nodarbības  laikā skolēni attīstīs loģiskās un 
algoritmiskās domāšanas, kā arī problēmu 
risināšanas  prasmes, kuras ir nozīmīgas 
katram programmētājam.

• ILGUMS: atbilstošs izmantošanai klasē 40 min nodarbībā

• TĒMA: Praktiska, atraktīva un interesanta  IKT prasmju 
izmēģināšana.

Aicinām Karjeras nedēļas ietvaros

nodrošināt mācībstundu datorklasēs

7. –9. klašu skolēniem, izmantojot šo

materiālu

 

1.-6.klašu skolēniem
spēle “Kļūšu par profesionāli”

parprof.lv

Spēles "Kļūšu par profesionāli" 
prezentācija: https://www.youtube.com/watch?v=NMbn3qiNaxE

 

 


