
Skolas nosaukums Rīgas 22.vidusskola 
                KARJERAS NEDĒĻA 2014 - Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu? 

 

                                                                                                    2014.gada 13.-17.oktobris 
 
Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas 
resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru). 
                                                                                                           Pasākumu plāns 

 
Kad? Kas? 

Pasākuma nosaukums 

Kur? Kam?  

Mērķa auditorija  

Par ko? 

Pasākuma īsa anotācija 

Kontaktpersona? 

Pirmdiena, 13.oktobris 
 Plakātu konkurss  Rīgas 22.vsk. 

 
3.b klases skolēniem Vecāku profesijas  Klases audzinātāja 

L. Jefremova 

 Plakātu konkurss  Rīgas 22.vsk. 
 

9.c klases skolēniem Vecāku profesijas  Klases audzinātāja 
I.Stasjuka 

14.30 Uzņēmuma „Rīgas 
satiksme” apmeklējums 

SIA "Rīgas satiksme" 
5.tramvaja depo 

9.c klases skolēniem Iepazīties ar Rīgas sabiedriskā 
transporta vēsturi;  
uzdot jautājumus par Rīgas 
sabiedrisko transportu un saņemt 
speciālistu atbildes.  

Klases audzinātāja 
I.Stasjuka 

14.30 Uzņēmuma „Rīgas 
satiksme” apmeklējums 

SIA "Rīgas satiksme" 
5.tramvaja depo 

9.b klases skolēniem Apskatīt, kā remontē 
transportlīdzekļus, un redzēt 
ārpuses mazgāšanu, salona tīrīšanu 
un citas interesantas lietas. 

Klases audzinātāja 
I.Losberga 

 VG KVADRAPAK 
apmeklējums (tipogrāfija) 

Rīga, Vienības gatve  
11 

6.b klases skolēniem Iepazīšanās ar poligrāfiķa profesiju Klases audzinātāja 
Marina Ružanska 

 Klases stunda 
„Vai tu zini?” 

 203.kab., skolā 12.b klases skolēniem Tikšanās un saruna ar „Lynk Tur” 
pārstāvjiem. Informācija par 
iespējām iegūt izglītību un 
profesijas ārzemēs.  

Klases audzinātāja  
T.Ščerbiņina. 

 „Manu vecāku 
profesija”. Ārsta 
profesija. 

312. kab., skolā  1. a klases skolēniem 
Dzejoļi krievu valodā.  
Kādu profesiju jūs vēlaties, kad 
izaugsiet ? 
Spēle „Mīklas par profesijām”.   

Klases audzinātāja  
J. Dorfmane, 
Dr. Ferbers, 
kardiologs - 



Tikšanās ar dr. Ferberu. 
Stāsts par ārsta profesiju. 
Prezentācija „ Mediķi”. 

reanimatologs. 

 Klases stunda „Manu 
vecāku profesija”  

311. kab., skolas ēkā. 3.a klase skolēniem Skolēni intervē savus  vecākus un 
pastāsta par to klasesbiedriem. 

Klases audzinātāja 
J.Dubrova 

13.45 Klases stunda „Manu 
vecāku profesija” 

Skolā, 405. kab. 6.a klases skolēniem Tikšanās ar vecākiem Klases audzinātāja 
Gaļina Kožane 

Otrdiena, 14.oktobris 
 Mape ar sacerējumiem  

„Vecāku profesijas”  
3.b klasē, skolas ēkā  3.b klases skolēniem Vecāku profesijas  Klases audzinātāja 

L. Jefremova 
15.00 Ekskursija uz  radio 

MIX FM 
Kr.Valdemāra 8 10.b klases skolēniem Iepazīšanās ar profesijām 

(žurnālists, diktors, radio vadītājs, 
menedžeris) 

Klases audzinātāja 
M.Trušina,  
E. Kuzņecova 
(vecāki)  

 Plakāts ”Vecāku 
profesijas” 

Klases stunda 
403.kab., skolā 

9.b klases skolēniem Klasesbiedru iepazīstināšana ar 
vecāku profesijas specifiku un 
interesantiem faktiem. 

Klases audzinātāja 
I.Losberga 

 
Celtnieka profesija 

 
Klases stunda skolā 

 
1. a klases skolēniem 

Spēle „Mīklas par profesijām”.   
Tikšanās ar Gintu Grāveri.  
Stāsts par celtnieka profesiju. 
Prezentācija „ Celtnieka 
profesija”. 

Klases audzinātāja  
J. Dorfmane, 
Gints Grāveris. 

