
 
 

 

 

Riebiņu vidusskolā aizvadīta Karjeras nedēļa 
 

Aizvadītajā nedēļā ar vairāk nekā 3300 pasākumiem visā Latvijā atzīmēta Karjeras 

nedēļas desmitgade, un pasākumi norisinājās arī Riebiņu vidusskolā. Skolēni iesaistījās 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja 

uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas pašu 

spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku. Riebiņu vidusskolā notika arī pašu rīkotie 

pasākumi - (mācību ekskursijas pie vietējiem uzņēmējiem, Saeimas apmeklējums Rīgā, 

tikšanās ar profesionāļiem, mācību stundas Riebiņu bibliotēkā u.c.) 

Karjeras nedēļas laikā 2. – 4. klašu skolēni viesojās augļu un ogu pārstrādes 

uzņēmumā z/s “Vilkači”, iepazina saimniecības darbu un piedāvāto produkciju, bet 

pirmklasnieki viesojās Preiļu uzņēmumā “Kaķu sēta”, kur centās izzināt savas superspējas 

dažādās radošajās darbnīcās. 3. klases skolēniem Riebiņu bibliotēkā tika organizēta 

nodarbība “Profesiju daudzveidība”.  

Pamatskolas skolēni apmeklēja vietējo uzņēmumu SIA Volmārkoks, kas darbojas 

kokapstrādes, frēzēšanas, lāzergravēšanas un poligrāfijas jomās, iepazina darba specifiku, 

pienākumus, vidi un gatavo produkciju, kā arī tikās ar Preiļu boksa klubu”13Th Round” 

vadītāju R. Šņepstu.  

Vidusskolas skolēni viesojās pie mūsu skolas absolventa R. Danilova viņu ģimenes 

uzņēmumā, kas pamatā nodarbojas ar graudkopību z/s “Viktorija”, tikās arī ar boksa kluba 

vadītāju.  

Karjeras atbalsta pasākumi 9. – 12. klasēm tika organizēti arī Rīgā -  šeit skolēni 

apmeklēja Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju, iepazina darba specifiku un profesijas 

dzelzceļa nozarē no pirmssākumiem Latvijā līdz mūdienām, ielūkojās, kā un kas darbināja 

tvaika lokomotīves, kādi darba apstākļi bija mašīnistam agrāk un kādi ir tagad, kādas karjeras 

iespējas ir dzelzceļa nozarē mūsdienās. Pēcpusdienā visi devās uz Saeimas namu, kur bija 

iespēja iepazīt darbu valsts pārvaldē, aplūkot darba vidi un telpas, tikties un sarunāties ar 

Saeimas nama ikdienas darbiniekiem.  

Skolēnu pārdomas pēc pasākumiem:   

• Mācību brauciens bija vērtīgs, labi iekļaujoties kompetenču izglītības pieejā, 

jo ļāva paskatīties uz apgūto no praktiskās un atmiņā paliekošās puses. 

• Skatoties uz Daņilovu pieeju darbam, aizdomājamies, ka ir labi būt 

saimniekam savā zemē. Vajag tikai atrast savu vietu, gribēt darīt un 

nepadoties. 

• Mēs iepazināmies ar vispārējo dzelzceļa attīstības vēsturi, sākot no tvaika 

lokomotīves izgudrošanas līdz vietējiem inovatīviem risinājumiem. Tā bija 

lieliska iespēja tik tuvu sajust dzelzceļa atmosfēru. 

• Šajā darbā (SIA Volmārkoks) nepieciešamas datorzināšanas, prasme 

programmēt un strādāt ar dažādām dizaina programmām. 
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