
                                                                          

                KARJERAS NEDĒĻA 2019 ,,Ielogojies nākotnē!           

 

                                                                                                    2019.gada 14.-18.oktobris 

Skolas nosaukums: Rīgas Anniņmuižas vidusskola     

 

Karjeras nedēļas tēma: ,,Nākotnes profesijas” 

                                                                                                           Pasākumu plāns 

                                                                                                            

Skola Kas? 

Pasākuma nosaukums 

Kur? Kad? Kam?  

Mērķa 

auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Pasākuma 

dalībnieku 

skaits 

Pirmdiena, 14.oktobris 
Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Karjeras nedēļas atklāšana. 

Profesiju prezentācija, 

meistarklases.  

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, 1.stāva 

vestibils, plkst. 8.00 

Skolēni 7.-8.klašu skolēni prezentē dažādas 

profesijas, rāda meistarklases. Tēma: 

“Profesiju pasaule. Karjeras 

iespējas”.  

 18, bet skatītāji 

ir visi skolas 

skolēni  - 844 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Pārrunas par Karjeras 

nedēļas plānu. 

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, klases 

stundās 

1.-12.klases Klašu audzinātāji iepazīstina 

skolēnus ar Karjeras nedēļas plānu 

844 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Kopējais skolas pasākums 

„Mācību priekšmetu 

pielietošana praksē un 

dzīves karjerā” 

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, mācību 

stundās, plkst. 8.30-

8.45 

1.-12.klases Priekšmetu skolotāji stāsta par sava 

mācību priekšmeta svarīgumu un 

pielietošanu praksē, dzīves karjerā, 

dažādās specialitātēs un tml. 

844 

Otrdiena, 15.oktobris 
 KN 2019 Karjeras atbalsta 

interaktīva diskusija Rīgas 

pilsētas  skolu 8.-12.klašu 

jauniešiem ,,Ielogojies 

nākotnē!” 

Radisson Blu Latvija, 

Elizabetes ielā 55, 

Rīga, plkst. 10.00-

14.00 

 

8.-11.klases Interaktīvā diskusija skolēniem un 

konkursi par nākotnes profesijām ar 

balvām.  

20 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Interaktīva nodarbība ar 

NVA karjeras speciālistiem 

“Mans ceļš uz karjeru: 

Mērķis. Izaicinājumi. 

Skolas konferenču 

zālē (238.kab.), plkst. 

12.25, 13.30, 14.15 

 9.a, 9.b, 9.c  Nodarbinātības valsts aģentūras 

karjeras speciālisti palīdz skolēniem 

izprast savas profesionālās intereses, 

savu potenciālu, spējas un 

73 



Kompetences” psiholoģiskās īpatnības, dzīves un 

darba vērtības un vajadzības, ka arī 

apspriež iespēju atrast darbu 

izvēlētajā profesijā pēc tās 

apgūšanas.   

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Interaktīva nodarbība ar 

Gints Budes modes nama 

pārstāvjiem “Interešu 

izglītības programmas 

nozīme profesionālajā  

karjerā” 

305.kab., 3.-7.stundas 6.-7. klašu 

meitenes 

Iepazīšanās ar profesijām, kuras 

saistītas ar modi un stilu - modes 

dizainers, kostīmu mākslinieks, 

stilists, tērpu demonstrētāja, 

meikapa specialists, reklāma, 

mārketings, foto, kino, sabiedriskās 

attiecības, audiovizuālie mediji u.c. 

80 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Audzināšanas stundas par 

tēmām „Sevis izzināšana”, 

„Profesiju pasaule”, 

„Karjeras izvēle” un tml. 

pēc darba plāna 

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola 

1.-12.klases Audzināšanas stundas par karjeras 

izvēles tēmām. Zīmējumu izstādes 

„Mana nākamā profesija”. Kolāžu 

„Profesiju daudzveidība” izveide.  

