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KAA   ĪSTENOJUMS 2018./2019.M.G.

 Visai skolai

 Karjeras nedēļas aktivitātes 2018.gada oktobrī 
Laiks un vieta Klašu grupa Nosaukums Anotācija 

8.10.2018. pkst. 

12.30 

un 14.00  

Ropažu vsk. 

zāle

8.-9.a 

9.b , 10. 

-12.

„Mana šodiena –

pamats nākotnes 

karjerai mākslas 

jomā” (ESF 

finansējums)

Tikšanās/ interaktīva nodarbība ar  režisoru un drāmas skolotāju 

Viesturu Roziņu  – par viņa darba  ikdienu, profesijai nepieciešamajām 

prasmēm, zināšanām, personisko pieredzi no skolas sola līdz šodienai, 

veidojot izpratni par izglītības nozīmi nākotnes karjerā.  

9.10.2018. 

Klases stundā

1.-6. „Manu vecāku 

profesija”

Skolēni prezentē savu vecāku vai citu tuvu cilvēku nodarbošanos, saistot 

to ar savām iespējām jau tagad apgūt nepieciešamās zināšanas un 

prasmes.

9.10.2018. 

Klases stundā

7.-12. 

klasei

diskusijas 

„Vai apzinos savas 

karjeras vadības 

prasmes un to 

pielietojumu 

turpmākajā dzīvē? 

‘’

Skolēni grupās (pa 3-5) vai klasē kopumā iepazīstas ar materiālu 

„Karjeras orientēšanās karte”,  izvērtē kuras karjeras vadības prasmes 

viņi apzinās, kas tiek apgūtas, ko gribētu vēl, iztēlojas kādas prasmes 

būs  nepieciešamas nākotnē 

Gala rezultātā veido kādas nākotnes profesijas CV (vēlams plakāta 

formā), kurā ietver: nosaukumu- nodarbošanās jomu, nepieciešamās 

parsmes un zināšanas, darba ikdienu, izglītības iespējas

9.10.2018. 

klases stundā 

7. Iedvesmas stunda Saruna ar uzņēmēju Endiju Krūtmani par uzņēmējdarbības attīstību, 

par dzīves mērķu izvēli.

Skolēni uzzina par  nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, gūst izpratni 

par savu piemērotību uzņēmējdarbībai . 

11.10.2018. 

plkst.14.00 

9.-12. „Mana šodiena –

pamats nākotnes 

karjerai radošo 

industriju  jomā”  

” (ESF 

finansējums)

Tikšanās/ interaktīva nodarbība ar  pedagoģi, žurnālisti, producenti Ilzi 

Lasmani –Broži – par viņas darba  ikdienu, profesijai nepieciešamajām 

prasmēm, zināšanām, personisko pieredzi no skolas sola līdz šodienai, 

veidojot izpratni par izglītības nozīmi nākotnes karjerā.  



KAA   ĪSTENOJUMS 2018./2019.M.G.

Visai skolai   https://ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/enu-diena-2019-
ropazu-vidusskola-6803

Ēnu diena 2019  Ropažu vidusskolā notika kā 

projektu diena ar integrētu karjeras izglītības saturu 

 Liela ražošanas uzņēmuma tidzniecības nodaļas vadītājs Zigurds Erciņš
iepazīstināja ar ražošanas procesu 2.klases bērnus, rosinot izvēlēto mērķi
censties vienmēr sasniegt. Savukārt ar 9.-12.klašu skolēniem pārrunāja savu
karjeras ceļu dažādās nozarēs, iegūto izglītību, rosināja pieņemt jebkurus
izaicinājumus, lai izprastu to, kas katram ir derīgs. 

 Medmāsa Inessa Daukšte ar 4.klašu bērniem pārrunāja profesijas prieka
brīžus un grūtības, demonstrēja darba instrumentus.  Skolēni ar interesi
klausījās stāstījumu un arī paši dalījās savā pieredzē. 

 Uzņēmēja Nellija Štolcermane 5.ab, 6.a, 7.ab, 12.klašu skolēniem pastāstīja
par savu ceļu uz privāto biznesu, par karjeras kāpnēm, izaicinājumiem
privātajā uzņēmējdarbībā. 

