
KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū 
 

2016.gada 10.-21.oktobris 

 

Skola: Rīgas Igauņu pamatskola 

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

 

Skolas pasākumu plāns  

 
 

Cikos? Kas? 

Pasākuma nosaukums 
Kur? 

Vieta 
Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 
Kontaktpersona? 

Otrdiena, 4.oktobris 

8:30 Ekskursija uz Tērveti Tērvetes maizes 

ceptuve, tauriņu māja, 

stunda ar vides 

skolotājiem, dabas 

parks 

5.-7.klase Iepazīties ar maizes cepēja 

ikdienu, maizes cepšanas procesu, 

pašiem pielikt roku maizes 

tapšanā. Iepazīt tauriņu māju, 

darbinieku ikdienu. Zaļā klase ar 

vides skolotājiem. Dabas parka 

iepazīšana aktīvā veidā. 

Ilze Rasmuse 

Anete Štolca 

Evita Vēsma 

Pirmdiena, 10.oktobris 

9:10 Atklāšanas pasākums Skolas 1.stāvs Skolnieki, skolotāji „Es būšu ...darba tirgū”, Karjeras 

kompass, gatavošanās izstādei 

„Profesiju kompass” no klases 

Ilze Rasmuse 

12:00 Leļļu teātris 2.stāvs Sākumskolas skolēni, 

audzinātāji 

Teātra izrāde bērniem Aiva Plauča 

Otrdiena, 11.oktobris 

9:20 Tikšanās ar Austru 

Hauks 

310.kab. 7.-9.klases skolēni Ieskats scenogrāfes un video 

mākslinieces profesijā 

Ilze Rasmuse 

Anete Štolca 

Dāvja Altrofa 

mamma Ieva 

8:30 Mācību ekskursija uz 

Starptautisko lidostu 

„Rīga” 

Lidosta Rīga 3.klases skolēni Mācību ekskursija, iepazīstot 

lidostu un lidostas darbinieku 

ikdienu 

 

 

 

Kristīne Sīle 



 

 

 

Trešdiena, 12.oktobris 

12:00 Tikšanās ar aktrisi 

Maiju Doveiku 

 

 

 

310.kab. 5.-9.klases skolēni, 

skolotāji 

Ieskats aktiera profesijā Ilze Rasmuse 

Anete Štolca 

7.klases skolniece 

Debora 

 

14:30-

15:10 

 

Karjeras kompasa 

iegriešana 

 

310.kabinets 

 

9.klases skolēni-

interesenti, 6 cilvēku 

grupa 

 

Karjeras kompasa metodes 

izmantošana  

 

Ilze Rasmuse 

Ceturtdiena, 13.oktobris 

10:00 Tikšanās ar Riga Brain 

Centre vadītāju Pēteri 

Urtānu 

310.kab. 7.-9.klases skolēni, 

skolotāji 

Viss par un ap smadzeņu darbību 

un to darbības uzlabošanu  

Inita Ozola 

Ilze Rasmuse 

13:00 Profesiju sīrups 

4.klasēm 

Friča Brīvzemnieka 

pamatskola 

4.a klases skolēni Izlozētās profesijas prezentēšana, 

dalība konkursā 

Ilze Rasmuse 

Aiva Plauča 

Piektdiena, 14.oktobris 

8:30 Tikšanās ar šefpavāru 

Mārtiņu Plotnieku 

302.kab. 5.-6.klases skolēni Ieskats šefpavāra profesijā Ilze Rasmuse 

Evita Vēsma 

5.kl.skolniece Keita 

8:30 Klases stundas skolā Skola 1.-9.klases Radošie darbi, testi, anketas par 

profesiju pasauli, prasmēm un 

interesēm, hobijiem  

Klašu audzinātāji 

14:00 UNESCO Latvijas 

nacionālās komisijas 

organizētais danču 

vakars 

 4.a klases skolēni Pasākums par godu Baltijas valstu 

iesaistei UNESCO 25 gadu 

gadadienā 

Aiva Plauča 

14:30-

15:10 

Karjeras kompasa 

iegriešana 

301.kab. 8.klases skolēni-

interesenti, 6 cilvēku 

grupa 

Karjeras kompasa metodes 

izmantošana  

Ilze Rasmuse 

18:00 Seminārs vecākiem "Kā 

atbalstīt bērnu karjeras 

veidošanā 

LNB Vecāki – interesenti, 

kuri pieteicās 

Skolēnu vecākiem būs iespēja 

pastudēt "veiksmīgas karjeras 

formulu", kā sniegt atbalstu 

bērnam karjeras izvēles situācijās. 

Ekskursija LNB 

Ilze Rasmuse 

Klašu audzinātāji 



Pirmdiena, 17.oktobris 

13:30 Tikšanās ar Riga Brain 

Centre vadītāju 

Riga Brain Centre 9.klase Mācību ekskursija uz Riga Brain 

Centre 

Inita Ozola 

15:00 Mācību seminārs „Kā 

veidot veiksmīgu karjeru" 
LNB 9.klases skolnieki –

interesenti, kuri 

pieteicās 

LNB, ekskursija LNB. Nodarbībā 

skolēniem būs iespēja interaktīvi 

darboties kompasa iegriešanā sev 

piemērotā karjeras virziena 

atrašanā. 

