
Karjeras izglītības īstenošanas plāns Siguldas pilsētas vidusskolā 2021./2022.māc.g.

 Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2020./2021.māc.g.

Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Apraksts Dalībnieki Norises laiks
Izglītības iespēju izpēte Atvērto durvju diena Rīgas Tehniskajā 

universitātē
Tiešsaistē izglītojamie noskaidros,kādas studiju 
programmasRTUpiedāvā,kādas darba iespējas pēc 
absolvēšanas un citus
apmeklētājus interesējošus jautājumus. Būs iespēja 
uzzināt,kā sagatavoties centralizētajiem
eksāmeniem matemātikā, fizikā un ķīmijā un 
kāpiedalīties RTU topošostudentu sagatavošanas
kursos,kādi ir RTU uzņemšanas nosacījumi,kādas ir 
studentu iespējas mācīties veidot savu biznesu,
darboties RTU Dizaina fabrikā un veidot savu 
inženiertehnisko ideju prototipus.

11.,12.kl.interesenti 26.februāris

Darba pasaules iepazīšana Ko es zinu par profesijām? Skolēni skatās video par dažādām profesijām, zīmē savu 
vēlamo profesiju un gatavo aprakstu par to.

1.kl.skolēni februāris

Izglītības iespēju izpēte Atvērto durvju diena "Turībā" Tiešsaistē (Facebook/Instagram) uzzina par 
piedāvātajām mācību programmām un mācību vidi 
biznesa augstkolā "Turība"

interesenti no 
11.,12.kl.

29.aprīlī

Darba pasaules iepazīšana Digitālā komunikācija un sociālie tikli 5 nodarbību cikls, kurā izglītojamie digitālās 
komunikācijas nozīmi, iepazīst sociālo tīklu noteikumus 
un to lomu izņēmumu vidē, veido savu podkāstu.

11.klase (radošo 
industriju klase)

janvāris - maijs

Karjeras lēmumu pieņemšana 4 atslēgas Skolēniem veidota tiešsaistes stunda par karjeras 
lēmumu pieņemšanu; dzīves mērķiem un to, ka visam 
jābūt līdzsvarā.

9.klases skolēni novembris

Karjeras lēmumu pieņemšana Mana zeme skaistā Ik gadu skolēniem tiek dota iespēja piedalīties 
fotokonkursā un izmēģināt būt dabas ainavu fotogrāfam

1.-12.kl.skolēni oktobris

Darba pasaules iepazīšana Projektu nedēļa Skolēni iejūtas skolotāja lomā, sagatavojot un izmēģinot 
mācību materiālus dažādos mācību priekšmetos.

6.klase maijs 

Karjeras lēmumu pieņemšana Pētījums. Anketa. Skolēni piedalās Rīgas Ekonomikas augstskolas pētījumā, 
aizpildot anketu, par migrāciju un Latvijas ieguvumiem 
un zaudējumiem no tās cilvēkresursu ziņā.

12.klase aprīlis

Izglītības iespēju izpēte Vidzemes Augstskola Tiešsaistes prezentācijā iepazīst Vidzemes Augstskolas 
studiju piedāvājumu, kā arī uzzina, kāpēc būtu vērts 
stdudēt Valmierā.

interesenti no 
11.,12.kl.

aprīlis

Karjeras lēmumu pieņemšana STEM eksperiments Tiešsaistes prezentācijā skolēni aizraujošā veidā uzzina 
par eksakto zinātņu nozīmīgumu un nepieciešamību 
izvēlēties to studēšanu.

4.,5.klases skolēni aprīlis

Karjeras lēmumu pieņemšana Kā izvēlēties piemērotāko mācību saturu 
vidusskolā?

Sarunas laikā ar Skola 2030 ekspertiem skolēniem ir 
iespēja izprast jauno pieeju vidusskolā un uzdot visus 
neskaidros jautājumus.

interesenti no 9.kl. 22.aprīlis

Izglītības iespēju izpēte Atvērto durvju diena RTU Tiešsaistes prezentācijā iepazīst Rīgas Tehniskās 
univrsitātes studiju piedāvājumu un prasības.

interesenti no 
11.,12.kl.

26.februārī

Darba pasaules iepazīšana Uzmēri profesiju. Politiķis. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja tikties ar politiķi, lai 
sarunas laikā iepazītu šīs profesijas nianses, uzzinātu, 
kur jāstudē, kādas prasmes, zināšanas un iemaņas ir 
nepieciešamas šīs profesijas pārstāvim.

