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Rīgas Anniņmuižas vidusskola 
 

Mūsu skolā ir izstrādāta Karjeras izglītības 

programma, un mēs katru gadu piedalāmies 

dažādos karjeras pasākumos un projektos, kuras 

šogad, diemžēl, notiek attālināti. 

 

Karjeras dienas 2021 tiešsaistē 

Turpinot tradīciju, arī šogad mēs aicinājām pie sevis 

ciemos augstskolu pārstāvjus ar mērķi iepazīstināt 

skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai 

palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 

sagatavotos darba tirgum. Pirmo reizi Karjeras 

dienas norisinājās attālināti – Zoom 

videokonferences veidā. Vebinārus vadīja augskolu 

studenti un mācībspēki, kuri dalījās darba pieredzē 

un atklāja profesiju un nodarbošanās veidu 

"aizkulises".    

 

2021. gada 4. martā 

12.klašu skolēniem bija 

iespēja satikties tiešsaistē 

ar mūsu skolas 2020. gada 

absolventu Andreyu 

Philippovu, Rīgas 

Ekonomikas augstskolas 
jeb Stockholm School of 

Economics 1.kursa 

studentu,  lai uzzinātu vairāk par studijām šajā 

augstskolā.  

Andrey pastāstīja par augstskolas 

studiju programmām, par 

darbošanos studentu pašpārvaldē, 

par sagatavošanos procesu 

augstskolā un pieejamām 

stipendijām. 

 

 

 

 

 

 

08. un 10. martā 11. un 12. klašu skolēniem 

Karjeras dienu ietvaros bija iespēja tiešsaistē 

uzzināt par RSU Sarkanā Krusta medicīnas 

koledžas piedāvātajām studiju un mācību 

programmām, kā arī izprast, ko ietver katra no 

apgūstamajām profesijām - kādi pienākumi būs 

jāveic. 

Prezentācija bija papildināta ar attēliem, 

parādot gan studiju telpas, gan pieejamo 

inventāru, instrumentus, mulāžas, manikenus 

un daudz cita 

 

 

 

 

Skolēni varēja uzdot visus interesējošos 

jautājumus un uzreiz saņemt atbildi, jo 

prezentāciju vadīja Koledžas darbiniece ar 

medicīnisko izglītību.  

 



 

Vēl skolēniem bija iespēja uzspēlēt virtuālo spēli un 

vinnēt balvu. Apsveicam uzvarētājus! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vēl 11. un 12.klašu skolēniem bija lieliskā iespēja 

attālināti - vebināra veidā saņemt konsultāciju no 

Karjeras centra Kalba.lv pārstāvjiem par studijām 

ārzemēs un finansējuma pieejamību.  

Nodarbības mērķis bija palīdzēt skolēniem 

aizdomāties par iespēju izprast sevi un savas 

vajadzības, lai izvēlētos piemērotāko profesionālo 

virzienu un veidotu karjeru sev vispiemērotākajā 

nozarē. 

 

 

Sociālais pedagogs un karjeras izglītības koordinatore 

Nataļja Ņikiforova. 

 

Stāsts par mūsu skolu 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imantas centrā katru rītu uz Rīgas 

Anniņmuižas vidusskolu steidzas skolēni, lepni 

iet skolotāji un vecāki. 

46 gadus skolā atver savas durvis tiem, kas nāk 

mācīties un attīstīties skolas telpās.  

Mums ir liela skola. Platība ir desmit tūkstoši 

kvadrātmetru. Un kabinetu ir ļoti daudz. Visi 

kabineti ir tehniski aprīkoti. Ir datori, 

interaktīvās tāfeles, televizori, projektori, 

printeri, kopētāji. 

 

Mūsu bibliotēka. 
Šeit ir brīvpieeja pie plauktiem, kur atrodas 

daudz grāmatu, tas ir mācību grāmatas, 

daiļliteratūra, žurnāli, laikraksti, zinātniskā 

literatūra, tai skaitā enciklopēdijas un 

vārdnīcas. 

Bibliotekāres palīdz mums, lasītājiem, 

sameklēt un iegūt nepieciešamo informāciju, 

lai mēs varētu sagatavoties mācību stundām. 

 

Blakus bibliotēkai ir Informācijas centrs. 
Šeit ir Interneta pieslēgums, datori un 

interaktīva tāfele. 

Šeit vienmēr notiek tematiskās izstādes, video-

stundas, bibliotekārās stundas, tikšanās ar 

Latvijas rakstniekiem un ar citiem 

interesantiem cilvēkiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mums patīk mūsu bibliotēka. 

Šeit klusā un omulīgā gaisotnē skolēni risina 

savas problēmas, jautājumus un vajadzības. 

 



 

Brīvā laika centrs „Avots” ir iestāde, kura 

nodrošina bērnu, jauniešu un iedzīvotāju brīvā laika 

saturīgu un lietderīgu pavadīšanu:  

bērniem un jauniešiem iespēja radoši darboties;  

patstāvīgi organizēt dažādus pasākumus;  

spēlēt sporta un galda spēles; 

lasīt grāmatas, skatīties televīzijas pārraides un 

saistošas videofilmas;  

satikties ar vienaudžiem un jaukā kompānijā pavadīt 

laiku. 

 

Jaunās spēles gaida savus draugus. 

 

                         Sporta zāle. 
                                                                                  

 

 

Uz mācību gada sākumu tā 

tika izremontēta. Tā ir 

kļuvusi ļoti gaiša, un liekas, 

ka tā ir kļuvusi lielāka.  

Zālē tika uzstādīti jauni 

basketbola grozi, kuru 

augstumu var regulēt. Tie ir 

ļoti ērti dažāda vecuma 

bērniem.  

Zālē ir jauni stabili soli, 

jauni futbola vārti.  

Izremontētā zālē ir ļoti 

patīkami nodarboties. 
 

 

 

Skolas foajē 
 

Skolas foajē ir plašs, apgaismots, šeit ir daudz 

vietas.  

 

 

Pavasara instalācija. 

Ik  pa laiku tas instalācijas mainās atkarība no 

svētkiem.  

 

 

 

 

 

Caur logu atveras 

skats uz iekšējo 

pagalmu.  

Siltajā laikā 

starpbrīžos mēs 

varam iziet ārā 

pastaigāties. 

 

 

 

 

 

 

Šajā mācību gadā mēs mācāmies 

attālināti.  Mēs sazināmies ar skolotājiem, 

izmantojot zoom un tims.  Sazvanamies pa 

tālruni vai caur watsapp.  

Gribas ātrāk apsēsties pie klases soliem, tikties 

ar skolotājiem un draugiem. Trūkst "dzīvas" 

saziņas.  

Mēs gribam atpakaļ uz skolu! 

 
Skolas domes dalibnieki  

Vlada Denisa (10a klase)   

un Armands Kurevskis (12a rlase) 

 

Skolas avīzes galvenā redaktore I. Murane 
 

 


