
Februāris 2019 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.Pasākuma nosaukums: „Melns un tīrs”.

Pārskats par pasākumu: 

• Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana.

• Pasākums  (2  nodarbības)  notika  8.02.  2019.  Rojas  vidusskolas  seminārzālē  no
pl.12:00 14:10 un tajā piedalījās 83 1.-5.klašu skolēni un 6 pedagogi.

• Pasākums  norisinājās  atbilstoši  nolikumā  izvirzītajam  mērķim un  izstrādātajiem

uzdevumiem, tiekoties ar 3 sertificētiem skurteņslauķiem: V.Samoviču (mācījies Rojas

vidusskolā), J.Andersonu un L.Ondzuli no Aizkraukles.

• Nodarbībās skolēni tika iesaistīti diskusijā, vērojot prezentāciju un klausoties 
stāstījumā par skursteņslauķa profesiju(prezentācija pielikumā): 
1)stāstījums  - cik sena ir šī nodarbe, kā un kāpēc kļuva par skursteņslauķiem, darba 
ikdienu un pienākumiem, izaicinājumiem, nepieciešamajām prasmēm un zināšanām;
2)skursteņslauķi demonstrēja savus līdzpaņemtos darba rīkus (arī prezentācijā) un  
iesaistīja diskusijā skolēnus par šādas profesijas nepieciešamību; 
3)skolēniem bija iespēja pašiem darboties, ar īpašu aprīkojumu(karoti) no „skursteņa” 
izvelkot „piesārņojumu” – īpašo konfekti; aptaustīt  darvu, sodrējus, ogli;
4) tika sniegtas atbildes uz skolēnu jautājumiem.

• Skolēnu vērtējums – vairums gribētu strādāt par skursteņslauķiem. 

• Skolotāji atzina, ka bija interesenta, vecumposmam atbilstoša karjeras nodarbība.

• Informācija Facebook -@rojasvidusskola 

• Pasākuma laikā tika veikta fotofiksācija.

Datums 23.02. 2019.

Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”



2.Pasākuma nosaukums: „Mana sapņu profesija”.

Pārskats par pasākumu: 

 Karjeras  atbalsta  pasākuma  tēma:  Darba  pasaules  iepazīšana    un  karjeras  lēmuma

pieņemšana.

 Pasākums  norisinājās  atbilstoši  nolikumā  izvirzītajam  mērķim  un  izstrādātajiem

uzdevumiem.

      Pasākuma  ietvaros  skolēni  devās  iepazīt  profesijas,  piedaloties  Ēnu  dienā  2019,
2019.gada 11.-14.februārim Rīgā, Rojā,  Talsos, Ventspilī, Lielvārdē,  lai izvērtētu profesijas
atbilstību, piemērotību savām vēlmēm, prasmēm, spējām. 
Ēnošanā  piedalījās  54  Rojas  vidusskolas  8.-12.  klases  skolēni,  no  tiem  32  -  projekta
finansējums par  transportu.  38 jaunieši  ēnoja Rīgā,  3  Ventspilī  ,  1  Lielvārdē,  1Mārupē,  5
Talsos,  1  Tukumā,  1  Kolkā,  4  Rojas  novadā.  Darba  vidē iepazītas  38 dažādas  profesijas:
muzeja  darbinieki,  arhitekts,  policijas  darbinieki,  bērnu  māsa,  farmaceits,  grāmatvedis,
loģistikas  speciālisti,  treneri,  ergoterapeiti,  jūrnieki,  animators,  aktieri,  dizaineri,
skaistumkopšanas speciālisti,  auto mehāniķi, pilots, uzņēmumu vadītājs, kā arī darbs Saeimā
u.c. 
Pasākuma norise
1)Klašu stundās, individuālajās sarunās un karjeras konsultācijās sniegts atbalsts piemērota
„ēnojamā” sarunāšanā un pieteikšanās procesā. Katram ēnotājam ir ēnas devēja apliecinājums
par dalību Ēnu dienā.
2)Dalība pasākumā - ēnošanā:

 1.skolēns  ēnoja Rīgā  11.02.2019.  un 1  skolēns  14.02.2019.,  jo  tikai  tajā  dienā  šie
profesionāļi varēja pieņemt.

 4 skolēni  devās ar sabiedrisko transportu uz Rīgu 12.02.2019, lai ierastos ēnošanas
vietā no rīta laicīgi  (jābūt  bija  agrāk nekā  varējām nokļūt ar skolēnu autobusu) un
iepazītu  izvēlēto profesiju,  bet  2 –  ar  sabiedrisko transportu atgriezās no ēnošanas
14.02.

 13.02.2019.  pl.6:30   izbraucām uz  Rīgu  ar  skolēnu  autobusu  (28  skolēni  -grupas
vadītāja PKK Inta Plāte) un piedalījās ēnošanā Rīgā, Mārupē.

 20 skolēni ēnoja sev interesējošo profesiju pārstāvjus un ar vecāku atļauju no dzīves
vietas  nokļūšanai  līdz  ēnošanas  vietai/  no  ēnošanas  vietas  izmantoja sabiedrisko
transportu (t.sk. Rīgā e-talonu): finansējums no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras
atbalsts  izglītojamiem  vispārējās  un  profesionālās  izglītības  iestādēs”  (pielikumā:
avansa norēķins).

 15 skolēni ar vecāku atļauju līdz ēnošanas vietai nokļuva privāti: 10 -veda ar pesonīgo
transportu vecāki vai radinieki, 5 – ēnoja Rojā.
Pēc  „ēnošanas”  izvērtējumu/pārskatu kopīgā  klases  stundā  18.02. 8.-10.klašu

skolēniem – par noderīgumu personīgi un ieteikumi: savu viedokli izteica ēnotāji.
 Raksts: “Mana sapņu profesija”  http://roja.lv/pictures/Banga_2019_02_22_MJ.pdf
un facebook @rojasvidusskola.

Datums: 24.02. 2019.             Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte
Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 
"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”


