
                             

 

 

 

2013.gada 7. - 11.oktobris 

 

Iepazīsti profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, 

mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru! 

 

Pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem: 

 izzināt savas karjeras iespējas , 

 izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un 

iespējām, īpaši akcentējot visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti 

mūsdienās,  

 veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties, 

 popularizēt karjeras atbalstu skolēniem (karjeras izglītība, karjeras konsultēšana). 

 

 

www.facebook.com/Karjerasnedela  

www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela 
 

PROGRAMMA 

Kad? Kas? 

Pasākuma 

nosaukums 

Kur? Kam?  

Mērķa 

auditorija  

Aktivitāte, aicināto 

skolēnu skaits 

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona 

Pirmdiena, 7.oktobris. Dalību pasākumos saskanot ar klases audzinātāju vai direktores vietnieci audzināšanas darbā 

Interešu testa u.c. pildīšana www.niid.lv ; www.nva.gov.lv/karjera/–pildīt skolā vai mājās  

14.00 Karjeras nedēļas 

atklāšana  

„ Ar ko sākt, 

izvēloties 

profesiju? „ 

Cēsu Bērnu un 

jauniešu centrs 

(CBJC) Bērzaines 

iela 4, Cēsis  

7. – 9. klašu prezidenti, skolas 

parlaments, skolas padomes 

pārstāvji, direktori, viņu 

vietnieki audzināšanas darbā,  

 Paneļdiskusija „ Met, kā gribi, krīt uz kājām”  

 Atbalsta personāls karjeras izvēlē skolā 

 Atbalsta personāls karjeras izvēlē novadā  

 Kā vecākiem saprast, kā veicas bērnam 

 Par ko kļūt? Aktuālās profesijas 

 Kā gūt pieredzi? Brīvprātīgā darbā! 

Dzintra Kozaka 

29126373 

14.00 Radošās 

darbnīcas „ No 

hobija līdz 

profesijai” 

CBJC  

Bērzaines iela 4 , 

Cēsis  

 6.un 7.klases skolēni (15) 

Keramika- 8 +8 

Automodelisms -8 

Lidmodelisms -8 

Darbs ar audumu 8 

Auduma apdruka -8 

Iespēja skatīties, klausīties un pašiem radīt  Dzidra 

Matuseviča 

29273394 

Cēsu Mākslas skola 

Palasta iela 11 

Cēsis 

6. un 7.klases skolēni (4) 

Keramika-10 

Kokapstrāde-10 

 

Iespēja skatīties, klausīties un pašiem radīt Vilnis Kļaviņš 

26805657 

http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.facebook.com/Karjerasnedela
http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela
http://www.niid.lv/


16.30 Lekcija, 

psihofizioloģiski 

testi 

RPIVA 

L. Katrīnas iela 2, 

Cēsis 

vecāki, pedagogi un interesenti 

par profesionālo novērtēšanu , 

medmāsa. Cilvēkiem ar 

funkcionāliem traucējumiem ar 

draudošu invaliditāti . 

„Psihofizioloģiskie aspekti karjeras izvēlē” . RPIVA Pedagoģijas un 

psiholoģijas pētnieciskā institūta vadītāja Dr.biol., asoc. prof. Daina 

Voita   

Mārīte 

Raudziņa 

29146115 

Otrdiena, 8.oktobris. Dalību pasākumos saskanot ar klases audzinātāju vai direktores vietnieci audzināšanas darbā 

10.00- 

11.30 

Atvērto durvju 

diena 

Cēsu Valsts 

ģimnāzija  

Leona Paegles 

 iela 1,  

8. un 9.klašu skolēni Ko un kā mācās ģimnāzisti? Kas interesants notiek tad, kad 

stundas beigušās?  

Dace Eglīte 

29423212 

  

12.00-

13.00 

Atvērto durvju 

diena 

 Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzija 

Pūces iela 2, Cēsis 

8. un 9.klašu skolēni Ko un kā mācās ģimnāzisti? Kas interesants notiek tad, kad 

stundas beigušās? 

