
                                                                          

                KARJERAS NEDĒĻA 2019 ,,Ielogojies nākotnē!           

 

                                                                                                    2019. gada 14.-18. oktobris 

Skolas nosaukums:__Rīgas 34. vidusskola  

 

Karjeras nedēļas tēma: ,,Nākotnes profesijas” 

                                                                                                           Pasākumu plāns 

 

Skola Kas? 

Pasākuma nosaukums 

Kur? Kad? Kam?  

Mērķa 

auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Pasākuma alībnieku 

skaits 

Pirmdiena, 14.oktobris 
Rīgas 34. 

vidusskola 

Ekskursija Rīgas Dome 

Rātslaukums 1, 

Rīga 

8.c Skolēniem būs iespēja 

iepazīties ar pašvaldības 

augstākā līmeņa darba 

organizāciju, izstaigāt Rīgas 

pašvaldības ēku, uzzināt par 

tās vēsturi, apmeklēt Portretu 

zāli un apskatīt iepriekšējo 

galvaspilsētas vadītāju 

portretus, iepazīties ar domes 

Sēžu zāli un iemēģināt 

deputātu darba vietas zālē, 

uzdot jautājumus par deputātu 

darbu un saņemt atbildes. 

31 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Mācību ekskursija lidostā 

"Rīga" 
11:10 
Mārupes nov., 

"Lidosta "Rīga" 

10/1" 

8.d Skolēniem būs iespēja 

iepazīties ar lidostas darba 

specifiku, tās vēsturi un 

attīstību, aviosabiedrībām, 

maršrutiem, kā arī lidostas 

darbības nodrošināšanā 

nodarbinātajām profesijām. 

30 

Rīgas 34. Nākotnes profesiju pasaule. 310.kab. 7.b Skolēni varēs iepazīties ar 50 



vidusskola Viktorīnas spēle. 5.c profesijām, par kurām vēl 

nebija dzirdējuši, bet pasaulē 

tās jau ir nosauktas vārdā un 

var apgūt. 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Tikšanās ar redakcijas 

pārstāvjiem. 

Izdevniecība 

„Rīgas Viļņi” vai 

Rīgas 34. 

vidusskola. Klases 

stundas laikā 

6.b  Tikšanās ar izdevniecības 

pārstāvjiem, iespēja iepazīties  

žurnālistu, literāro redaktoru 

un maketētāju, uzklausīt viņu 

stāstus  par šīm profesijām, kā 

arī uzdot interesējošus 

jautājumus. 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

"'Profesiju kokteilis'' Klases stunda 3.d Interaktīva iepazīšanas ar 

profesiju daudzveidību. 

27 

Otrdiena, 15.oktobris 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Ekskursija Mācību centrs 

“Novikontas” 

15.10.2019. 

7.c Mācību centra apmeklējuma 

laikā tiek sniegta iespēja iegūt 

plašāku informāciju par Jūras 

koledžas vēsturi, studiju 

programmām, pagūstamo 

profesiju perspektīvām. 

28 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Diskusija pēc kinofilmas (“Dimas 

Gorinas karjera”) noskatīšanās. 
201. kab. 09:55-

10:35 
10.a Radošās darbnīcas ‘Es 

būšu…darba tirgū’’. Skolēni 

radoši noformē savas klases 

telpas ārdurvis, izmantojot 

karjeras kompasu. 

32 

Rīgas 34. 

vidusskola 
Klases stunda 

,,Nākotnes profesijas” 

5. stunda 

42.kab. 

3.c Klases stundas laikā skolēniem 

saistošā veidā – krustvārdu 

mīklas, mēmais šovs – tie tiek 

iepazīstināti ar dažādām 

nākotnes profesijām. 

29 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Latvijas radio Doma laukums 8, 

13.00-15.00 

6.d Ekskursija iz Latvijas radio, 

kuras laikā skolēniem ir 

iespēja gūt priekšstatu par 

radiostacijas darbību un 

profesijām, kas tajā strādā.  

28 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Ekskursija AS “RĪGAS 

SILTUMS”, 

15.10.2019. 