844 

Trešdiena, 16.oktobris 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Latvijas Universitātes 

simtgade 

Skolas bibliotēka; 

13:30 – 14:20 

11b Bibliotekāre iepazīstinās skolēnus ar 

LU dibināšanas vēsturi, sniegs 

ieskatu fakultāšu darbībā, mudinās 

skolēnus pašus papētīt kādu sev 

interesējošu LU studiju virzienu. 

           17 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Interaktīva nodarbība ar 

Gints Budes modes nama 

pārstāvjiem “Interešu 

izglītības programmas 

nozīme profesionālajā  

karjerā” 

305.kab., 4.-7.stundas 7., 9. klašu 

meitenes 

Iepazīšanās ar profesijām, kuras 

saistītas ar modi un stilu - modes 

dizainers, kostīmu mākslinieks, 

stilists, tērpu demonstrētāja, 

meikapa specialists, reklāma, 

mārketings, foto, kino, sabiedriskās 

attiecības, audiovizuālie mediji u.c. 

51 

Ceturtdiena, 17.oktobris 

 Mācību ekskursijas uz 

Latvijas uzņēmumiem 

Latvijas uzņēmumi, 

mācību ekskursijas 

dienas garumā 

1.-4.klases Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību 150 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Skolas absolventu tikšanās 

skolēniem 

Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, klases 

stundās 

9.-12. klases Skolas absolventi dalās ar savu 

karjeras pieredzi un dod padomus, 

kā izvēlēties nākamo dzīves ceļu 

190 

    .  



Piektdiena, 18.oktobris 
      Rīgas 

Anniņmuižas       

vidusskola     

Veiksmīgas karjeras 

veidošana sākas ar 

studijām 

302.kab. – valodu 

kabinets; 8:30 – 9:00 

         12.a klases 

skolēni 

 

RTU studentu parstavis stāstīs un 

dalīsies pieredzē, kādas iespējas 

izglītībai sniedz tieši viņu 

universitāte, jautājumiem, kas jāņem 

vērā izvēloties profesiju un studiju 

virzienu. 

22 

      Rīgas 

Anniņmuižas       

vidusskola     

Veiksmīgas karjeras 

veidošana sākas ar 

studijām – iespējas ārzemēs 

302.kab. – valodu 

kabinets; 9:00 – 10:00 

         12.a klases 

skolēni 

 

KALBA pārstāvis Eduards  stāstīs 

un dalīsies pieredzē, kādas iespējas 

studijām un   izglītībai ārpus 

Latvijas valsts. Iespējas studēt un 

mācīties ārzemēs. 

22 

Rīgas 

Anniņmuižas 

vidusskola     

Vācu valodas noderība 

manā dzīvē, manā nākotnē 

302.kab. – valodu 

kabinets, 4., 5., 6.  

stunda; 11:20 – 14:10 

10.a, 10.b, 11.a 

skolēni 

Rīgas Gētes Institūta valodas nodaļas 

vadītāja Gizela Vāla (Gisele Wahl) 

stāstīs par vācu valodas nozīmi 

biznesa un kultūras vidē. Par 

svešvalodu zināšanu ietekmi un 

karjeru. Lekcija notiks vācu valodā 

85 

     Karjeras 

nedēļas 

dalībnieku 

skaits kopā: 

844 

 

Skolas karjeras attīstības atbalsta koordinatori (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis):  
Nataļja Ņikiforova (1.-9.kl.), t.26005405, Silva Gulbe (10.-12.kl.), t.26779269, ramvs@riga.lv 

 

Visu oktobra mēnesi klašu audzinātāji vada klases stundas par dažādām, ar karjeru saistītām, tēmām. 

Bibliotēkā oktobra mēnesī var apskatīt plakātu un stendu veidā interneta resursus, ka arī tiks veikta preses izdevumu popularizēšana. 

Laikā no 14.līdz 18.oktobrim, pēc individuāla grafika un vēlmēm, kā arī ielūgumiem mācību iestāžu un pasākumu apmeklēšana ārpus skolas.  

Klases stundās tiek organizētas tikšanās ar vecākiem- prezentācijas, diskusijas, radošās darbnīcas par vecāku profesijām. 


