
                                                                                                                                                                      

                KARJERAS NEDĒĻA 2020                   
 

                                                                                                    2020.gada 26.-30.oktobris 
Skolas nosaukums: Rīgas Anniņmuižas vidusskola     
 
2020. gada Karjeras nedēļas moto ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas” 
                                                                                                            

Pasākumu plāns 
                                                                                                            

 Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? Kad? Kam?  
Mērķa 

auditorija  

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

 

Pirmdiena, 26.oktobris 
 Pārrunas par Karjeras nedēļas plānu. Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, klases stundās 
1.-12.klases Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus ar Karjeras nedēļas 

plānu. 
 

 Kopējais skolas pasākums "Mācību 
priekšmetā iegūto zināšanu un prasmju 
saistība ar reālo dzīvi" 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, mācību 
stundās 

1.-12.klases Priekšmetu skolotāji stāsta par sava mācību priekšmeta 
svarīgumu un pielietošanu praksē, karjerā, dažādās 
specialitātēs, un kāpēc jāmācas. 

 

 Audzināšanas stundas par karjeras 
tēmām 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola 

1.-12.klases Audzināšanas stundas par karjeras izvēles tēmām. Zīmējumu 
izstādes „Mana nākamā profesija”. Kolāžu „Profesiju 
daudzveidība” izveide.  

 

Otrdiena, 27.oktobris 
 Interaktīva tiešraides diskusija 

vecākiem un pedagogiem par karjeras 
lēmumiem 

Tiešraidē VIAA Facebook 
kontā @TavaiKarjerai, 
plkst. 19.00 - 20.00 

Skolēnu 
vecāki un 
pedagogi 

Tiešraides diskusijā vecāki var uzklausīt speciālistu viedokli 
par karjeras izvēlei pieejamos resursus un diskutēt par 
karjeras lēmuma pieņemšanā iesaistīto cilvēku lomu jauniešu 
nākotnes izvēlēs. 

 

 Interaktīva nodarbība ar Gints Budes 
modes nama pārstāvjiem “Interešu 
izglītības programmas nozīme 
profesionālajā  karjerā” 

305.kab., 3.-5.stundas 6. 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. 

 

 Skolas absolventu tikšanās skolēniem 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, klases stundās 

9.-12. klases Skolas absolventi dalās ar savu karjeras pieredzi un dod 
padomus, kā izvēlēties nākamo dzīves ceļu 

 



Trešdiena, 28.oktobris 
 Interaktīva tiešraides diskusija 

jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem 
pats!” 

Tiešraidē VIAA Facebook 
kontā @TavaiKarjerai, 
plkst. 10.00 - 11.00 

9.-12.klašu 
skolēni 

Interaktīva diskusija jauniešiem par karjeras lēmuma 
pieņemšanu, par to, kuros cilvēkos ieklausīties, domājot par 
savas karjeras izvēli, par stereotipiem un aizspriedumiem par 
profesiju prestižu, kā atpazīt savas stiprās un vājās puses, 
domājot par karjeras izvēli un tml. Tiešraides laikā skolēni 
varēs uzdot jautājumus FB komentāros.   

 

 Swedbank “Dzīvei gatavs” programmas 
ietvaros karjeras stunda  “Nākotnes 
darba tirgus” 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, konferenču 
zāle, 2. un 3.stundas 

10.a un 10.b 
klases 

Skolēni, iejūtoties karjeras konsultanta lomā, skolēni apgūs 
tematu par nākotnes darba tirgu. Jaunieši tiks iepazīstināti ar 
nākotnes profesiju izaicinājumiem un diskutēs par dažādām 
prasmēm, kas jāattīsta jau šodien, lai nākotnē veiksmīgi 
darbotos profesijās, kas šobrīd vēl nemaz neeksistē. Tiks 
pārrunātas tādas prasmes kā IT kompetence, sadarbība, 
emocionālā inteliģence, adaptēšanās spēja un citas. 