13:30 

7.a Ekskursija  uz AS “RĪGAS 

SILTUMS”,   izzināt 

siltumapgādes uzņēmumu  

darba specifiku – 

20 



siltumenerģijas ražošanu, tās 

piegādi patērētājiem. 

Rīgas 34. 

vidusskola 
“Karjeras atbalstam” 5. kab. pl. 9:55 – 

10:35 

5.b Vecāku stāsti par savām 

profesijām 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

,,Ielogojies nākotnē!” Radisson Blu 

Latvija konferenču 

zālē, Elizabetes 

ielā 55 10:00-

14:00 

10.b Skolēniem būs iespēja 

piedalīties konkursā par 

nākotnes profesijām un iegūt 

vērtīgas balvas. 

33 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Tikšanās un saruna ar modes 

dizaineri un mākslinieku 

310 kab. 14:10-

14:50 

5.c  Tikšanās laikā skolēni varēs 

iepazīties jauno mākslinieku 

radošo darbu, gūt priekšstastu 

par noteikošo Latvijas modes 

industrijā. Sarunas laikā tiks 

stāstīts par modes kastingu, 

fotosesiju un modes skates 

organizēšanu. 

33 

Rīgas 34. 

vidusskola 
Tikšanās ar robežsargiem. Valsts robežsardzes 

Ventspils pārvalde 
5.a Tikšanās laikā skolēni gūs 

priekšstatu par robežsardzes 

uzdevumiem un funkcijām, 

t.sk. arī jūras robežas 

sargāšanu, dalību FRONTEX 

operācijās.     

 

31 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Ekskursija uz Valsts  

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu. 

Ugunsdzēsības 

stacija, Slokas iela 

66;   

13:30 

11.b Ekskursijas laikā skolēniem 

būs iespēja iepazīties ar  

ugunsdzēsēja darbu un 

apskatīt pienākumu veikšanai 

nepieciešamo  tehniku. 

23 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Latvijas dabas fonds – 

nākotnes profesijas bioloģijas 

jomā. 

 101. kab. 

12:30-13:10 

11.c Pasākumā uzaicinātie lektori 

stāstīs par jauniešu iespējām 

sevi pierādīt ar bioloģiju 

saistītajās profesijās. LDF 

pētījums. 

22 

Trešdiena, 16.oktobris 

 



Rīgas 34. 

vidusskola 

Diskusija “Profesiju izvēles 

grūtības “ 

306. k. 9.a Diskusijas gaitā tiks pārrunāti 

jautājumi par pirmo reālo 

lēmumu pieņemšanu, 

izvēloties savu nākotnes 

profesiju, karjeru, par 

pašizziņas nozīmi savas 

turpmākās izglītības izvēlē. 

28 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Klases stunda. 

“Latvijas augstskolas.” 

313 kab. 

7:40-8:10 

11.b Iepazīšanas ar Latvijas 

augstskolu  programmu 

daudzveidību, augstskolu 

reitingiem, kā arī iestāšanās 

nosacījumiem. 

20 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Klases stunda. 

Tikšanās ar skolas 

absolventiem. 

 

202.kab. 14.10 – 

14.50 

 

9.b Tikšanās ar skolas 

absolventiem, kas dalīsies 

savās pārdomās un atklāsmēs 

par izglītības nozīmi, 

profesijas izvēli un 

iespējamajām grūtībām. 

27 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Jūsu karjeras veidošanas 

palīgs 

 datorklasē. 

14:55-15:35 

11.c Skolēni elektroniski aizpildīs 

interešu testu, iezīmējot 

interesēm atbilstošās 

profesijas. 

22 

Rīgas 34. 

vidusskola 
“Profesiju dienas.” 307.kab. 

14:55-15:35 

5.e Radošs darbs – fotokolāžu 

veidošana par dažādām 

profesijām . 

31 

Ceturtdiena, 17.oktobris 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Paneļdiskusija par profesijām 

Latvijas tirgū. 
3.kab., 08:15-

8:55 

12.b Diskusijas laikā skolēni izdara 

secinājumus par 

pieprasītākajām un 

perspektīvākajām profesijām 

Latvijā šobrīd un tuvākā 

nākotnē. 

