
Rēzeknes 2.vidusskola



Karjeras nedēļas pasākumi.
Rēzeknes 2. vidusskola

Pasākuma 
nosaukums 

Pasākuma 
norises vieta 
(t.sk. adrese) 

Norises vietas 
koordinātas 

Pasākuma 
norises laiks 

(datums, plkst.) 

Pasākuma 
mērķauditorija 

(iespējams 
atzīmēt vairākas) 

Īss pasākuma apraksts Pasākums 
būs 

publisks 

Ja pasākums būs 
publisks, lūdzu 

norādiet, vai būs 
nepieciešama 

iepriekšēja 
pieteikšanās un 

kontaktinformācija 
Klau „Visas 

profesijas ir 

svarīgas” 

 

Rēzeknes, 

2.vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas 1.stāvā 26.10-30.10 1.-6.kl. skolēni Zīmējumu izstāde 

sadarbība ar  vizuālo 

mākslas priekšmetu 

(Integrēta stunda) 

  

 

Nē 

Skolas 

mēroga 

__________ 

“Ceļu būvniecības 

lielā mehānisma 

mazie zobratiņi”  

 

Rēzeknes, 

2.vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas aktu zālē 

(5.stāvā) 

26.10. 

plkst.10:50 
9.-12.kl. skolēni Izglītojamie uzzinās, kas ir 

tie cilvēki, kas būvē ceļus, 

un kādas profesijas ir 

ceļiniekiem. 
 Tuvāk iepazīsies ar 

transportbūvju inženiera 

profesiju. 

Nē 

Skolas 

mēroga 

__________ 

„Karjeras 

mugursomā” 

Rēzeknes, 

 2. vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas  

2.stāvā   
27.10 

plkst. 13:00 

1.-2. kl. skolēni Radoši darbojoties 

nodarbība - tiek 

pārrunātas visas 

profesijas kas iesaistīti 

somas izstrādāšana.  

Nē 

Skolas 

mēroga 

_____________ 

„ Kā runāt ar 

jaunieti par 

karjeru” 

Rēzeknes, 

 2. vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas aktu zālē 

(5.stāvā) 

 

28.10. 

plkst.17:30 

Skolēnu vēcāki 

(no skolas 7 

cilvēki) 

Kā runāt ar jaunieti 

par karjeru un, kā tikt 

sadzirdētam šajā 

informācijas 

pārpilnības laikmetā. 

Ko patiesībā jaunietis 

sagaida no 

Jā  No katras 
Rēzeknes skolas 
pēc pieteikuma 

7.vecaki 



Karjeras nedēļas pasākumi.
Rēzeknes 2. vidusskola

„ Kā runāt ar 

jaunieti par 

karjeru” 

Rēzeknes, 

 2. vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas aktu zālē 

(5.stāvā) 

 

28.10. 

plkst.17:30 

Skolēnu vēcāki 

(no skolas 7 

cilvēki) 

Kā runāt ar jaunieti 

par karjeru un, kā tikt 

sadzirdētam šajā 

informācijas 

pārpilnības laikmetā. 

Ko patiesībā jaunietis 

sagaida no 

pieaugušajiem, kad 

atrodas karjeras vai 

studiju izvēles 

krustcelēs. 

Jā  No katras 
Rēzeknes skolas 
pēc pieteikuma 

7.vecaki 

Rēzeknes 

Tehnoloģiju 

akadēmija 

sadarbība ar 

Rēzeknes 2. 

vidusskolu 

Rēzeknes, 

 2. vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas aktu zālē 

(5.stāvā) 

28.10plkst.10:00 

 

10.-12.kl.skoleni Akadēmijas darbinieki 

kopā ar studentiem 

sniegs vērtīgu 

informāciju par šī 

brīža populārākajām 

studiju programmām, 

aktuālāko informāciju 

valsts finansētajām 

budžeta vietām, 

pieprasītākajiem 

speciālistiem darba 

tirgū. 

