
 

KLAU! Sadzirdi un liec aiz auss! 

2020. gada 26.-30.oktobris  

Datums Pasākums Mērķauditorija 
 

                                           Attālināti 
 

27.10 
 
 

Plkst. 
19.00-
20.00 

Interaktīva diskusija vecākiem tiešraidē VIAA 

Facebook kontā “TavaiKarjerai”.  

Diskusiju moderēs Edijs Bošs un tajā piedalīsies 

organizāciju psihologs Reinis Lazda, ārsts 

psihoterapeits, personālatlases konsultants Andris 

Jansons, karjeras konsultante no Mārupes valsts 

ģimnāzijas Ilze Rūtenberga un divu meitu mamma 

Baiba Sipeniece – Gavare.  

Diskusijas laikā tiks meklētas atbildes uz jautājumiem 

par sabiedrības izpratni karjeras atbalsta sniegšanā 

bērniem un jauniešiem, par paaudžu atšķirībām un 

problēmsituācijām ikdienā, kad vecāki nezin, kur 

meklēt un kā sniegt atbalstu saviem bērniem karjeras 

lēmumu pieņemšanā. Aicinām piedalīties diskusijā , 

pieslēdzoties tiešraidei un uzdodot jautājumus FB 

komentāros! 

 
 
 
 

Vecāki 
Skolotāji 

Interesenti  

27.10 
 
 

Plkst. 
14.00 

Karjeras diena kopā ar Digitālo inovāciju parku   
Pasākuma plāns: 

7 min - prezentācija par Liepājas IT ekosistēmu un 

iespējām; 

8-10 min - IT profesija: grafiskais mākslinieks; 

8-10 min - IT profesija: programmētājs; 

8-10 min - IT profesija: mākslīgā intelekta izstrādātājs; 

3 min - trivia spēle ar jautājumiem par IT profesijām 

(ar gardām balvām). 

Pieslēgšanās ar kodu, ko var uzzināt pie karjeras 

konsultantes 

9.-12. kl. skolēni 

 
28.10 

 
 

plkst. 
10.00- 
11.00 

 Interaktīva diskusija  jauniešiem tiešraidē VIAA 

Facebook kontā “Tavai Karjerai”. 

Diskusiju moderēs Magnuss Eriņš un tajā piedalīsies 

Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centra karjeras 

konsultante Baiba Prauliņa, dziedātāja Patrisha, 

uzņēmuma “Blue Shock Race” dibinātājs un vadītājs 

Artis Daugins.  

Diskusijas dalībnieki meklēs atbildes uz jautājumiem 

9.-12.klase 



par to, kur vislabāk meklēt atbalstu, kas palīdz un kas 

traucē nozīmīgu karjeras lēmumu pieņemšanā. 

Pasākuma laikā notiks video pieslēgšanās 3 dažādiem 

uzņēmumiem Latvijā, kur vairāku profesiju pārstāvji 

iepazīstinās ar savu ikdienu un atklās, kas viņiem ir 

palīdzējis virzīties augšup pa karjeras kāpnēm, kuros 

no apkārtējiem cilvēkiem ir bijis vērtīgi ieklausīties, 

kādi ir bijuši labākie saņemtie padomi u.c 

29. 10  
 
 

Plkst. 
  13.00 – 

15.00.   

AE Partner aicina jauniešus piedalīties izzinošā 

sarunā ar AE Partner speciālistiem – “ATVĒRTS 

MĀCĪBĀM, PRAKSEI, KARJERAI”. 

Piedāvātajā tiešraidē jauniešiem pastāstīsim:  

kas ir “Mēs esam AE Partner” izklāstīs Projektu 

procesu eksperts Imants Lediņš un Mārketinga nodaļas 

vadītājs Pēteris Krieviņš.  

“Caur praksi uz amatu” pieredzē dalīsies mūsu LVT 

praktikante Ieva Dubāne un RTU praktikants Dāvis. 

Tāpat par jauniešu iespēju takām stāstīs personāla 

administratore Ieva Strazde.   

Mūsu filozofiju “Mācīt, mācīties un būt mācāmam” 

skaidros AE Partner iekšējās Akadēmijas Personāla 

mācību un attīstības projektu vadītājs Edgars 

Budreckis un elektroiekārtu montētāja un RTK 

studente Agate Strauta.  

“Pieņemt pareizo lēmumu” pieredzē dalīsies mūsu 

profesionāļi, Elektromehānisko iekārtu mehāniķis 

Paulis Stengrevics un Personāla speciāliste Ilze 

Neimane.  

Uzņēmuma prokūriste Jolanta Pavītola un kvalitātes 

pārvaldības vadītāja Liene Kļava runās par 

“Ieinteresētības nozīme uzņēmumā”.   

Protams, dosim iespēju uzdot jautājumus un 

centīsimies atbildēt uz tiem.  

Stāstīsim skaļi, lai ikviens spētu sadzirdēt savas 

iespējas!  

Pievienojieties mūsu tiešsaistei AE Partner Youtube 

kanāla, lai nenokavētu to, nāc te -> 

https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/ 

 
7.-12.klase 

29.10  
 

Uzņēmējdarbības iedvesmas konference tiešraidē “ 

Uzdrīksties uzvarēt. Sasniedz savu Everestu.”  

 

 

                                                         

                                                           Skolā 
 

28.10 Individuālās konsultācijas plkst.9.00-16.00 

 

9.-12.kl.skolēni 

 Grupas nodarbības “ Mani talanti un dotumi”  

 

6. klašu skolēni 

 Grupas nodarbības “ Pašizpēte”  

 

5. klašu skolēni 

 Grupas nodarbības “ Profesiju daudzveidība” 

 

4. klašu skolēni 

 

https://www.aepartner.lv/karjeras-nedela/