27 

Rīgas 34. 

vidusskola 
Mūsu vecāki. 116.kab. 5.a  Tikšanās ar V.Spisibjonokas 

mammu, kura iepazīstina ar 

savu profesiju. Stāsts par 

sociālo darbu un senioru 

31 



aprūpi mājās. 

Rīgas 34. 

vidusskola 
“Karjeras atbalstam” 5.kab. 

14:10-14:50 

5.b Izzinot vecāku profesijas, tiks 

veikta aptauja “Par ko es 

vēlos kļūt?” 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Meistarklase ar vecākiem: 

Profesija-florists. 

Izstāde klasē “Mana nākotnes 

profesija”. 

107.kab. 7.-8.st. 5.d Floristikas meistarklase ar 

J.Tkačuku . 

Kā arī klasē skolēni veido 

nelielu izstādi “Mana 

nākotnes profesija. 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

“Karjeras nedēļa 2019 – 

profesiju dienas“ 
Rīgas Tūrisma un 

radošās industrijas 

tehnikums 

10:00-14:00 

8.b Tehnikuma apmeklējuma 

laikā skolēniem būs iespēja 

uzzināt par profesijām, ko 

šajā profesionālās izglītības 

iestādē var apgūt. Skolēni 

varēs arī pārliecināties par šo 

profesiju piemērotību sev. 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Literāru darbu varoņu profesijas 201 kab.  10.a Literāra spēle, kuras laikā 

skolēni iepazīstas ar dažādu 

lit. varoņu profesijām. 

32 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Tikšanās ar skaistumkopšanas 

jomas profesijas  pārstāvi 
105.kab 14:55-

15:35 

8.a Tikšanās ar skolēnu 

vecākiem, kas strādā 

skaistumkopšanas jomā savā 

privātā uzņēmumā. 

27 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Ekskursija uz Valsts  

ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu. 

Ugunsdzēsības 

stacija, Slokas iela 

66;  8:30-10:30 

6.a Ekskursijas laikā skolēniem 

būs iespēja iepazīties ar  

ugunsdzēsēja darbu un 

apskatīt pienākumu veikšanai 

nepieciešamo  tehniku. 

31 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Meistarklase „Prasmīgās 

rokas” 
314.kab. 8.d  Radošā darbnīcā skolēniem 

būs iespēja iejusties 

mākslinieka – noformētāja 

lomā, noformējot dāvanas un 

atklātnes. 

30 



Piektdiena, 18.oktobris 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Klases stunda “Mana nākotnes 

profesija”. 

Klases stunda. 

210. kab. 14:55 

7.d.  Klases stundas laikā skolēni 

prezentē iepriekš sagatavotu 

informāciju par profesijām, 

analizē, diskutē, izdara 

secinājumus par dažādām 

profesijām. 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Klases stunda.  Dabaszinību 

skolas apmeklēšana (dārznieka 

profesija) 

45.kab. 3.a Iepazīsties ar dārznieka 

profesiju, darba vidi, 

nepieciešamajām prasmēm un 

iemaņām.. 

30 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Zīmējumu izstāde 

”Par ko kļūt nākotnē?” 

42.kab. 3.c Izstāde klasē “ Mana 

nākotnes profesija”. 

29 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Paneļdiskusija par profesijām 

Latvijas tirgū. 

207.kab. 

14:55-15:35 

12.a Diskusijas laikā skolēni izdara 

secinājumus par 

pieprasītākajām un 

perspektīvākajām profesijām 

Latvijā šobrīd un tuvākā 

nākotnē. 

16 

Rīgas 34. 

vidusskola 

Klases stunda “Es izvēlos 

nākotni”. 

 208.k.  

14:55-15:35 

6.c  Klases stundas laikā skolēni 

tiek aicināti padomāt un 

diskutēt, kā izmainīsies darba 

tirgus nākotnē, kādas 

profesijas būs pieprasītās, 

kādas aizies vēsturē.   

32 

     Karjeras nedēļas 

dalībnieku skaits kopā: 

 

Skolas karjeras attīstības atbalsta koordinators vai pedagogs karjeras konsultants (vārds, uzvārds, ē-pasts, tālrunis): 

 

 

 


