
KARJERAS NEDĒĻA 2015 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 
 

2015.gada 12.-16.oktobris 

 

                                                     Karjeras nedēļas moto: iepazīsti profesiju daudzveidību, gūsti pieredzi profesiju iepazīšanā 

 

,,Atver profesijas durvis” 

Skola: Rīgas Igauņu pamatskola 

 
Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): Ilze Rasmuse, 22472475, ilze.purmale1@inbox.lv 

 

Pasākumu plāns  

 

Cikos? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? 

Vieta 
Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 
Kontaktpersona? 

Pirmdiena, 12.oktobris 

9:10-9:20, 

starpbrīži 

Atklāšanas 

pasākums-diena skolā 

1.stāvs – līnija 

Skola – dienas garumā 

Visi skolēni, 

skolotāji 

Pirms atklāšanas pasākuma katrai klasei ir 

jāizlozē sava profesija. Atklāšanas 

pasākumā un dienas garumā tiek vērtas 

durvis un iepazīstam profesijas. 

Ilze Rasmuse 

Klašu audzinātāji 

10:00 Vecāku darba vieta – 

Nacionālā opera 

Nacionālā opera 3.a klase Vecāka darba vietas iepazīšana A.Plauča 

13:50 – 

14:50 

Dziesmu duelis Mūzikas kabinets/foajē Klašu pārstāvji 

divās jauktās 

komandās, 

līdzjutēji 

Vai atpazīsti melodiju? Vai zini dziesmas 

nosaukumu? Vai saskati dziesmās 

profesijas? Pat ja balss šķība, profesiju 

atminēt vari! 

Ilze Rasmuse 

Ligita Pundure, 

Sabīne 

Otrdiena, 13.oktobris  

14:00-15:00 Psihoģeometrijas 

nodarbība 

Skola, 310.kabinets 7.-9.klases skolēni, 

interesenti no 

citām klasēm, 

skolotāji 

Kā ģeometriskās figūras spēj raksturot 

cilvēku? Atnāc! Uzzināsi! 

Inita Ozola 

Ilze Rasmuse 

Trešdiena, 14.oktobris 

10:40 

/11:00– 

11:40 

Darbs TV – ciemiņa 

uzstāšanās 

Skola, 

310.kab./datorklase 

5.klase, interesenti 

no pamatskolas 

klasēm 

Darbs TV, darba aizkulises Ilze Rasmuse 

Sintija Melne 

Atbalsta L.Lazda 

(5.kl.) 

13:00 Profesiju sīrups Ziemeļvalstu ģimnāzija 4.klases komanda Komandai jāizlozē profesija un jāsagatavo Ilze Rasmuse 



4.klasēm un audzinātāja mājasdarbs. Profesiju radošās darbnīcas. Ivika Keisele 

13:50-14:50 Nodarbība „Kas es 

esmu? Kāds es 

esmu?” 

Skola, 310.kabinets 7.-9.klase. 

Jāpiesakās 6 

cilvēku komandai 

ar noteikumu – 

šiem cilvēkiem ir 

jābūt labiem 

draugiem/paziņām, 

kaut cik kopīgām 

interesēm. Piesaki 

savu grupu 

pirmais! 

Uzzini par sevi no dažnedažādiem 

resursiem! 

Ilze Rasmuse 

Ceturtdiena, 15.oktobris 

8:30 – 9:10 EVOPIPES cauruļu 

ražotne 

Skola, 310. kabinets 7.-9.klase Pārstāvis no Igaunijas, kurš igauņu valodā 

pastāstīs par to, cik dažādas mēdz būt caurules 

(ūdensapgādes, elektroinstalācijas utt), par 

uzņēmumu EVOPIPES, kas ir cauruļu ražotne 

un viens no veiksmīgajiem eksporta 

uzņēmumiem Latvijā. 

Ilze Rasmuse 
Eksporta vadītājs 

Igaunijā Urmas Mei 

Evopipes eksporta 

vadītājs Māris 

Melderis. 
Atbalsta A.Meldere 

(1.kl.) 

9:20-10:00 Policista darbs Skola, 310.kab. 5.-9.klases skolēni Policista darbs IlzeRasmuse 

Evita Vēsma 

13:50 – 

15:00 

Zini vai mini. Skola, 310.kabinets Dažādu klašu 

pārstāvju trīs 

komandas, 

līdzjutēji 

Atpazīsti profesiju/hobiju pēc kustībām! 

Ar „Jā/Nē” jautājumiem uzmini profesiju. 

Ilze Rasmuse, 

Skolēnu pašpārvalde 

Piektdiena, 16.oktobris 

9:20- 10:00 „Zilie brīnumi” Skola, 310.kab. 4.-5.klase Fizikas un ķīmijas pasaule Ilze Rasmuse 

Iveta Ceļmalniece 

Atbalsta K.Kadaša 

(5.kl.) 