Gunta Bērziņa 

29492378 

  

14.00 Atvērto durvju 

diena „ Tavas 

iespējas 

profesionālajā 

izglītībā Cēsīs”  

Cēsu 

Profesionālajā 

vidusskolā – 

Piebalgas ielā 3 

14-19 gadus veci jaunieši un 

viņu vecāki (7.,8.,9. klašu 

interesenti) 

1. Tikšanās ar jauniešiem un viņu vecākiem. 

2. Sarunas ar darba devējiem par darba iespējām. 

3. Praktiskās darbošanās ar jauniešiem. 

4. Prezentācijas par profesijām. 

Ināra 

Jirgensone 

26337942 

Trešdiena, 9.oktobris .Dalību pasākumos saskanot ar klases audzinātāju vai direktores vietnieci audzināšanas darbā 

14.00 „Skaistumkopša

na meitenēm”  

Izglītības iestādēs 7.klases skolēni Tikšanās ar kosmetologiem, frizieriem, manikīrēm, 

higiēnistiem 

Klašu 

audzinātāji 

14.00 Mācību 

ekskursijas 

„ Nāc un dari”  

Vietējos 

uzņēmumos  

8.un 10.klases skolēni Iepazīšanās ar uzņēmējdarbību Laine Madelāne 

26825755 

Ceturtdiena, 10.oktobris. Dalību pasākumos saskanot ar klases audzinātāju vai direktores vietnieci audzināšanas darbā  

15.00 Prezentācija 

Tavas izglītības 

iespējas 

Valmieras 

Profesionālajā 

vidusskolā 

Cēsu 2.vidusskola 

Valmieras iela 19 

9.un 12.klases skolēni . 

 Arī 8. klašu interesenti 
 Restorānu pakalpojumi ; pārtikas produktu tehnoloģija ; 

grāmatvedība; mehatronika 

 viesnīcu pakalpojumi; komerczinības 

Aija Sīmane 

26352838 

14.00 Diskusija Rīgas Pedagoģijas 

un vadības 

augstskola 

Lielā Katrīnas 

iela 2 

9., 11.,12 klašu audzinātāji, 

skolu karjeras konsultanti 

Karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē 

Diskusiju vadīs Jaunpiebalgas vidusskolas pieredzējusī karjeras 

izglītības skolotāja Vēsma Johansone 

Vēsma 

Johansone,  

26615072 

 

17.00 Interaktīva 

nodarbība  

Vecāki Kā vecākiem saglabāt efektīvu komunikāciju, sniedzot atbalstu 

saviem bērniem karjeras attīstībā? Tikšanās ar Svetlanu 

Romašinu  - Rīgas Koučinga skolas direktori, kouču- treneri un 

Ligitu Embrekti – izaugsmes veicinātāju/ kouču, karjeras kons.  

Ligita Embrekte 

– 

 26545952 



Piektdiena, 11.oktobris. Dalību pasākumos saskanot ar klases audzinātāju vai direktores vietnieci audzināšanas darbā 

12:00-

14:00 

Lattelecom 

zvanu centrs – 

lieliska pirmā 

darba vieta! 

Lattelecom,  
Raunas iela 

13, Cēsis 

9.-12.klašu 

skolēni  

Līdz 35 skolēniem Darbs Lattelecom zvanu centrā ir lieliska iespēja jauniešiem 

gūt vērtīgu pirmo darba pieredzi klientu apkalpošanā! Darbs 

maiņās, tāpēc to ir ērti apvienot arī ar studijām augstskolā.  

Ja sevi labi pierādīsi – Lattelecom ir arī plašas iespējas tālākai 

karjeras izaugsmei!  

Edīte 

Andersone 

29255762 

13.00 Mācību 

ekskursijas” Nāc 

un dari”   

Vietējos 

uzņēmumos 

8. 

un10.klases 

skolēni 

Būs papildinformācija Iepazīšanās ar uzņēmējdarbību Laine Madelāne 

26825755 

15.00-

17.30 

Karjeras nedēļas 

noslēgums „ Ar 

smaidu pa dzīvi”  

 

Cēsu Bērnu 

un jauniešu 

centrs 

Bērzaines 

iela 4 

9.-12.klase,  

pedagogi 

  Par karjeras nedēļas norisi.  

 Īsfilmu konkursa „ Mirklis profesijā” uzvarētāju 

apbalvošana, filmu demonstrējumi 

 Biznesa ideju konkursa uzvarētāju apbalvošana 

 „ Mācīties par to , kas teātri spēlē”  Improvizācijas 

teātra izrāde 

Dzintra Kozaka  

2912 63 73 

Karjeras nedēļas pasākumus koordinē Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe Dzintra Kozaka 2912 63 73 

 

 


