
«Es būšu darba tirgū!» 
Karjeras nedēļa 2016 

APKOPOJUMS 
 
 
 
 
 
 
 

Atskaiti sagatavoja: CPV pedagogs karjeras konsultante Melita Žeļezcova 

 

Cēsu Pilsētas vidusskola 



Meistars saka māceklim: 

 “ Man ir 2 ziņas. Viena laba, otra –slikta.  

Sliktā ziņa - laimes atslēdziņa neeksistē.  

Labā ziņa - durvis ir vaļā. “  



Karjers nedēļas programma 

10.10.2016. 
• Mācību priekšmetu skolotāja aktualizē un akcentē 

,kurās profesijās , kur dzīvē nepieciešamas konkrētā 
priekšmeta zināšanas (5.-12.kl.) 

• 8.-12. klašu skolēni pilda mūsu novada anketu 
• 9.kl. skolēni noskatījās filmu un piedalījās konkursā. 
• Fotoorientēšanās 8. un 10.klašu skolēniem 
• No hobija līdz profesijai (6.kl. Skolēni apmeklēja 

radošās darbnīcas) 
• Filma “Kvanta kods” par fiziku un fiziķi. (8.-12.kl.) – 

visu nedēļu 
• Kompass vērsts uz nākotnes profesijām. Ikdiena IT 

profesijā. (10.-12.kl.) 



11.10.2016. 
 10.oktobra konkursa uzvarētāju tikšanās 

ar filmas varoni (9.kl.) 
 Kompass rāda uz inženierzinātni. Piedāvā 

RTU Cēsu filiāle. (9.-12.kl.) 
 
12.10.2016. 
 Paver Cēsu Profesionālās vidusskolas 

durvis (9.kl.) 
 Kompass rāda karjeras iespējas Nacionālo 

Bruņoto spēku virzienā. Par 
rekrutēšanos.(10.-11.kl.) 

 Vīnes tests. Prakt. Nodarbība. (11.-12.kl.) 
 



13.10.2016. 
 Tikšanās ar NVA Cēsu filiāles karjeras konsultanti 

(8.a kl.)  

 Tikšanās ar šefpavāru Māri Astiču. (interesenti)  

 Turība -" Laiks, nauda« (10.12.kl.) 
 

13.10.2016. 
 

 Karjeras nedēļas noslēguma pasākums (9.b kl.) 
 

 



Pasākumi, kurus organizēja klašu 
audzinātājas: 
 
 tematiskās audz. stundas; 
 skolēnu vecāku darba vietu apmeklējums; 
 tikšanās ar uzņēmējiem; 
 mācību ekskursijas; 
 praktiskās nodarbības; 
 ... 

 
 
 



Kopsavilkums skaitļos 



Es būšu darba tirgū! 



 
 

Lekcija – praktikums «Vīnes tests» 

 



 
 

Lekcija – praktikums «Pavāra profesija» 

 



Karjeras nedēļas aktivitātes 9.d klasē 
1. Ciemojāmies Cēsu Valsts policijā. 
2. Tikāmies ar karjeras konsultanti S. Astahovsku- Eglīti. 
3. Ciemojāmies Cēsu arodskolā. 
4. Iepazinām un izmēģinājām uzņēmējdarbību izklaides jomā "Ozolkalns" 



   Karjeras nedēļas noslēguma pasākums 
“ Kompass rāda 9 profesijas” 

14.oktobrī plkst.11.30 
 Cēsu  Bērnu un jauniešu centrā 

 

Mūsu skolas komandas dalībnieki: 
 
Paula Guča – 9.b 
Adrija Vitte – 9.b 
Evelīna Rama – 9.b 
Sintija Kokareviča – 9.b 
Evija Ķilberte – 9.b 



Dalībnieki piedalījās 9 radošās darbnīcās 



Ieroči un kā ar  
             tiem rīkoties... 



Ak, tās bites! Ak, tas nedus!... 

Elektrība un daudz 
                     dažādu podziņu... 



Uzdevums no psihologa...  

Uzdevums no mākslas terapeites...  



Tā top limonādes...  

Kā īstie mediķi...  



Risinājām juridiskos 
                          jautājumus...  

Modes dizaineri...  



Pārdomas/priekšlikumi/ieteikumi 

 “Kvanta teorija” – grūti uztverama. 
 Priekš 12.klases par maz piedāvājumu. 
 Prasās vairāk praktiskas nodarbības, karjeras nedēļas 

ietvaros. 
 Neatbilstošas telpas bija RTU lekcijai, slikta 

apskaņošana, aizmugurē viss dunēja. Pašas lekcijas 
patika. Skolēni vēlējās darboties praktiski. 

 Karjeras nedēļai vajadzētu veltīt vairāk laika, un 
nodarbības vajadzētu ilgāk, praktiskāk. 

Secinājums: 
Karjeras nedēļa paver iespēju, manai karjeras izvēlei, 
īstenībā, ļoti grūti izlemt savu nākotni, bez informācijas 
un citu pieredzes. 
 



Skolas administrācija 
Skolas karjeras konsultante  