Nē 

Skolas 

mēroga 

 

___________ 

“Gravēšana, kā 

mākslas forma” 
Rēzeknes, 

 2. vidusskola 

Pulkveža Brieža 

iela 29/31, 

Rēzekne, LV-

4601 

Skolas piebūve 

3.stāvā, 309.kab. 

 

29.10.plkst. 9:00 7.-8.kl. skolēni Skolēniem būs iespēja 

uzzināt par 

mākslinieciskas jomas 

profesiju – gravētājs. 

Speciālists sniegs 

informāciju un dalīsies 

ar pieredzi par šis 

profesijas darba 

specifiku, 

Nē  

Skolas 

mēroga 

______________ 



Karjeras nedēļas pasākumi.
Rēzeknes 2. vidusskola



« Klau , visas profesijas ir 

svarīgas» 

• Zīmējumu izstāde 26.-30.10



„Karjeras mugursomā”
27.10. (1.-2. kl. )

Radoši praktiska nodarbība - tiek 

pārrunātas visas profesijas kas iesaistīti 

somas izstrādāšana.



«Ceļu būvniecības lielā mehānisma mazie 

zobratiņi” » 

26.10. (9.-12.kl.)

« Kā runāt ar jaunieti par karjeru »

28.10  Skolēnu vēcāki

(no skolas 7 cilvēki)

« Gravēšana, kā mākslas forma»

29.10. (7.-8.kl.)

ATCELTS





Vecākiem paredzētas animācijas, kurās ietvertas biežāk 
pieļautās kļūdas, vecākiem iesaistoties bērna karjeras 

jautājumu risināšanā:

1.  Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša 
saruna ar vecākiem 

https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

2.      Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls 
vēlas apgūt profesiju 

https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

3.      Karjeras nedēļa. Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki 
virza meitu medicīnā 

https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU
https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as
https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog




RTA sadarbība ar 
Rēzeknes 2. vidusskolu

28.10 plkst. 14:00  (10.-12.kl.)  online 
tikšanas Zoom platformā



Jauniešu pieredzes stāsti par 
Programmu "Eiropas Solidaritātes 

korpuss"

29.10.

plkst. 12:00

8.-9.kl

10.-12.kl.

online tikšanas Zoom 
platformā



«Vecāku profesijas un šo profesiju 

pasaule»

30.10. plkst.13:40 (10.-12.kl.)

Skolēni sadarbība ar saviem vecākiem izveido prezentāciju par ģimenes vecāku 

profesijām.



Sadarbība ar klases audzinātajam

#ESFondi #tavaiKarjerai #KarjerasAtbalsts

Tavai Karjerai - Tavas karjeras izvēles pamatsoļi

https://www.youtube.com/watch?v=6a_ZzHlT6Oo&feature=youtu.be

Karjeras nedēļas 2019 spēle "Jauno profesiju parāde«

https://www.youtube.com/watch?v=7W28MupbO2o&t=142s

Spēles noteikumus var lejuielādēt VIAA mājaslapas sadaļā Informatīvie 

materiāli. 

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater

https://www.youtube.com/results?search_query=%23ESFondi
https://www.youtube.com/results?search_query=%23tavaiKarjerai
https://www.youtube.com/results?search_query=%23KarjerasAtbalsts
https://www.youtube.com/watch?v=6a_ZzHlT6Oo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7W28MupbO2o&t=142s
https://www.youtube.com/watch?v=7W28MupbO2o&t=142s


Sadarbība ar klases audzinātajam

#Erasmus #ErasmusPlus #ErasmusPlusLV

LAMPA 2020 | Izaugsme mūža garumā - ambīcija vai nepieciešamība?