12.00-
14.00 

Tikšanās un saruna Skolas ēkā 9.a klases skolēniem Mana profesija – māksliniece. Klases audzinātāja,  
Beļajeva Jekaterina 

 Plakāta izgatavošana 212. kab., skolā 11.b klases skolēniem Par karjeras nedēļu. Klases audzinātāja  
M.Lapšina 

14.30 Lekcija „Profesiju 
izvēle. Zinātne un 
profesija” 

202. kab., skolā 8. c, 9.c klases 
skolēniem 

Profesijas izvēles nozīmīgums. 
Lasīs LU prof. A.Broks 

Klases audzinātāja  

Novicka O., 
Klases audzinātāja   

I.Stasjuka 
 Ekskursija „Rakši” 8.a skolēniem un 

vecākiem 
Iepazīties ar darbu saimniecības 
fermā 

Klases audzinātāja  

L.Naidjonoka 
10.00.-
12.00. 

Ekskursija  „Annas pagrabs” 2.a klases skolēniem Iepazīties ar Bērnu tehn. jaunrades 
centru „Annas pagrabs” 

Klases audzinātāja  

V.Mamuškina 
Trešdiena, 15.oktobris 

 Klases stunda Rīgas 22. vidusskola 6.b klases skolēniem Iepazīšanās ar dažādām profesijām Klases audzinātāja 



„Profesijas varavīksne” Marina Ružanska 
 

Konditora profesija. 
Fabrika „Laima”  1. a klases skolēniem 

 „Laimas” fabrikas apmeklēšana. 
Fotoreportāža. 

Klases audzinātāja  
J. Dorfmane, 
 „Laimas” fabrikas 
personāls. 

13.00-
13.40 

Vecāku prezentācija: 
„Mana profesija” 

313.kab., skolā 2.b klases skolēniem Atnāks Artjoma Karelova mamma 
un vadīs prezentāciju par savu 
profesiju (pārdevēja, grāmatvedība 
u.c.) 

Klases audzinātāja 
G.Pisakova,  
skolēna mamma 
Karelova Marina 

12.00-
14.00 

Meistarklase Skolas ēkā 9.a klases skolēniem Mana profesija – māksliniece. Klases audzinātāja,  
Beļajeva Jekaterina 

 Ekskursija RSU 
Medicīnas un 
Stomatoloģijas fakultātē. 

Rīgas Stradiņa 
Universitāte 

11.b klases skolēniem Apskatīt dažādas katedras un būs 
iespēja izmantot tehnisko katedru 
aprīkojumu. 

Marina Fomičeva – 
konsultante 
 

13.00.-
13.40. 

Vecāku prezentācija 
„Mana profesija” 

304.kab., skolā 2.a klases skolēniem Atnāks Kazicānes Milanas mamma 
un vadīs prezentāciju par savu 
profesiju (grāmatvedība, vizāžists 
u.c.) 

Kazicāne Renāte 
(skolēna māte) 

12.15 Profesiju kaleidoskops BSA 6.a klases skolēniem Ekskursija, prezentācija par 
profesiju dažādību 

Klases audzinātāja  

Gaļina Kožane, 
Rimma Dudareva 
(skolēna māte) 

 Mediķa profesijas manā 
dzīvē. 

Klases stunda skolā 7.b klases skolēniem Saruna ar vecākiem (skolas 
medmāsa un ārsta palīgs ), pirmās 
palīdzības un aprūpes elementu 
demonstrēšana. 

Klases audzinātāja 
Ļubova Voroncova 

10.55-
11.35 

Mini-projekti  
„Dažādas profesijas” 

Informātikas stundā 
402. kabinetā, skolā 

7.a klases skolēniem Skolēni meklēs informāciju 
internetā par dažādām profesijām: 
1. Profesijas apraksts. 
2. Kur Latvijā var mācīties, lai 
iegūtu šo profesiju? 
3. Kādas ir darba iespējas Latvijā? 
Pēc tam skolēni prezentēs savus 
darbus. 

Marks Gitermans 

11.55-
12.35 

Mini-projekti  
„Dažādas profesijas” 

Informātikas stundā 
402. kabinetā, skolā 

6.a klases skolēniem Skolēni meklēs informāciju 
internetā par dažādām profesijām: 

Marks Gitermans 



1. Profesijas apraksts. 
2. Kur Latvijā var mācīties, lai 
iegūtu šo profesiju? 
3. Kādas ir darba iespējas Latvijā? 
Pēc tam skolēni prezentēs savus 
darbus. 

Ceturtdiena, 16.oktobris 
11.55 Tikšanās ar skolnieces 

māti, kura ir ārste 
Skolā, klases stunda 10.b klases skolēniem Iepazīšanās ar ārsta profesiju Klases audzinātāja 

M. Trušina 
 Spēle „Pasaulē ir ļoti 

daudz profesiju” 312.kab., skolā 
  

Stunda kopā ar vecākiem. 
Stāsti. 
Jautājumi. 
Darbarīki. 
Fotogrāfijas. 
 

