
No 13. līdz 17. aprīlim skolā norisinājās 

karjeras nedēļa, kuras ietvaros bija iespēja iepazīties 

ar dažu skolu piedāvātajām mācību programmām, 

iespēja iepazīties sevis izzināšanas testiem, 

materiāliem, lai tālāk attiecīgi izvēlētos atbilstošo 

profesiju. Bija iespēja arī apmeklēt dažādus 

uzņēmumus, lai iepazītu dažādu veidu profesijas 

klātienē, firmu darbības jomu un darba vidi. 

14. aprīlī 9.a klases skolniekiem bija iespēja iepazīties ar SIA PERUZA darbības jomu un 

profesijām, kādas nepieciešamas, strādājot tieši šajā uzņēmumā. Uzņēmumā mūs sagaidīja un 

savu darbības specifiku skaidroja firmas valdes loceklis Roberts Dlohi.  

Ekskursija sākās ar prezentāciju, tam sekoja ekskursija pa biroju un tad  pa darbnīcām. 

Jauniešiem bija iespēja ekskursijas laikā uzdot sev interesējošus jautājumus, uz kuriem tika 

sniegtas arī izsmeļošas atbildes. 

15. aprīlī 8.a, 9.a klasēm bija iespēja iepazīties ar Rīgas pašvaldības uzņēmumu EKO 

Getliņi darbību un tās jomu, kā arī profesijām, kuras nepieciešamas uzņēmuma darbības 

nodrošināšanai.  

Mūs laipni sagaidīja EKO Getliņi sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zandberga. 

Ekskursija sākās ar nelielu teritorijas apskati, kam sekoja prezentācija, tad ekskursija pa 

siltumnīcas ēku.  

Ekskursija bija interesanta, vadītāja iepazīstināja ar profesijām, kuras nepieciešamas 

firmas darbības nodrošināšanai, laipni sniedza atbildes uz jauniešiem interesējošiem 

jautājumiem. 

16. aprīlī vidusskolnieki devās uz  Nordea banku, kur mūs laipni uzņēma sabiedrisko 

attiecību projektu vadītāja Linda Kapustinska, savukārt pēc tam ar uzņēmuma darbību, tās jomas 

specifiku prezentācijā mūs iepazīstināja cita sabiedrisko attiecību speciāliste, tad sekoja 

ekskursija pa bankas ēku, kur bija iespēja nokļūt „septītajās debesīs” – bankas darbinieki tā 

nosaukuši ieeju uz jumta terasi. Tādā veidā redzējām arī Rīgu mazliet no augšas. Pie tam 

interesanti likās fakts, ka ēkas automašīnu stāvlaukums sniedzās 3 stāvus zem zemes. Savukārt, 

nekāds pārsteigums nebija tas, ka ikvienas durvis ēkā bija slēdzamas, pie tam ar 2 slēdzenēm.  

Pēc ekskursijas pa ēku par savām profesijām pastāstīja sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja, kā arī ar biznesa attīstības atbalsta nodaļas vadītājs.  

Jaunieši labprāt uzdeva sev interesējošus jautājumus par iespējām, nepieciešamo izglītību 

utt., lai kļūtu par bankas darbinieku. Domāju, ka ekskursija bija izdevusies. 

 



17.aprīlī visiem interesentiem bija iespēja iepazīties ar kultūras koledžas piedāvātajām 

mācību iespējām. Skolā viesojās divi tās pārstāvji. Bērni izrādīja interesi par mācību 

programmām, kā arī tikām laipni ielūgti uz atvēro durvju dienām koledžā, lai apskatītu mācību 

vidi klātienē. 

 

Kopumā karjeras nedēļas plāns tika izpildīts godam. Jauniešiem bija iespēja iepazīt 

dažādas profesijas un dažādu firmu darbības jomu specifiku klātienē, kas ir ļoti svarīgi tik 

nozīmīgu lēmumu pieņemšanā, kā profesijas izvēle. 