https://www.youtube.com/watch?v=GFG9XYpwbms

#KarjerasNedēļa
“Uzklausi, padomā un izlem pats!” | Tīnas Graudiņas pieredze karjeras 
izvēlē (Pludmales volejboliste)
https://www.youtube.com/watch?v=J3z7GUyeKBk
Karjeras nedēļā diskusijā jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” 
par savu ikdienu un karjeras izvēles pieredzi stāstīta pludmales 
volejboliste Tīna Graudiņa.
Vairāk: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela

https://www.youtube.com/watch?v=GFG9XYpwbms
https://www.youtube.com/watch?v=J3z7GUyeKBk


Festivāla "Lampa" diskusija: Kā saprast, ko mācīties.

https://www.youtube.com/watch?v=4Sib-UtTHU8

Praktiski padomi, kā skolēniem saprast, ko studēt, ko mācīties.

Kā pieņemt lēmumu, kur un ko studēt? Stāsta ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons

https://www.youtube.com/watch?v=_riV4jupqLc

#LīderuProgramma #Nordea #JALatvija

Iedvesmas saruna ar Jāni Palkavnieku "Nākotnes profesija?!"°

https://www.youtube.com/watch?v=LpUxOBoB5-w

https://www.youtube.com/watch?v=4Sib-UtTHU8
https://www.youtube.com/watch?v=_riV4jupqLc
https://www.youtube.com/watch?v=LpUxOBoB5-w


Izmantojiet savu brīvo laiku, lai saņemtu visas atbildes un 

sagatavotos studijām ārzemēs pie kompetentiem 
konsultantiem.

www.kalba.lv

• https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/studiju-izvele-misija-

iespejama/?fbclid=IwAR0qtC1dGsVom-A6A_Dk_3H-MUKA8Ktw4DrRlNfnM4vmPNwcpuLAXtEYxyg

• https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/musu-pakalpojumi/bezmaksas-individuala-

konsultacija/?utm_source=google_Search&utm_medium=cpc&utm_content=Consultation&utm_ca

mpaign=consultation-search-

lv&gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtbCovFqONIACy5lawR8Red4_BjZVTlGhqgJM_SLMKx3n8XF16

hLW_BoCqG8QAvD_BwE

http://meridian.lv

• http://meridian.lv/macibas-

arzemes?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtUj7AlyZItOaUnBrwMcLYvVb5IX8DBsEcau_Z7X6XOWNS33aBYv1

SBoC54IQAvD_BwE

www.balticcouncil.lv

• https://www.balticcouncil.lv/lv/macibas-

arzemes/?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtabcbsNAURlMW18edUM_1IYu7wR1ph7K2BnIeEjcHxOf_0UsGQw1-

hoChmYQAvD_BwE

•

http://www.kalba.lv/
https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/studiju-izvele-misija-iespejama/?fbclid=IwAR0qtC1dGsVom-A6A_Dk_3H-MUKA8Ktw4DrRlNfnM4vmPNwcpuLAXtEYxyg
https://www.kalba.lv/lv/augstaka-izglitiba-arzemes/musu-pakalpojumi/bezmaksas-individuala-konsultacija/?utm_source=google_Search&utm_medium=cpc&utm_content=Consultation&utm_campaign=consultation-search-lv&gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtbCovFqONIACy5lawR8Red4_BjZVTlGhqgJM_SLMKx3n8XF16hLW_BoCqG8QAvD_BwE
http://meridian.lv/
http://meridian.lv/macibas-arzemes?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtUj7AlyZItOaUnBrwMcLYvVb5IX8DBsEcau_Z7X6XOWNS33aBYv1SBoC54IQAvD_BwE
http://www.balticcouncil.lv/
https://www.balticcouncil.lv/lv/macibas-arzemes/?gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtabcbsNAURlMW18edUM_1IYu7wR1ph7K2BnIeEjcHxOf_0UsGQw1-hoChmYQAvD_BwE


https://www.youtube.com/watch?v=nzy9aj45IXA

Junior Achievement Latvia 2018./2019. gada atskata video

https://www.youtube.com/watch?v=nzy9aj45IXA


Paldies par uzmanību!


