
7.-11. oktobrim visā Rīgā norisinājās karjeras nedēļa, kas bija notikumiem bagāta arī RVVĢ.  

 

Visu nedēļu skolā ciemojās vecāki, absolventi un dažādu profesiju pārstāvji: ārste Dace 

Rezeberga, psiholoģes Aiga Ukstiņa un Lelde Ločmele, psihoterapeite Karīna Andersone, 

Saeimas Izglītības Kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, ķīmiķis Egils 

Bisenieks, aktrise Daiga Gaismiņa-Šiliņa, uzņēmēji: Jānis Timermanis un Andris Zariņš, 

interjera dizainere Līva Vīksna, tulkotāja Inese Bernsone , kā arī RSU medicīnas students 

Edgars Volosnuhins un audioloģijas students no Vācijas - Linards Kalniņš 

 

Vidusskolēni apmeklēja nodarbības pie personāla atlases speciālistiem Kaspara Kotāna un 

Lāsmas Jansones, lai uzzinātu kā labāk uzrakstīt savu pirmo CV un tikt pie darba devēja uz 

interviju. 

 

7. un 8. klašu skolēni sacentās, kurš labāk pazīst profesijas. 7. klases demonstrēja savus īpašos 

talantus: dziedāja, dejoja un sportoja, minēja mīklas un orientējās skolā pasākumā „Tādi 

esam”, bet 8. klases piedalījās viktorīnā „Uzmini profesiju”. Savukārt 9. klašu skolēni 

diskutēja ar karjeras konsultanti par izglītības iespējām pēc pamatskolas. 

 

Daudzi devās arī interesantās ekskursijās ārpus skolas, lai iepazītu reālo darba vidi. 

10.e. klase ciemojās farmācijas uzņēmumā „GlaxoSmithKline Latvia”, 9.a. klase devās uz 

Dailes teātri, 12. b. klase uz Latvijas Banku, bet 12.d. apciemoja „Venden ūdeni”. 

Tāpat vidusskolēniem, kas interesējas par medicīnu bija iespēja apmeklēt Optometrijas centru 

vai arī piedalīties Latvijas ārstu biedrības prezidenta Pētera Apiņa lekcijā. 

 

Oficiālajā Rīgas Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā skolu pārstāvēja Sabīne Bogdanova no 

9.c., Katrīna Pērkone no11.a. un pulciņš 8.a. klases skolēnu. 

 

Katrīna stāsta: 

 

„Man bija lieliska iespēja doties uz Spīķeru koncertzāli, lai piedalītos diskusijlekcijā karjeras 

nedēļas ietvaros. Tajā piedalījās 8 dažādu profesionālo jomu pārstāvji, sākot no ļoti 

piezemētām un precīzām jomām līdz radošām un nekonkrētām jomām, kuri sniedza ieskatu 

savā nozarē, taču patiesībā tā bija tikai neliela daļa, jo atmiņā bija spilgtāk palikušas dažādas 

dzīves gudrības, interesantie atgadījumi un ieteikumi. Visvairāk mani pārsteidza tas, ka 

vairums profesionāļu atzinās, ka savā jomā ir nokļuvuši neapzināti, ka profesija drīzāk esot 

izvēlējusies viņus nevis viņi pašu profesiju. Tāpēc attiecībā uz nākotni ir ļoti jāuzmanās no 

teiciena "es nekad...". Profesionāļi mudināja būt aktīviem, elastīgiem, nebaidīties no jauniem 

izaicinājumiem un galvenais - ticēt sev un klausīt savai sirdsbalsij, tad dzīvē nepazudīsi.  

Priecē arī tas, ka darba pietiek arī tādu profesiju pārstāvjiem, kuriem šķietami ir ļoti nestabils 

un varbūt pat nekonkrēts amats kā piemēram , mūziķiem, dizaineriem un pasākumu 

vadītājiem.  

Un vēl viens teikums iedvesmai, kas palicis atmiņā - visas profesijas vēl nav izgudrotas, un 

Tava ideja var būt jaunā profesija!” 


