
                           Atskaite par paveikto Karjeras nedēļas ietvaros. 

Plānojot Karjeras izglītības darbu skolā, kopā ar direktores vietnieci audzināšanas 

jomā tika sastādīts plāns mācību gadam, kurš ietver sevī  galvenās aktivitātes šajā 

jomā un  tiks papildināts atbilstīgi jauniem piedāvājumiem un uzaicinājumiem 

piedalīties dažādās aktivitātēs. Savukārt Karjeras nedēļai , kura šogad Rīgā norisinājās 

no 10. 10 līdz 21. 10. tika sastādīts atsevišķs plāns, kurā ir ietverti  gan plānotie 

pasākumi Rīgā, gan skolas ietvaros plānotie pasākumi. Paldies klašu audzinātājiem 

par pārdomātajiem , daudzveidīgajiem  un  interesantajiem pasākumiem! Par 

paveikto katrā klasē varēs izlasīt audzinātāju atskaitēs , savukārt es apkopošu izdarīto 

ārpus skolas.  

Karjeras nedēļa  skolā iesākās ar jauku zīmējumu un rokdarbu  izstādi „Es 

būšu……darba tirgū” Paldies skolotājai Ilonai Šķēlei par atsaucību un gaumīgi 

noformētajiem darbiem.   Bija sagatavota radiopārraide, kura skolas parlamenta 

pārstāves  informēja visus  skolēnus un pedagoģisko personālu par plānotajiem   

pasākumiem skolā un Rīga Karjeras nedēļas ietvaros, tāpat uz ekrāna skolas foajē 

katrs interesents varēja iepazīties ar katras dienas plānotajiem pasākumiem. Skola 

piedalījās visos atklātajos pasākumos Rīgā.  

 10. 10. 2016. mūsu skolas komanda piedalījās Karjeras nedēļas 2016 atklāšanas 

pasākumā ,,Pilsētas medības”!. Mūsu komanda , kuras sastāva bija 10.b klases skolēni 

kopā ar N.Lugovecu un I.Strodi ieguva 18.vietu no  vairāk nekā 60 komandām.   

 

14. 10. skolā notika karjeras attīstības virzīta lietišķā spēle, saruna, diskusija „Kas? 

Kur? Kad? profesiju pasaule.”. Spēlē piedalījās 10., 11. klašu  komandas. Paldies 

skolotājam   N.Lugoveca, J.Sivuha, I.Buševska.  

14.10.16. 9.c klases skolnieki apmeklēja Franču liceju, kur iepazinās ar saviem 

vienaudžiem. 

18. 10. mūsu skolas 12.  klases komanda piedalījās Brīvo arodbiedrību rīkotajā 

konkursā ”Zini! Ne mini!”. Komandu veidoja  12.c klases komanda,  konsultantes bija 

skolotāja Jeļena  Pugačova un Ilona Strode. Lai piedalītos šajā konkursā, skolēniem 

bija jāsagatavo mājas darbs, konkursa laikā jāparāda gan individuālās zināšanas , gan 



prasmi strādāt komandā. Jautājumu un tēmu loks plašs –gan darba likuma 

pārzināšana, darba tiesiskie jautājumi, darba drošība, bija jāprot aprēķināt darba alga, 

kā arī jāveic radošie uzdevumi,  noskatoties nelielu filmu. Varam būt lepni par to, ka  

mūsu skolas komanda šajā konkursā ieguva 3. vietu.   

20. 10. Iļģuciema vidusskolā savu prasmi orientēties profesiju daudzveidībā  rādīja 4. 

klašu komanda, sagatavojot mājas darbu par juvelieru profesiju un veicot dažādus 

uzdevumus , kurus bija sagatavojuši profesiju pārstāvji –eksperti. Mūsu skolu šajā 

pasākumā pārstāvēja Anna Krivoja, Anvars Liepnieks Pavlovs, Milānija Kiķure, 

Timurs Abramenko, Aleksandra Ravcova, Anna Radkeviča, Antons Gaņins.    Paldies 

gan audzinātājiem, gan arī direktores vietniecei  N,Lugovecai, skolotājam Jeļenai 

Paškovskai, Olgai Pauzerei par aktīvo dalību šīs komandas sagatavošanā, jo, jāsaka , 

bērni bija lieliski. Prieks acīs, interese par visu, ko rādīja eksperti, labas latviešu 

valodas zināšanas, aizrautīga uzdevumu izpilde un  vēlme būt labākajiem –tā varētu 

raksturot šo komandu.  

21.10. uz Imantas vidusskolu  devās  mūsu skolas  devīto klašu komanda, gatavojot 

gan mājas darbu par inženiera profesiju, gan piedaloties klātienē dažādos ekspertu  

veidotajos konkursos. Skolu  pārstāvēja  Daniels Karass, Jelizaveta Larina, Marta 

Batmanova, Jekaterina Šeršņova, Anastasija Smirnova. Šo komandu raksturo 

atbildības sajūta, radoša pieeja un aizrautīga interese. Lielākais gandarījums, strādājot 

ar komandu, bija tas, ka skolēni izteica vēlmi kopā darboties  un piedalīties konkursos 

arī turpmāk.  

Karjeras nedēļas ietvaros klašu grupām  un skolēniem individuāli bija iespēja 

apmeklēt  Rīgas pašvaldības uzņēmumus. Par to, kas tika apmeklēts, varēs izlasīt 

audzinātāju atskaitēs.  

Karjeras nedēļa laikā mūsu skolā notika daudz pasākumu, tikšanās ar vairāku 

profesiju pārstāvjiem un mācību ekskursijas. Mūsu audzēkņi apmeklēja daudz muzeju  

tādus kā: Nacionāla bibliotēka, Dzelzceļa muzejs, Ugunsdzēsēju muzejs, Valsts 

arhīvs, TEC-1, Rīgas Birža, Rīgas Motormuzejs, Latvijas televīzijas studijas LTV 1, 

LTV 7, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs Stradiņa Universitātē, Pirmais 

Baltijas kanāls, Ķeguma HES, Anatomikums, Rīgas Lidosta, Latvijas Nacionālā 

Opera un balets, “Printeris 3D”, Rīgas Dome  un citi. 



Mūsu skolas skolnieki tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem:  deputātiem , zobārsti, 

ugunsdzēsējiem, sportistiem, frizieriem, inženieriem, aktrisi u.c.. Karjeras nedēļas 

laikā skolā notika 75 pasākumi, no tiem- 34 ekskursijas. Skolēni no 10.a, 7.d un 11.b 

klases apmeklēja Veselības  un Ārlietu  ministrijas. 

Lielu pateicību ir pelnījuši klašu audzinātāji un priekšmetu skolotāji par paveikto 

Karjeras nedēļas laikā. 

Karjeras nedēļas pasākumi ir beigušies ,taču „dzīvē lielus darbus dara tie, kas mazus 

darbus dara lielus”, tāpēc  šajā mācību gadā  skolēnus vēl gaida iespēja piedalīties 

daudzās aktivitātēs un pasākumos  .      