Interesenti no 9.-
12.kl.

5.februārī

Darba pasaules iepazīšana Uzmēri profesiju. Radošās industrijas. Skolēniem tiek piedāvāta iespēja tikties ar Sigulda 
Adventures radošo direktoru un video filmu veidotāju,  
lai sarunas laikā iepazītu šo profesiju nianses, uzzinātu, 
kur jāstudē, kādas prasmes, zināšanas un iemaņas ir 
nepieciešamas šo profesiju pārstāvjiem.

interesenti no 9. - 
12.klasei

15.martā

Karjeras lēmumu pieņemšana Ar kādu ziņu esi nācis? Sarunā ar Baibu Sipenieci - Gavari skolēni pārdomā un 
pārrunā karjeras nozīmi, dzīves mērķi un to sasniegšanas 
iespējas.

10.klases janvāris

Karjeras lēmumu pieņemšana Medijpratība Skolēni piedalās medijpratības testa pildīšanā, pēc tam 
ar skolotāju pārrunā pareizās atbildes.

10.klases oktobris

Izglītības iespēju izpēte Izglītība un karjera Skolēniem tiek piedāvāta iespēja virtuāli apmeklēt 
izglītības izstādi, ko organizē mācību centrs KALBA

9. - 12.klases 
interesenti

25.martā

Karjeras lēmumu pieņemšana Nākotnes prasmes Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt tiešsaistes 
semināru.

7.-12.kl. 3.martā

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās nodarbības, dažādus ārpusstundu 
pasākumus u.c.



Karjeras lēmumu pieņemšana Rosinātava 2021 "Bedre ceļā nav ceļa 
gals".

Ik gadu skolēniem tiek piedāvāta iespēja vai nu klātienē, 
vai tiešsaistē apmeklēt pasākumu "Rosinātava", kur 
skolēni gūst iedvesmu jaunām idejām.

10. - 12.klase 24.februārī

Pedagogu izglītošana karjeras vadības jautājumu iekļaušanā mācību stundu un ārpus stundu darbā

Aktivitāte Iesaistītās personas Piezīmes
Skolas karjeras izglītības 
programmas, Karjeras attītības 
atbalsta pasākumu plāna 
saskaņošana mācību gadam, 
pedagogu iepazīstināšana ar 
plānotajiem uzdevumiem gadam.

Klases audzinātāji

Karjeras izglītības sasaistīte ar 
jebkura mācību priekšmeta 
satura apguvi, īstenojot 
kompetenču pieejā balstītu 
mācību principus. 

Visi mācību priekšmetu skolotāji skola2030 standarts

Izglītojošas nodarbības 
pedagogiem sadarbībā ar 
Mūžizglītības iniciatīvu SVĢ "Lielo 
ģimnāzija"

Visi mācību priekšmetu skolotāji Lekcija ciklā “Psihosomatiskā veselība krīzes apstākļos” 
Vada: Artūrs Miksons, ārsts-psihoterapeits (marts); 
Tiešsaistes seminārs Siguldas novada izglītības iestāžu 
pedagogiem "Ko darīt ar skolotāja izdegšanu?" Vada: 
Latvijas Universitātes profesore Dr. psych. Baiba 
Martinsone. (11.februāris);  Nodarbība “Ceļojumi un 
atziņas par mūžizglītību”. Vada Latvijā pazīstamas 
personība, radio un TV cilvēks Valdis Melderis ; 
Nodarbību “Efektīvu cilvēku 7 paradumi” vada 
sertificēts treneris, koučs, konsultants Mārtiņš 
Martinsons (30.septembris)

Karjeras izglītības informatīvi - metodiskais centrs skolā

Aktivitāte Piezīmes
Karjeras izglītības informatīvi – 
metodiskā centra papildināšana 
un tematiska sakārtošana 
(bibliotēkā un informatīvajā 
stendā)

Skolas bibliotēkā ir izveidota informatīvi – 
metodiskā karjeras izglītības nodaļa. Pie 
bibliotēkas rekriācijas vietā atrodami 
izglītības iespēju bukleti. Skolas gaiteņos 
izvietoti karjeras informācijas stendi, 
kuros skolas bibliotekāri un pedagogi - 
karjeras konsultanti regulāri  atjauno 
informāciju. Atsevišķa informācija tiek 
ievietota arī skolas Facebook lapā.


