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Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

1. Darba pasaules 

iepazīšana 

No idejas līdz 

skatuvei 

Pasākuma laikā interaktīvā veidā 

bērniem būs iespēja iepazīt kā 

autora sacerēta luga nonāk līdz 

skatuvei, iepazīt ar skatuves mākslu 

saistītās profesijas. Notiks radošā 

darbnīca, kurā bērni izpratīs ar 

skatuves mākslu saistīto profesiju  

dažādību. 

1.-4.kl. skolēni 

 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

Pasākums “Astrono

mija - zinātne tikai 

filmās vai arī 

dzīvē?” 

Skolēniem  būs iespēja novērot 

Saules sistēmu, uzzināt, kur 

iespējams apgūt astronoma, 

astrologa, zinātnieka profesijas  un 

kādas ir iespējas iekļauties nākotnes 

darba tirgū. 

1.-4.kl.skolēni 

 

3. Darba 

pasaules 

iepazīšana, 

karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

 

Viena diena 

moderno tehnoloģiju 

karuselī 

Atraktīvā veidā jauniešiem tiks  

veicināta interesi par 

inženierzinātnēm, mašīnbūves, 

metālapstrādes, elektroniku 

specialitātēm. Instruktori ar darba 

pieredzi mašīnbūves nozarē 

prezentēs iekārtas, izskaidros 

mūsdienīgu sistēmu darbību un 

pielietojumu, konsultēs par karjeras 

iespējām. Jaunieši paši pamēģinās 

darboties ar  iekārtām. 

5.-8.kl.skolēni 

 

4. Darba pasaules 

iepazīšana 

Interaktīva lekcija ar 

radošām darbnīcām 

“Dzīvosim zaļi” 

 

Iepazīs stiklinieka profesiju, vides 

speciālistu profesiju, dizainera, 

tekstilmākslinieka profesiju 

Tiks aktualizēta vides tēma 

(atbildīgs pārtikas patēriņš, klimata 

pārmaiņas, bezatkritumu 

dzīvesveids u.c.) un veicinās "zaļu" 

ikdienas prasmju apgūšanu un 

pielietošanu ikdienā. 

 

5.-8.kl.skolēni 

 

5. Izglītības 

iespēju izpēte, 

Profesionālās  un 

augstākās izglītības 

Skolēni dosies uz izstādi par 

studijām Latvijas augstskolās un 

9.-12.kl.skolēni 
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Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

karjeras lēmuma 

pieņemšana 

iestāžu izstāde 

” Skola 2018” 

profesionālajās izglītības iestādēs. 

Izstādes laikā interaktīvajos stendos 

iespējams uzzināt par profesionālās 

izglītības un  studiju programmām, 

iestāšanās noteikumiem u.c. 

6. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana, 

pašvērtējuma 

veikšana 

Seminārs 

pašizaugsmi un 

karjeras izvēli 

Personīgās izaugsmes trenera 

vadībā notiks nodarbības par sevis 

izzināšanu, karjeras izvēles ceļiem. 

Diskusija arī par sava biznesa 

radīšanu, līderību, menedžmentu, 

uzņēmēja ikdienu un 

izaicinājumiem 

9.-12.klašu skolēni 

 

7. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana, 

pašvērtējuma 

veikšana 

Izdari pareizo izvēli- 

pielaiko, kas Tev 

der! 

Izglītojamiem būs iespēja pielaikot 

savām spējām un interesēm izvēlēto 

mācību iestādi, iepazīt to, lai 

izdarītu izvēli tālākai profesijas 

apguvei 

9., 11.,12.kl. 

skolēni 

 

8. Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

“Ceļš uz karjeru: 

Mērķis. 

Izaicinājumi. 

Kompetences.” 

Diskusija par karjeras virzību un 

izvēles ceļiem. Kā izvirzīt mērķus? 

Kādas kompetences ir aktuālas 

mūsdienu darba tirgū? Kā atrast 

pareizo izvēli? Vai ir “pareizas” un 

“nepareizas” profesijas? 

9.-12.kl. skolēni 

 

9. Darba pasaules 

iepazīšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

Zinātnieku nakts 

Imantā 

Pētīsim un daudz eksperimentēsim 

kur un kā izmanto ķīmiju, fiziku 

dzīvē un ražošanā. Kā arī uzzināsim 

kur un kāpēc strādā ķīmiķi,fiziķi, 

ko viņi dara 

1.-8.kl.skolēni 

 

 

                

 

Sagatavoja: 

Rīgas Imantas vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 

projekta koordinatore  
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