
Karjeras izglītības pasākumi Rīgas Anniņmuižas vidusskolā 

2020./2021.m.g. 

Laiks Pasākumi 
Mācību gada 
laikā 

Karjeras izglītības integrēšana vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  
karjeras attīstības atbalsta pasākumu īstenošana, klases stundas par 
karjeras izvēli, skolēnu iepazīšanās ar profesijām, skolas absolventu 
viesošanās 

Septembris Mācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem ar mērķi iepazīt kādu no 
profesijām - 1.-12. klases 

Oktobris  26.-30. oktobris - Karjeras nedēļas “Klau! Sadzirdi savas iespējas” 
pasākumi:  
KN atklāšana: Profesiju meistardarbnīcas “Profesiju gadatirgus”- 7.-8. 
klašu skolēni; 
Kopējais skolas pasākums „Mācību priekšmetu pielietošana praksē un 
dzīves karjerā”; 
Tikšanās ar “Kalba.lv” pārstāvjiem par izglītības iespējām ārzemēs;   
RSU un RTU pārstāvji par studijām sava profilā;  
Interaktīva nodarbība ar Gints Budes modes nama pārstāvjiem “Interešu 
izglītības programmas nozīme profesionālajā  karjerā” – 6.-7.klases; 
Interaktīva nodarbība ar NVA karjeras speciālistiem “Mans ceļš uz 
karjeru: Mērķis. Izaicinājumi. Kompetences” – 9.klases; 
“Gētes Institūts Rīga – valodu nozīme karjerā”; 
Tikšanās ar dažādu profesijas pārstāvjiem un meistarklases “Dažādu 
profesiju darbnīcas” - 1.-12. klašu skolēni; 

Novembris “Manas nākotnes iespējas” - mācību ekskursija uz RSU Karjeras centru 
- 12.klašu skolēni 
 
Motivācijas vēstules rakstīšana  – “Ja es meklētu prakses/darba vietu 
ārzemēs” – 11. klašu skolēniem vācu valodas stundās 

Decembris Praktiskā mācībstunda „Dzīvei gatavs” Swedbankas “Finanšu 
laboratorijā” - 11. klašu skolēni 
 
Projektdarbs - prezentācijas par valodas noderību, tūrismu un ceļošanu 
pa vāciski runājošām zemēm - 11. un 12. klašu skolēniem  svešvalodas 
stundās 
Skolēnu anketēšana „Karjeras izvēle” (skolas psiholoģi) - 9., 12.klases 

Janvāris Praktiskā mācībstunda CIRCLE K “Kā nokļūt līdz sapņu darbam” 
(„Dzīvei gatavs”- skolu programma) - 7., 8.kl.skolēni 
 
“Savas dzīves kapteinis” – 12.klašu skolēniem  nodarbība par savu 
pašnovērtējumu un karjeras izvēli - PKK 
 



Februāris Izglītības izstāde “Skola 2021” - Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 
izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām 
Latvijā un ārzemēs – 9. un 12. klašu skolēni 
 
Piedalīšanās “Ēnu dienās” 1.-12.klases 

Marts Praktiskā mācībstunda „Dzīvei gatavs” Swedbankas “Nākotnes darba 
tirgus” (nodarbība angļu valodā)- 10.kl.skolēni 
 
Interaktīva nodarbība “Karjeras kompass” - 7.-9.klases - PKK 

Maijs Tikšanās ar Augstskolu un profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjiem 
(RSU, RTU, LU, ISMA) - 10.-11.klašu skolēni 
“Pielaiko profesiju” – darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmumu 
pieņemšana – pasākums 10.-11. klašu skolēniem - PKK 

Mācību gada 
laikā 

Augstāko un profesionālo izglītības iestāžu Atvērto durvju dienu 
apmeklējums (tajā skaitā attālināti) - 9.-12.klašu skolēni 

Mācību gada 
laikā 

Tikšanās ar dažādu profesijas pārstāvjiem un meistarklases “Dažādu 
profesiju darbnīcas” (sadarbībā ar klašu audzinātājiem) - 1.-12.klases 
 

Mācību gada 
laikā 

Tikšanās ar skolas absolventiem un skolēnu vecākiem (sadarbībā ar 
klašu audzinātājiem) - 1.-12.klases 

Mācību gada 
laikā 

Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, iepazīšanās ar profesiju pasauli 
(sadarbībā ar klašu audzinātājiem) - 1.- 12.klases 

Mācību gada 
laikā 

CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana mācību priekšmetos (ekonomikas 
stundās, valodu stundās) - 11.-12.klases 

Mācību gada 
laikā 

Karjeras attīstības atbalsta sniegšana, skolēnu un vecāku konsultēšana 
par karjeras izvēles iespējām, karjeras stundu vadīšana, grupu 
konsultēšana (PKK) - 7.-12. kl. izglītojamie, vecāki 

Mācību gada 
laikā 

CV un motivācijas vēstuļu rakstīšana mācību priekšmetos (ekonomikas 
stundās, valodu stundās) – 11.-12.klases 

Augusts  Absolventu karjeras izvēles pētījumu rezultāti un to analīze 

 

Sastādīja: pedagogs karjeras konsultants N.Ņikiforova 


