
Karjeras izglītības īstenošanas plāns Siguldas pilsētas vidusskolā 2022./2023.māc.g. 1.semestris

 Karjeras atbalsta pasākumu plāns 2022./2023.māc.g.

Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Apraksts Dalībnieki Norises laiks

Izglītības iespēju izpēte Viesošanās Rīgas Biznesa skolā Robotu un tehnoloģijas virziena 

izglītojamie noskaidros,kādas 

studiju programmas piedāvā Rīgas 

Biznesa skola,kādas darba iespējas 

pēc absolvēšanas un citus

apmeklētājus interesējošus 

jautājumus. 

10,11.,12.kl.skolēni 28.septembris

Darba pasaules iepazīšana Ko es zinu par profesijām? Robotu un tehnoloģijas virziena 

skolēni iepazīs uzņēmuma Printful 

nozaru nozaru: IT un 

inženierzinātnes; grafiskais dizains 

un UX speciālistu darba vidi un 

uzzinās par nepieciešamajām 

prasmēm un zināšanām, veicot šo 

darbu.

10,11.,12.kl.skolēni septembris

Darba pasaules iepazīšana Ko es zinu par profesijām? Skolēni pārrunās drošības 

jautājumus, kā arī uzzinās 

pašvaldības policistu galvenos 

darba pienākumus un iepazīs 

opertatīvo mašīnu.

1.klases skolēni septembris

Karjeras izglītība tiek īstenota, izmantojot dažādas darba organizācijas formas — mācību priekšmetu stundas, klases stundas, individuālās 

nodarbības, dažādus ārpusstundu pasākumus u.c.



Darba pasaules iepazīšana Ko es zinu par profesijām? Radošo industriju virziena skolēni 

tiksies ar rakstnieci un dramaturģi 

Ingu Ābeli, lai izprastu, kā šīs 

profesijas pārstāvji rada mākslas 

darbus; kā kļūt par rakstnieku; 

kādas prasmes un personības 

iezīmes nepieciešamas.

10.,11.klases skolēni 29.septembris

Karjeras lēmumu pieņemšana JA seminārs "Jauno uzņēmēju 

skola 2022"

Seminārā Līderības un 

uzņēmējdarbības virziena skolēni 

iegūs informāciju ne tikai par 

skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) 

veidošanas un attīstīšanas 

iespējām, bet arī par soļiem, kā 

nokļūt no SMU līdz reālam 

biznesam. Skolēnus iepazīstinās ar 

veiksmīgiem SMU no pašiem 

uzņēmējiem, kuri dalīsies ar savu 

personīgo pieredzi. 

11.klases skolēni 29.septembris

Izglītības iespēju izpēte Latvijas Kultūras akadēmija 

(Radošo industriju programma)

Radošo industriju virziena skolēni 

viesosies Latvijas Kultūras 

akadēmijā, lai īpaši iepazītu 

Radošo industriju programmu, 

uzzinātu par  iestāšanās prasībām 

un nepieciešamajām prasmēm un 

zināšanām.

11.,12.klases skolēni 13.oktobris



Karjeras lēmumu pieņemšana AS Swedbank  pasākums 

“Naudas diena”

Darbojoties kopā ar bankas 

ekspertiem skolēni uzzinās, ko 

nozīmē ienākumi, izdevumi, 

uzkrājumi. Bērni tiks iepazīstināti 

ar tēmām, kas saistīti ar budžetu. 

Uzzinās, ar ko nodarbojas bankas 

darbinieki.

2.-3..klases skolēni 31.oktobris

Karjeras lēmumu pieņemšana Karjeras nedēļa 2022. Klašu audzinātāji klases stundās 

strādās ar Valsts Izglītības 

attīstības aģentūras piedāvātajiem 

materiāliem.

7.-12.kl. oktobris

Karjeras lēmumu pieņemšana Nodarbība LIAA Siguldas 

biznesa inkubatorā

Nodarbības laikā Līderības un 

uzņēmējdarbības virziena skolēni 

iepazīsies ar inkubatora darbības 

virzieniem, uzzinās par 

uzņēmējdarbību reģionā, kā arī 

kopā ar inkubatora darbiniekiem 

mēģinās veidot jaunus produktus.

11.klases skolēni 3.novembris



Karjeras lēmumu pieņemšana Iespēju jūra Tikšanās/saruna ar skolas 

absolventiem, kuras laikā 

skolēniem būs iespēja uzzināt, kā 

apgūtās prasmes un zināšanas SPV 

virzienu klasēs palīdz turpmākajās 

studijās; ko šobrīd apgūst un kur 

strādā skolas absolventi.

9.-12.kl.skolēni 4.novembris

Karjeras lēmumu pieņemšana NBS lekcija Tikšanās laikā izglītojamie gūs 

priekšstatu par Latvijas 

Bruņotajiem spēkiem, 

daudzveidīgo profesiju klāstu, kā 

arī uzzinās par nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un 

personības iezīmju šķautnēm, kas 

nepieciešamas karavīram.

10.-12.kl.skolēni 7.novembris

Karjeras lēmumu pieņemšana Mārtiņdienas gadatirgus Skolēni iejutīsies ražotāju un 

tirgotāju lomā, pārdodot pašu 

darinātus izstrādājumus, mācīsies 

reklamēt preci, pieņemt 

izaicinājumus.

4.-12.klase 10.novembris

Darba pasaules iepazīšana Teātra burvība Radošo industriju klases skolēni 

apmeklēs Latvijas Nacionālo teātri, 

iepazīs aizskatuvē notiekošo, 

izzinās profesijas, kas sastopamas 

teātra vidē. Tiksies ar aktieri, lai 

uzzinātu par viņa karjeras ceļu, par 

aktierim nepieciešamajām 

prasmēm un zināšanām.

10.-12.klase decembris



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 78532_100_KAA_Metodikas.pdf 

(rvt.lv)           

https://www.profesijupasaule.lv/   

https://www.bing.com/search?q=skol

a2030+metodiskie+materi%C4%81li&

cvid=77cdeb9f22e8466abae3708c4b9

7a98e&aqs=edge.1.69i57j0l2j69i64.1

0347j0j1&pglt=43&FORM=ANNAB1&

DAF0=1&PC=ACTS
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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.