Ilze Rasmuse 

Inita Ozola 

 Vecāka profesija 2.klases telpa 2.klases skolēni Mūziķa darbs orķestrī Ieva Jansone –

Kilke 

Magdalēnas  tētis 

Otrdiena, 18.oktobris 

13:00 Mācību ekskursija uz 

LNB 

LNB 7.klase Ekskursija pa LNB, bibliotekāra 

darba iepazīšana 

 

 

Anete Štolca 

 

Trešdiena, 19.oktobris 

14:00 Profesiju sīrups 

9.klasēm 

Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

9.klase Dalība profesiju konkursā Ilze Rasmuse 

Inita Ozola 

15:00 Helovīni profesijās 308.kab. 6.klase Klases vakars, apvienojot 

profesijas un tuvojošos Helovīnus 

pirms skolēnu brīvdienām 

Ilze Rasmuse 

Ceturtdiena, 20.oktobris 

10:00 Mācību ekskursija uz 

MIELE 

MIELE uzņēmums 8.klase Mācību ekskursija uz uzņēmumu Helēna Rāzna 

14:30-

15:10 

Karjeras kompasa 

iegriešana 

310.kab. 7.klases skolēni-

interesenti, 6 cilvēku 

grupa 

Karjeras kompasa metodes 

izmantošana  

Ilze Rasmuse 

Piektdiena, 21.oktobris 

Noslēguma pasākums –darbu no katras klases izstāde „Profesiju kompass” 

8:30  Klašu stundas par 

profesijām 

Skola 1.-9.klase Radošie darbi, testi, anketas par 

profesiju pasauli, prasmēm un 

interesēm, hobijiem 

Klašu audzinātāji 

8:30 Karjeras kompasa 

iegriešana 

308.kab. 6.klases skolēni Karjeras kompasa metodes 

izmantošana  

Ilze Rasmuse 

 
Sagatavoja: Ilze Rasmuse                          Datums: 07.10.2016            Papildināts 11.10.2016 



Karjeras nedēļa 10.-21.oktobris, 2016 

Rīgā Karjeras nedēļa norisinājās 2 nedēļas. Mūsu skola nebija izņēmums – notika viesu lekcijas, klases stundas, Karjeras kompasa iegriešanas stundas, 

profesiju kompasu zīmēšana. 

Skolu apmeklēja ciemiņi – skolēnu vecāki, skolotāju paziņas, ģimenes draugi un ģimenes locekļi, kas iepazīstināja skolēnus par savu profesiju, nodarbošanos. 

Pie mums ciemos bija Austra Hauks (scenogrāfe un video māksliniece), Maija Doveika (aktrise), Pēteris Urtāns (Riga Brain Centre vadītājs), Mārtiņš 

Plotnieks (šefpavārs), 2.klases Magdalēnas tētis (mūziķis). Vecāki un skolēni varēja pieteikties izglītojošiem semināriem – „Kā atbalstīt bērnu karjeras 

veidošanā” vecākiem un „Kā veidot veiksmīgu karjeru” skolēniem. Klases un audzinātāji devās izglītojošās ekskursijās, jo Karjeras nedēļas ir brīdis, kad 

neviens nedrīkst iebilst apmeklēt kādu uzņēmumu vai profesijas pārstāvi. 

Ar 9.klases un 8.klases skolēniem iegriezām Karjeras kompasu, kas skolēniem (vismaz balstoties uz atsauksmēm) lika saprast, ko viņi vēlas, ko viņiem vajag 

un ko spēj. Radās drošības sajūta, ka pēc 9.klases viņi zinās, kur tālāk dosies. Viņi saprata, ka viņi ir mainīgi indivīdi mainīgā vidē – ir iespēja sevi pilnveidot 

dažādās sfērās, saprotot, vai konkrētā profesija/nodarbošanās ir aicinājums, bet varbūt pēc gadiem viņus interesēs kas cits, un viņi mācīsies un apgūs ko jaunu. 

Karjeras kompasu varēs iegriezt arī turpmāk, tikai lūgums sarunāt vietu, datumu un laiku. 

4.a klase un 9.klase veiksmīgi piedalījās „Profesiju sīrupā”. Paldies audzinātājām par ieguldīto darbu! 6.klasē notika Klases vakars „Helovīni Profesijās” – 

piemēram, ragana bija ārsts utt. Izspēlējām arī profesiju spēli „Profesiju līklocis”.  

Turpmāk ikvienam no mums novēlu to, ko reiz teicis Konfūcijs:” Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” jeb latviskojot: 

”Izvēlies darbu, ko tu mīli darīt, un tev nekad savā dzīvē nebūs jānostrādā pat viena darba diena.” 

 

 

 


