
                              
 

 

 

     Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības 

aģentūra (VIAA) un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”. Šogad Karjeras nedēļa notiek no 14. līdz 18. 

oktobrim.  

   Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja 

iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var 

piedalīties dažādās diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un citos 

izglītojošos pasākumos.  Šī gada Karjeras nedēļas tēma nākotnes profesijas, 

kas aicina skolēnus, viņu vecākus, pedagogus iepazīt nākotnes profesijas un 

prasmes. 

 Karjeras nedēļā aktualizē savlaicīgas un apzinātas tālākās izglītības un 

karjeras izvēles nozīmi veiksmīgas personiskās dzīves veidošanā. Jaunieši var 

piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos. 

Tās laikā jauniešiem ir iespēja: 

iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, 

tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 

apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karjeras nedēļa Pārventas pamatskolā. 

 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

       Ventspils Pārventas pamatskolas 6.a klases izglītojamie klātienē 

iepazinās ar darba vidi arhīvā.  No arhīva darbinieka stāstījuma noskaidroja - 

Kas ir arhivārs? Arhivāra profesijas vēsturi. Uzzināja  kādi ir arhivāra darba 

pienākumi un darba apstākļi. Kādām ir jābūt personīgajām rakstura īpašībām, 

lai varētu strādāt arhivāra profesijā. Kādas ir izglītības prasības šajā profesijā 

strādājošajiem. 

 

 

 



Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

  Ventspils Pārventas pamatskolas 2b.a klases izglītojamie  ekskursijas laikā 

iepazinās ar transporta nozarē strādājošā mašīnista profesiju. Skolēniem tika 

dota iespēja iejusties mašīnista profesijas pārstāvja “ādā” un iepazīt darba 

vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev 

interesējošajiem jautājumiem, kā arī iegūt informāciju par izglītības un 

karjeras iespējām. 

 

 



Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

    Ventspils Pārventas pamatskolas 1.b klases izglītojamie   klātienē 

iepazinās ar darba vidi, profesiju pārstāvjiem teātra namā ,,Jūras vārti”.    

Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar teātra skaņas  operatora, 

gaismotāja un teātra dežuranta profesijas darba pienākumiem, specifiku un 

darba apstākļiem. Skolēniem bija iespēja praktiski izmēģināt gaismotāja 

profesijas darba pienākumus.  

 

  



 

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

Ventspils Pārventas pamatskolas 7.a, 7.b un 8.a klašu skolēni devās uz Rīgas 

lidostu un Ādažu Čipsiem, lai iepazītu dažādās profesijas,uzņēmumu darba 

vidi un karjeras iespējas šajos uzņēmumos. Skolēni ar lielu interesi ieklausījās 

stāstījumā par dažādajām profesijām un vēlāk devās aizraujošā virtuālā 

ceļojumā pa čipsu ražotni. 

 

 



      Karjeras nedēļas ietvaros pasākuma ,,Iepazīsti Ventspils uzņēmumus,, 

8.b. klases skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA Ūdeka. 

Skolēni iepazinās ar uzņēmuma darba vidi un tajā viektos darba procesus. 

 

 

 

 

 

 

 



    Karjeras nedēļas ietvaros skolā viesojās bijušās absolventes ar savām 

skolas biedrenēm, lai pastāstītu par Ventspils Tehnikums karjeras iespējām, 

piedāvāto mācību programmu daudzveidību 🤓📚 

 

 

  Kā arī 8. un 9. klases izglītojamie apmeklēja Ventspils Tehnikuma Profesiju 

darbnīcas, kurās guva ieskatu ēdināšanas uzņēmuma darba organizācijā, un 

guva informāciju par mašīnbūves,  inženiermehānikas, mehatronikas nozarē 

nepieciešajām strādājošajiem nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.  

  Karjeras nedēļa šogad tiek aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot 
jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas 
nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, 
lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/ventspilstehnikums/?__xts__%5B0%5D=68.ARBycGBb6JfaHOY0z89bY_6adKFUun14C7Kzb-y1TX9o8uRDsDDsyAKMBpdvR5qnvuwXoAZAAmO6EDzn9uaK1Q9nii22aEWAHdGXY2rEWBBeMSMNkgFTERUr9oXHfIRl7sogAV-Y_n-cUx3AN_is34twoawAwZK5NixnWQNU5902zcriL-vPFzyJZmSIminMrASg6iCPwzQNUEVJM5CDJXWsWasa-3Kzpbwb8qYsPZNfwo4vSpEh0bEODyLIIB3Y72aMRauxE4tflBa75OXTQvsHCnyUq0QNgD7mQdpKhHcq-0R9NZQQzc1wPcARCMkC6AJx8ZywS928nUHdWBUCA18Cw4CC&__xts__%5B1%5D=68.ARDqFTPu19zWaut9NWaykOWMPy_IrwEtg-3x9dPGH2u7X8E1EiGJHfvKrq5r3nyOHVzYaltyKNSUkNsE9VfkR16OR0EOIfXjEZ-hBmlf-2XrIRQZJGJy92QPhrVBrhqsRivHoEizhKIxU7cTG6ukb1hubyDx1XGLPlfydsi1pWihb80Bvgm3-DzGQsOdFA80X3Q_J7dOBDVQxFm54Dnklz-GquqDXiIr7c9shbPqE4OjAIK68VpO3KtKfrSNQ9VgsF0i1i6eZXYn3oX8WDQhQ9hdPP9MTQSdjJPvU3X20WR1ppxUCjttP5ixbNw_JJMix42x_7sqblcW59o4bOW4eVscam8Y&__tn__=K-R&eid=ARBUmeRsXW0kUARnb_waWftkzyBvUKlenSxjoRNKSc-gLSxJ1O52S3BNCOwjI0_nao7U30Lm8okkzoL6&fref=mentions

