
 

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Rīgas 54. vidusskolas 

KARJERAS NEDĒĻAS 2019 PASĀKUMU PLĀNS (14.-18.10.2019.) 

N.p.

k. 
Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 
Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1.  Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašvērtējuma 

veikšana 

 

„Dzīvei gatavs” 

 

Praktiskā mācībstundā skolēni apgūs tematu par nākotnes 

darba tirgu, iepazīsies ar nākotnes profesijām, diskutēs par 

profesijām un dažādām prasmēm, kas šobrīd neeksistē. 

5. klases skolēni - 

40 

 

14.10. 2019. 

plkst.9.00 

 

2.  Izglītības iespēju 

izpēte 

Dream foundation 

organizācijas lekcija 

 

Skolēniem būs iespēja iepazīties ar izglītības iestādēm 

Somijā un Kembridžas eksāmena kārtošanas iespējām.  

11.-12. klašu 

skolēni 

14.10.2019. 

3.  Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

Pašvērtējuma 

veikšana 

 

Interaktīva diskusija 

,,Ielogojies 

nākotnē!” 

Skolēni uzzinās par nākotnes profesijām un būs iespēja 

piedalīties konkursā par nākotnes profesijām un iegūt 

vērtīgas balvas.  

8.-12. klašu skolēni  15.10.2019. 

4.  Darba pasaules 

iepazīšana 

Finanšu laboratorija 

Swedbank 

 

Tiks veicināta un pilnveidota skolēnu finanšu pratība, 

mudinās skolēnus pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties 

ar savām finansēm. 

Būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski 

nostiprināt jau esošās. 

7.b klase 15.10.2019. 

5.  Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Pašvērtējuma 

veikšana 

 

“Nākotnes 

aicinājums” 

Nodarbība par mērķu plānošanu rosinās bērnus domāt, kā 

atrast savu nākotnes aicinājumu, ko viņiem patiktu darīt 

nākotnē. Pieredzējušu speciālistu vadībā bērni sastādīs 

savu individuālo mērķu karti. 

1., 6.a klases 

skolēni 

16.10.2019. 

6.  Darba pasaules 

iepazīšana 

Uzņēmuma 

,,Latvijas finieris” 

Skolēniem būs iespēja apskatīt finiera ražotni un 

profesijām, kas vajadzīgas kokmateriālu izstrādājumu 

8.a klases skolēni 16.10.2019. 



 

 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

apmeklējums ražošanai.  

7.  Darba pasaules 

iepazīšana 

 

Finanšu laboratorija 

Swedbank 

 

Skolēnu finanšu pratības veicināšana un pilnveidošana, 

mudinās pieņemt pārdomātus lēmumus, rīkojoties ar savām 

finansēm. 

Būs iespēja iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski 

nostiprināt jau esošās. 

9. klases skolēni 16.10.2019. 

8.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(informātika) 

Informātika 

Swedbank 

 

 Skolēni uzzina par drošību, veicot pirkumus internetā. 

Jaunieši iejutīsies bankas drošības speciālista lomā, lai 

kritiski izvērtētu, kā atbilstoši rīkoties dažādās ikdienas 

situācijās, rīkojoties ar naudu interneta vidē.  

11. klases 

skolēni 

17.10.2019. 

 

 

Pedagogs karjeras konsultants M. Čerepenko 