 

 RTU ieskats tehniskajās specialitātēs 
 (pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, konferenču 
zāle, 7. un 8.stundas 

12.a un 12.b 
klases 
skolēni 
 

RTU studentu pārstāvis stāstīs un dalīsies pieredzē, kādas 
iespējas izglītībai sniedz tieši viņu universitāte, jautājumiem, 
kas jāņem vērā izvēloties profesiju un studiju virzienu. 
 

 

 Swedbank  “Dzīvei gatavs” 
programmas ietvaros karjeras stunda  
“21.gadsimta kompetences” 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, konferenču 
zāle, 4. un 5.stundas 

11.a un 11.b 
klases 

Iejūtoties personīgo finanšu konsultanta lomā, skolēni apgūs 
tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. 
Stundas gaitā skolēni iepazīsies ar vairākiem reāliem 
gadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas 
konsultantiem, un kopā ar bankas ekspertu radīs risinājumus 
veiksmīgai personīgo finanšu plānošanai. 

 

Ceturtdiena, 29.oktobris 

 Mācību ekskursijas uz Latvijas 
uzņēmumiem (ekskursijas notika 
septembrī) 

Latvijas uzņēmumi, 
mācību ekskursijas dienas 
garumā 

1.-12.klases Iepazīšanās ar uzņēmumu darbību  

      
 ,,Kā gūt panākumus?”- augstskolas 

ISMA pārstāvju karjeras pasākums 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Skolas konferenču zālē 
(238.kab.), 5. un 6. 
stundas 

12.a un 12.b 
klases 
skolēni 

ISMAs pasniedzēji iepazīstinās skolēnus ar studiju 
programmām augstskolā un par to, kā pareizi izvirzīt savus 
karjeras mērķus un sasniegt tos. 

 

 Rīgas Stradiņa universitātes Krusta 
medicīnas koledžas informatīvais 
pasākums 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, konferenču 
zāle, 7. un 8.stundas 

11.a un 11.b 
klases 

Skolēni iepazīstinās ar studiju iespējām veselības aprūpes 
izglītībā un ar profesijām, saistītām ar medicīnu. Nodarbības 
laikā skolēniem būs iespēja izmēģināt drosmi, veicot kādu 
medicīnisku procedūru vai injekciju uz manekena/rokas un arī 
izmēģināt salikt cilvēka orgānu manekena puzli. 

 



Piektdiena, 30.oktobris 
 RSU karjeras centra interaktīvais 

pasākums, karjeras tests 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Skolas konferenču zālē 
(238.kab.) 

10.a un 10.b 
klases 

RSU karjeras centra speciālistu lekcija par pareizo karjeras 
izvēli, medicīnas nozares profesijām, valsts prioritātēm 
medicīnas nozarē un nepieciešamajām prasmēm. Skolēni 
izpilda karjeras testu. 

 

      Veiksmīgas karjeras veidošana sākas ar 
studijām – iespējas ārzemēs (KALBA), 
tiešsaistes pasākums 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, plkst. 14.00 
(tiešsaistē) 

12.a un 12.b 
klases 
skolēni 
 

KALBA pārstāvis Eduards  stāstīs un dalīsies pieredzē, kādas 
iespējas studijām un   izglītībai ārpus Latvijas valsts. Iespējas 
studēt un mācīties ārzemēs. 

 

 Swedbank  “Dzīvei gatavs” 
programmas ietvaros karjeras stunda  
“Kas ir karjera?” 
(pasākums pārcelts uz vēlāko laiku) 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, konferenču 
zāle, 2., 3. un 4.stundas 

7.b, 8.a, 8.b 
klases 

Nodarbības laikā skolēni pārdomās nākotnes darba iespējas. 
Izzinās darba tirgus attīstības īpatnības un prasības. Skolēni 
pētīs soļus, kas jāsper, lai varētu darīt savu sapņu darbu, un 
veidos izpratni, kādēļ mūsdienās ir jāmācās mūža garumā. 

 

      
 
Skolas karjeras attīstības atbalsta koordinatore (vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis):  
Nataļja Ņikiforova, t.26005405, 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. 
Klases stundās tiek organizētas tikšanās ar vecākiem un skolas absolventiem- prezentācijas, diskusijas, radošās darbnīcas par vecāku profesijām. 