 Interesanta saruna izvērsās 3.klašu skolēniem par vilciena
konduktora/mašīnista palīga darbu ar Nelliju Rodinu. Izrādās mūsdienās
tā nav tikai vilciena biļešu pārdošana, bet jāuzņemas atbildība arī par kārtību
un drošību vilciena vagonos.

 Savukārt 2.klases skolēni pēc nodarbības par ražošanas procesu, ķērās klāt
paši un ēnoja savu skolotāju Indru Ķeķi mājsaimnieces amatā - gatavoja
mīklu, cepa cepumus un visā skolā radīja svētku noskaņu. 

https://ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/enu-diena-2019-ropazu-vidusskola-6803


ĒNU DIENA (TURPINĀJUMS)
 ESF projekta ietvaros  notika KAA pasākums 

«Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai 
arheoloģijas jomā» arheologs Uģis Urtāns 6.a,7.ab, 
9.ab, 10.,11.,12.klašu skolēnus iepazīstināja ar
arheologa profesijas izaicinājumiem, mūsdienu
metodēm, izglītības un darba iespējām, kā arī
demonstrēja paša iegūtos lietiskos avotus un 
organizētos izrakumus mums tuvējā Ķoderu pilskalnā. 



KAA   ĪSTENOJUMS 2018./2019.M.G.

 Zinātnieku naktī RSU laboratoriju mājas un LU dabas mājas 

apmeklējums

 10., 11.klasei programma “Dzīvei gatavs”(“Swedbank”) 

 Izstādes “Skola 2019” apmeklējums (10.-12.kl.) ESF projekta 

finansējums

 Iedvesmas stunda – Ropažu vsk. 8.-12.kl. un Zaķumuižas psk. 8.-

9.kl. ESF projekta finansējums

 ESF projekta ietvaros pasākums ‘’Mana šodiena – pamats 

nākotnes karjerai vietējās uzņēmējdarbības jomā» 

sadarbībā ar «Ropažu – Garkalnes partnerību »uzņēmēju dienu 

“GaRoZa 2019” laikā Ropažu vsk. 8.-12.kl. un Zaķumuižas psk. 

8.-9.kl.

 12.kl. pasākumi ‘’Darbs uzņēmumā’’ ESF projekta finansējums

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitā  ar ESF 

projekta līdzfinansējumu       7.-12.klase    



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 KAA pasākumi “Darbs uzņēmumā” ESF 

projekta finansējums:

 6.klases iepazina maizes ceptuves ražošanas procesu; 

 4.b un5.a klase iepazina saldumu ražotāju darbību 

apmeklējot uzņēmumus;

 5.b klase nodarbinātās profesijas un darba 

organizāciju Rīgas zoodārzā

 4.a piedalījās pasākumā ‘’Amati Latvijā - no 

senatnes līdz mūsdienām’’, iepazīstot šokolādes 

meistara darbu ESF projekta finansējums

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitāar ESF 

projekta līdzfinansējumu 4.-6.klasei



KAA   ĪSTENOJUMS 2017./2018.M.G.

 ESF projekta finansējuma ietvaros notika 

pasākumu cikls “Amati Latvijā - no 

senatnes līdz mūsdienām’’. Tajos skolēni

iepazina dažādus amatus un arī paši izmēģināja savu

piemērotību attiecīgajam amatam:

 3.b klase iepazina audēja amatu;

 3.a klase ādas apstrādes meistara amatu;

 2.klase mežkopja amatu; 

 1.ab klases podnieka amatu

Karjeras izglītības pasākumi, tajā skaitā  ar ESF 

projekta līdzfinansējumu 1.-3.klasei 



ESF PROJEKTA NR.8.3.5.0/16/I/001 „KARJERAS

ATBALSTS VISPĀRĒJĀS UN PROFESIONĀLĀS

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” ĪSTENOJUMA

KOPSAVILKUMS

2018./2019.m.g. projekta ietvaros  norisinājās 

16 dažādi KAA pasākumi aptverot  visus 

Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas 

pamatskolas 8.-9.klašu skolēnus