Klases audzinātāja  
J. Dorfmane 

 

 Tikšanās un saruna ar 
psihologu Jakimčuku 
(skolēna mamma). 

311. kab., skolā 3.a klase skolēniem Kāpēc šī profesija ir vajadzīga 
mums? 
Kā labāk saprast citus cilvēkus?  
 

Klases audzinātāja  
J.Dubrova 

 Career and jobs Test Angļu valodas stundā, 
skolā 

7.b klases skolēniem Skolēni izpilda dažādus apmācības 
testus par nākamo profesiju angļu 
valodā. 

Klases audzinātāja  
Ļubova Voroncova 



 

9.15-
9.55 

Mini-projekti  
„Dažādas profesijas” 

Informātikas stundā 
402. kabinetā, skolā 

6.b klases skolēniem Skolēni meklēs informāciju 
internetā par dažādām profesijām: 
1. Profesijas apraksts. 
2. Kur Latvijā var mācīties, lai 
iegūt šo profesiju? 
3. Kādas ir darba iespējas Latvijā? 
Pēc tam skolēni prezentēs savus 
darbus. 

Marks Gitermans 

Piektdiena, 17.oktobris 
 Klases stunda  3.b klase, skolā  3.b klases skolēniem Higiēnas skaistumkopšanas 

speciālista ieteikumi ( vecāki: I. 
Donskaja vai T. Iņutina )  

Klases audzinātāja 
L. Jefremova 

11.55 Klases stunda „Manu 
vecāku profesija”  

205. kab., skolas ēkā. 5.b klases skolēniem Skolēni intervē savus  vecākus un 
pastāsta par to klasesbiedriem. 

Klases audzinātāja  
N. Masļeņnikova 

14.35 Klases stunda „Manu 
vecāku profesija”  

409.kab., skolā 9.c klases skolēniem  Klases audzinātāja 
I.Stasjuka 

 
Secinājumi „Manu 
vecāku profesija” 

312.kab., skolā 1. a klases skolēniem Dzejoļi krievu valodā.  
Fotogrāfiju pārskats no Laimas 
fabrikas.  
Bērnu zīmējumi vai kopējs plakāts  
„Profesijas”. 
Secinājumi. 
Balvas.  

Klases audzinātāja  
J. Dorfmane 
Vecāki 

13.00-
13.40 

Klases stunda „Manu 
vecāku profesija” 

313.kab., skolā 2.b klases skolēniem Stāstām par savu vecāku 
profesijām un zīmējam. 

Klases audzinātāja  
G. Pisakova 

 Klases stunda „Manu 
vecāku profesija” ar 
klases vecāku 
aicinājumu. 

212. kab., skolā 11.b klases skolēniem Labāk izzināt vecāku profesijas. Klases audzinātāja  
M.Lapšina 

11.55 Klases stunda „Vecāku 
profesija” 

403. kab., skolā 8.c klases  skolēniem Vecāki stāstīs par savu profesiju Klases audzinātāja  
Novicka O. 

 Klases stunda „Vecāku 
profesija” 

206.kab., skolā 8.a klases skolēniem Stāsts par profesijām Klases audzinātāja  

L.Naidjonoka, 
Černišova, Āķis, 



Drabkina 
13.45.-
14.25. 

Klases stunda   Stāstām par savu vecāku 
profesijām un zīmējam plakātus. 

Klases audzinātāja  

V.Mamuškina 
 Ekskursija „Radošās 

profesijas manā dzīvē” 
Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 

7.b klases skolēniem Skolēni muzejā iepazīsies ar 
izstādi, dekoratoru, dizaineru, 
mākslinieku profesiju elementiem. 

Klases audzinātāja  

Ļubova Voroncova 

9.15-
9.55 

Mini-projekti  
„Dažādas profesijas” 

Informātikas stundā 
402. kabinetā, skolā 

6.b klases skolēniem Skolēni meklēs informāciju 
internetā par dažādām profesijām: 
1. Profesijas apraksts. 
2. Kur Latvijā var mācīties, lai 
iegūt šo profesiju? 
3. Kādas ir darba iespējas Latvijā? 
Pēc tam skolēni prezentēs savus 
darbus. 

Marks Gitermans 

 
Skolas karjeras izglītības koordinators (vārds, uzvārds, ē-pasts, tālrunis): I.Stasjuka 
 

www.draugiem.lv/viaa 
www.facebook.com/Karjerasnedela 

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela  
 
 

 