13:00 – 

14:30 

Darbs Hansabankā Hansabankas filiāle 4.klases skolēni Ekskursija uz vecāka darbavietu Ivika Keisele 

 Policista darbs Valsts policijas 

Satiksmes drošības 

pārvalde 

1.klase Ceļu satiksmes drošības mācību klase, kas 

paredzēta ceļu satiksmes noteikumu 

apgūšanai. Policista darbs 

I.Kilke Jansone 



13:50 

~15:00 

Skolotāja aizraušanās 

- Indija 

Skola, 310.kabinets Visi interesenti Vai vēlaties kaut uz mirkli pabūt Indijā? 
Skolotāja ceļojumi, iespaidi, pieredze  

Egils Braķis 
Ilze Rasmuse 

23.oktobris Vecāka profesija Skola, 4.klase 4.klase Mammas profesija - konditors Ivika Keisele 

Atbalsta Kitijas 

mamma 

 
Sagatavoja: Ilze Rasmuse 

 

Datums: 01.10.2015 

Labojumi veikti: 09.10.2015 

 

 

 

Karjeras nedēļa Rīgas Igauņu pamatskolā  12.-16.10.2015 

Jau trešo gadu pēc kārtas arī mūsu skola atbalstīja Karjeras nedēļu, kas norisinājās 19 Latvijas pilsētās un novados. 

Tika organizētas gan izglītojošas lekcijas mūsu skolotāju vadībā, gan pasākumi, gan tika vērotas viesu lekcijas, kuru uzstāšanās notika, pateicoties skolēnu vecākiem. 

Sākumskolas skolēni devās ekskursijās uz vecāku darbavietām. 

Karjeras nedēļa tika atklāta, dekorējot katras klases durvis attiecīgi Karjeras nedēļas moto „Atver profesijas durvis”. 

Katra klase izvēlējās profesiju, par kuru stāstīja gan vizuāli, gan rakstiski. Skolēniem piedāvāja aizpildīt veidlapu „Atver profesiju durvis mūsu skolā”. Vēlme bija daudziem, 

tomēr  tikai daži šo pārbaudījumu un izaicinājumu izturēja līdz galam. Aktīvākās meitenes, kuras bija atvērušas visas profesiju durvis, bija 7.klases skolnieces Sabīne un 

Letīcija. Savā centībā un aizrautībā neatpalika arī 5.klases skolnieces Agnese un Danita.  

Kopumā skolā lekcijas vadīja sekojoši mūsu skolas skolotāji: 

 Skolotāja Inita Ozola stāstīja par psihoģeometriju. 

 Skolotājs Egils Braķis aizrāva klausītājus ar stāstījumu par Indiju. 

 Skolotāja Ilze mudināja 9.klases skolēnus aizdomāties „Kas es esmu? Kāds es esmu?”. 

Skolā norisinājās sekojoši pasākumi: 

 „Dziesmu duelis”, kurā mūzika tika apvienota ar profesijām. Pārliecinošu uzvaru duelī guva komanda „Artūrs”, bet braši cīnījās arī komanda „On a Point”. 

Ieguldījumu pasākuma organizēšanā un vadīšanā sniedza mūzikas skolotājas Ligita un Sabīne. 

 „Zini vai mini” pasākumā atbalstu sniedza aktīvākās skolnieces un skolnieki no Skolēnu pašpārvaldes. Tajā ar video, kāršu, skriešanas disciplīnas un citu uzdevumu 

palīdzību noskaidrojām, ka komanda „Dream Team” noteikti pārzina profesijas, savukārt komanda „Tomasss” vien ar 3 punktiem atpalika no uzvarētājkomandas. 

Izglītojošas lekcijas mūsu skolā vadīja un organizēja: 



 TV pārstāve Sintija Melne; organizēja 5.klases skolnieka Dāniela mamma Lelde Lazda. 

 Eksporta vadītājs Igaunijā Urmas Mei un „Evopipes” eksporta vadītājs Māris Melderis; organizēja 1.klases skolnieces Luīzes mamma Agnese Meldere. 

 Policijas pārstāvis Edgars Šelders; organizēja skolotāja Evita Vēsma. 

 „Zilie brīnumi” pārstāve Iveta Ceļmalniece;  organizēja 5.klases skolnieces Kristiānas mamma Kristīne Kadaša. 

 Ar konditora profesiju skolā iepazīstināja 4.klases skolnieces Kitijas mamma. 

Mūsu skolu 4.klašu konkursā „Profesiju sīrups” Ziemeļvalstu ģimnāzijā pārstāvēja 4.klases skolēnu komanda un skolotāja Ivika. 

Pateicība visiem vecākiem, kuri aicināja bērnus ciemos uz savām darbavietām un aicināja viesus uzstāties pie mums skolā. 

Pateicība arī mūsu skolas aktīvajai Skolēnu pašpārvaldei un pedagogiem par ieguldījumu Karjeras nedēļas organizēšanā, kā arī visiem tiem skolēniem, kas aktīvi piedalījās 

lekcijās un pasākumos, gan risinot āķīgus jautājumus, gan atbalstot savējos. 

 

Karjeras jautājumu koordinatore Ilze Rasmuse 

 


