
KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!” 
 

2018.gada 8.-12.oktobris 
 
Skola: Rīgas Anniņmuižas vidusskola     
 

Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts): Nataļja Ņikiforova (1.-9.kl.), t.26005405, Svetlana Bubnova (10.-12.kl.), t.27082881, 
ramvs@riga.lv 

 

Skolas pasākumu plāns  
 

Cikos? Kas? 
Pasākuma nosaukums 

Kur? 
Vieta 

Kam?  
Mērķa 

auditorija  

Par ko? 
Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 

Pirmdiena, 8.oktobris 
8.00 Karjeras nedēļas atklāšana Rīgas Anniņmuižas 

vidusskola, 1.stāva 
vestibils 

Skolēni Tēma: “Profesiju pasaule. Karjeras iespējas”. 
Profesiju meistarklases. Power point 
prezentācijas (6.-9. kl. skolēni). 

N.Ņikiforova 

 Pārrunas par Karjeras nedēļas 
plānu. 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola 

1.-12.klases Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus ar 
Karjeras nedēļas plānu 

N.Ņikiforova, 
S.Bubnova 

8.30-
8.45 

Kopējais skolas pasākums 
„Mācību priekšmetu 
pielietošana praksē un dzīves 
karjerā” 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola 

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

Visi priekšmetu 
skolotāji 

9.10, 
10.00 

Vācu valoda manai nākotnei Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

10.-12.klases 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. 

S.Bubnova 

Otrdiena, 9.oktobris 
 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.  

Klašu audzinātāji 

 Skolas absolventu tikšanās 
skolēniem 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola 

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

Klašu audzinātāji 



Trešdiena, 10.oktobris 
10.00 RTU ieskats tehniskajās 

specialitātēs 
Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

10.-12. klases RTU pārstāvja prezentācija par RTU 
piedāvātajām tehniskā virziena studiju 
programmām un karjeras iespējām šis studijas 
pabeidzot. RTU absolventu veiksmes stāsti, 
biznesa inkubators un tā sniegtās iespējas. 

S.Bubnova 

12.25, 
13.30, 
14.15 

Interaktīva nodarbība ar NVA 
karjeras speciālistiem “Mans 
ceļš uz karjeru: Mērķis. 
Izaicinājumi. Kompetences” 

Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

 9.a, 9.b, 9.c  Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras 
speciālisti palīdz skolēniem izprast savas 
profesionālās intereses, savu potenciālu, spējas 
un psiholoģiskās īpatnības, dzīves un darba 
vērtības un vajadzības, ka arī apspriež  
iespēju atrast darbu izvēlētajā profesijā pēc tās 
apgūšanas.   

N.Ņikiforova 

15.00 Swedbank stunda “Dzīvei 
gatavs” programmas ietvaros 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola, kab. 212 

11.a klase 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. 

S.Bubnova 

 Skolēnu vecāku karjeras 
pieredze un meistarklases 

Rīgas Anniņmuižas 
vidusskola 

1.-12.klases Skolēnu vecāki dalās ar savu pieredzi un 
pārdomām par savu profesiju 

Klašu audzinātāji 

Ceturtdiena, 11.oktobris 
15.00 Swedbank stunda “Dzīvei 

gatavs” programmas ietvaros. 
Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

11.b klase 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. 

S.Bubnova 

 Mācību ekskursijas uz 
Latvijas uzņēmumiem 

 1.-4.klases Iepazīšanās ar uzņēmuma darbību N.Ņikiforova 

15.00 Ieskats medicīnas profesijas Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

12.a klase RSU karjeras centra lekcija par medicīnas 
nozares profesijām, valsts prioritātēm medicīnas 
nozarē un nepieciešamajām prasmēm. 

S.Bubnova 

Piektdiena, 12.oktobris 
13.00 Veiksmīgas karjeras 

veidošana. 
Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

11.-12.klases  
(20 skolēni) 

LU karjeras centra vadītāja organizēs 
meistarklasi par savas karjeras veidošanu, 

S.Bubnova 



jautājumiem, kas jāņem vērā izvēloties profesiju 
un studiju virzienu. 

15.00 Ieskats medicīnas profesijas Skolas konferenču 
zālē (238.kab.) 

11.a RSU karjeras centra lekcija par medicīnas 
nozares profesijām, valsts prioritātēm medicīnas 
nozarē un nepieciešamajām prasmēm. 

S.Bubnova 

 
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 8.līdz 12.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. 
 
Sagatavoja: Nataļja Ņikiforova (1.-9.kl.) un Svetlana Bubnova (10.-12.kl.) 
 
Datums: 2018.gada 28.septembrī 


