
 
 

Karjeras attīstības atbalsta nodarbība 

“JAUNIETIS DARBA TIRGŪ” 

 

 Š.g. 19. janvārī 11. un 

12.klašu skolēniem bija 

iespēja piedalīties 

tiešsaistes karjeras 

izglītības nodarbībā 

“Jaunietis darba tirgū”, 

kas tika organizēti 

sadarbībā ar Prakse.lv. 

 Nodarbībā skolēni tika 

iepazīstināti ar dažām 

karjeras izvēles atziņām 

un ieteikumiem, kurus 

ņemt vērā, izvēloties 

savu nākotnes profesiju.  

Jauniešiem tika prezentēta vietne Prakse.lv, demonstrējot tās piedāvātās iespējas, 

piemēram, sadaļa “Virtuālā prakse”, “Izglītība” un “Raksti”. Semināra vadītāja 

E.Mazure akcentēja, kā pareizi sagatavot CV, kāpēc ir jāraksta motivācijas vēstule, 

cik svarīgi ir sagatavoties darba intervijai, kā arī sniedza vairākus praktiskus 

padomus un dalījās savā pieredzē. 

Interaktīvā veidā, izmantojot menti.com balsošanu, tika apzināts jauniešu viedoklis 

par dažādiem karjeras izvēles jautājumiem, piemēram, vai esi izlēmis, ko darīsi pēc 

vidusskolas?  

 



 
 

Uz šo jautājumu 71% skolēnu atbildēja, ka ir izlēmuši studēt vai vienlaikus studēt 

un strādāt, 21% skolēnu par to vēl nav domājuši, savukārt, 3% jauniešu ir izlēmuši 

izmēģināt savus spēkus darba tirgū – strādāt. 

 

Apzinot ar skolēnu interesēm saistītās nozares, 1.vietā ir mārketings, mediji un 

sabiedriskās attiecības un informāciju tehnoloģijas, 2.vietā – kultūra, māksla, 

izklaide un sports, 3.vietā – inženierzinātnes, no kurām tikai nedaudz atpaliek 

medicīna, farmācija un izglītība, zinātne, un finanses, grāmatvedība, bankas. 

Jāatzīst, ka mūsu skolas skolēniem ir ļoti daudzveidīgas intereses. 

Balsošanā skolēni izveidoja savu augstskolu TOPu un salīdzināja to ar vietnē 

Prakse.lv pieejamo studiju TOPu. Jauniešu vērtējumā kā trīs populārākās 

augstskolas tika atzītas Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un 

Latvijas Lauksaimniecības universitāte. 

Karjeras lēmumu izdarīt nav vienkārši, tādēļ ļoti būtisks ir karjeras atbalsts. 



 
 

Uz jautājumu “Kas Tev palīdz izvēlēties profesiju, iedvesmo, atbalsta karjeras 

izvēlē?”, mūsu skolas 51% jauniešu atzina, ka šis lēmums ir atkarīgs no katra paša, 

20% meklē informāciju presē, TV, radio, internetā un 15 % skolēnu šo lēmumu 

palīdz izdarīt ģimene. 

Nodarbības noslēgumā Prakse.lv projektu vadītāja Elīna Mazure sniedza 

informāciju un demonstrēja video par Atvērto durvju nedēļu uzņēmumos, kura 

šogad notiks aprīlī attālināti. Tā ir vēl viena iespēja nokļūt sev vēlamajā darba vidē 

un tuvāk iepazīt izvēlēto profesiju. 

Skolēni atzina, ka nodarbība deva iespēju ne tikai iepazīties ar vēl vienu digitālo rīku 

karjeras atbalsta saņemšanā, bet arī uzzināt vērtīgu un daudzveidīgu informāciju, 

kura var noderēt jebkuram jaunietim nonākot darba un prakses vietas meklējumos. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Kristīne Aizpurve 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


