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2021. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji
Nominācija

Balvas ieguvējs

Veikums
organizēja vairākus tiešsaistes un klātienes
pasākumus 2020./2021. mācību gadā Valmieras
tehnikuma audzēkņiem. Šajos pasākumos jaunieši tikās

par izcilu
veikumu
karjeras
izglītības jomā

ar izvēlētās profesijas jomas pārstāvjiem.
Ivita Onzule

organizēja karjeras izglītības pasākumus Valmieras
tehnikuma audzēkņiem, ārpus stundas pasākumi
audzēkņiem, audzēkņu un iespējamo audzēkņu
vecākiem, pasākumi iespējamiem audzēkņiem – tai
skaitā “Teleports uz Valmieras tehnikumu” - iespēja
virtuāli iepazīt tehnikumu un piedalīties viktorīnā.

karjeras nedēļas ietvaros organizēja video mīklu
viktorīnu “Uzmini nu, kas tas ir?” un mīklu spēli “Uzmini
par izcilu
veikumu
karjeras
izglītības jomā

profesiju!” Kahoot platformā (1.-4. klašu skolēniem);
“Valmieras
Attīstības
aģentūra”

karjeras nedēļas ietvaros organizēja “Selfiju jeb pašiņu

skrējiens pa Valmieru” ar mērķi iepazīt uzņēmumus un
organizācijas (5.–6. klašu skolēniem);
aktivitātes organizētas atbilstoši Covid-19 noteiktajiem
ierobežojumiem.

2020. gadā izveidoja karjeras materiālu resursu
www.karjerasmateriali.lv ar mērķi sniegt karjeras
atbalstu ikdienas darbā pedagogiem karjeras
konsultantiem, karjeras konsultantiem, pedagogiem
par izcilu
veikumu
karjeras
informācijas
jomā

(klašu audzinātāji) un citiem karjeras speciālistiem, kā
“Valmieras
Attīstības
aģentūra”

arī jauniešiem un vecākiem;
resursā apkopota informācija, iekļaujot visus 3 karjeras
attīstības atbalsta elementus – karjeras izglītību,
informāciju un konsultēšanu;
resursa izveidē piedalījās karjeras konsultanti, pedagogi
– karjeras konsultanti un citi nozares profesionāļi no
visas Latvijas.

2020. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji
Nominācija

Balvas ieguvējs

Veikums
izstrādājis karjeras metodiku Start Strong;

karjeras izglītība

Andris
Arhomkins

izstrādājis un organizējis Jauniešu karjeras un
uzņēmējdarbības konkursu Start Strong 3+3

sarakstījusi un izdevusi rokasgrāmatu
karjeras
informācija

Inta Lemešonoka

„Kompetenču pieeja karjeras izglītībā skolā.
Rokasgrāmata skolotājiem” drukātā un
elektroniskā formātā

organizēja karjeras nodarbības jauniešiem, lasot
lekcijas par mērķu plānošanu un personības
karjeras izglītība

Dace BriedeZālīte

analīzes (DISC) metodiku karjeras izvēles
noteikšanai
aktīvi darbojusies projektā „Proti un dari” ar riska
grupas jauniešiem

2019. gada Karjeras atbalsta balvas ieguvēji
Nominācija

Balvas
ieguvējs
organizēja pasākumu ciklu Rīgas vispārizglītojošo
skolu un arodizglītības iestāžu audzēkņiem “Kā

ielēkt kurpēs, kuras vēl nav izgudrotas”;
novadīja vairākus praktiskos seminārus Rīgas
Gada cilvēks

Diāna Šķēle

skolotājiem par dažādu interaktīvu metožu
izmantošanu karjeras atbalsta nodarbībās darbā ar
izglītības ieguvēju grupām;
darbojusies kā padomdevēja, konsultante un
eksperte gan kolēģiem, gan pašvaldībai.

izveidoja jaunievedumu “Skolas stunda”, kura notiek
visiem ģimnāzijas skolēniem ar plašu piedāvājumu.
Tā ir vērsta uz skolēnu personības izaugsmi un
vistiešākajā veidā nodrošina karjeras vadības
prasmju apguvi.
Gada pasākums

Lolita
Vanaga

organizēja “Skolas stundas” kā iedvesmojošas
nodarbības, kuru mērķis ir ļaut satikties visam
ģimnāzijas kolektīvam, motivēt un iedrošināt
skolēnus saskatīt daudzveidīgās iespējas, iedrošināt
viņus uzstāties plašākas publikas priekšā, uzlabot
viņu komunikācijas un prezentācijas prasmes.

organizēja karjeras attīstības atbalsta pasākumus
gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan
sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un
Gada
informatīvais/metodiskais
materiāls

Anita
Laurena

profesionālās ievirzes skolēniem.
izveidoja tēlu - karjeras izglītības un profesiju
draugu “ Profiņu” un izstrādājusi dažādus
metodiskos materiālus – karjeras spēles, darba
lapas, uzdevumus.

https://www.viaa.gov.lv/lv/laureati

