
 

Tukuma, Engures, Jaunpils novads 

Karjeras iespēju mēnesis  

“Pieslēdzies savai karjerai!”  

8. – 9. un 10. – 12. klašu skolēniem  

2021. gada februārī  
 

NODARBĪBAS TIEŠSAISTĒ  

Karjeras mēneša ietvaros darbdienu pēcpusdienās (plkst. 14.00 – 17.00) plānots 

skolēnus virtuāli – attālināti un tiešsaistē – iepazīstināt ar dažādām karjeras iespējām 39 

profesionālās vidusskolās, tehnikumos, koledžās, augstskolās, NBS un ar citu sadarbības 

partneru (Prakse.lv, PROFOLIO) piedāvājumiem. 

 Uz tematiskajām nodarbībām (grafikā iezīmētas zilā krāsā) aicināti arī skolu pedagogi 

un skolēnu vecāki, izmantojot tās pašas – skolēniem nosūtītās pieslēgšanās saites. Arī 

prezentācijas var apmeklēt ikviens interesents. 

3.nedēļa 15.-19.februāris 

40 min. - karjeras iespēju prezentācijas + 10 min. jautājumi - atbildes  
60 min. - tematiskā lekcija/vebinārs/meistarklase + 10 min. īsa informācija par karjeras 

iespējām, jautājumi - atbildes. 

Datumi  Laiki  Izglītības iestāžu u.c.  
karjeras pakalpojumu sniedzēju nosaukumi  

Piezīmes  
(mērķauditorija)   

Pirmdiena,  
15. februāris  

14.00 - 
14.40 

Profolio.lv  
Vebinārs "Kā noskaidrot, ko mācīties pēc 9.klases?"   
Piezīme: Lūgums katram dalībniekam pirms nodarbības 
reģistrēties vietnē Profolio.lv 

8. – 9. kl. skolēni  
 

14.00 
- 15.00 

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža  10. – 12. kl. skolēni 

15.00 - 
16.00 

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža  
Vebinārs “Drošības aspekti no māsu profesijas prizmas – 
roku higiēna un medikamentu lietošana”  

8. – 9. kl. skolēni  
10. – 12. kl. skolēni 
(motivēti 8.-9.kl. skolēni, 
vecāki, skolotāji) 

16.00 - 
16.40 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums.    
Kopējais video par tehnikumu, prezentācija par programmām, 
informācija par dalību izstāde Skola 2021 (07.05.-09.05.) un uzņemšanas 
nosacījumiem, jautājumu un atbilžu laiks 

8. – 9. kl. skolēni 
 

Otrdiena,   
16. februāris  

14.00 - 
14.40 

Alberta koledža 
Vebinārs „Arī skolēni var dibināt firmu un pelnīt - bet kā, un 
vai tas ir izdevīgi?”  

10. – 12. kl. skolēni 
(motivēti 8.-9.kl. skolēni, 
vecāki, skolotāji) 

15.00 - 
15.40 

PIKC Jelgavas  Tehnikums  8. – 9. kl. skolēni 
  

16.00 - 
17.00 

Vidzemes Augstskola  
Laikā, kad ceļot var tikai  par dabas objektiem,  piedāvājam 
aizraujošu video viktorīnu “Latvijas dabas tūrisma 
pievilcības”, izmantojot Kahout.com platformu.  
Labākie censoņi saņems balvas no ViA Tūrisma un atpūtas virziena, kas 
tiks piegādātas ar pakomātu starpniecību!  

10. – 12. kl. skolēni  
(motivēti 8.-9.kl. skolēni, 
vecāki, skolotāji) 



Trešdiena,  
17. februāris  

14.00 - 
15.00 

Nacionālie bruņotie spēki  
“Tavas iespējas NBS” 

10. – 12. kl. skolēni  
(motivēti 8.-9.kl. skolēni, 
vecāki, skolotāji) 

15.00 - 
15.40 

Jelgavas Amatu vidusskola  8. – 9. kl. skolēni 
 

15.00 - 
15.40 

PIKC “Smiltenes tehnikums” un Alsviķu teritoriālā 
struktūrvienība  

8. – 9. kl. skolēni,  
10. – 12. kl. skolēni  

16.00 - 
16.40 

Prakse.lv vebinārs “Jaunietis darba tirgū” un informācija par 
Biznesa augstskolu “Turība”  

10. – 12. kl. skolēni  
(motivēti 8.-9.kl. skolēni, 
vecāki, skolotāji) 

Ceturtdiena, 
18. februāris  

14.00 - 
14.40 

LKA Latvijas Kultūras koledža  10. – 12. kl. skolēni  

14.00 - 
14.40 

PIKC Valmieras tehnikums  
“Teleportējies uz alu Valmieras tehnikumā!”  

8. – 9. kl. skolēni 
 

15.00 - 
15.45 

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums 
Kopējais video par tehnikumu, prezentācija par programmām, 
informācija par dalību izstāde Skola 2021 (07.05.-09.05.) un uzņemšanas 
nosacījumiem, jautājumu un atbilžu laiks. 

10. – 12. kl. skolēni  
  

16.00 - 
16.40 

Rīgas Ekonomikas augstskola 
 Stockholm School of Economics in Riga  

10. – 12. kl. skolēni,  
īpaši 12. klašu skolēni  

Piektdiena,  
19. februāris  

14.00 - 
14.40 

Ventspils Augstskola  
  

10. – 12. kl. skolēni  
 

15.00 - 
15.40 

RTU Rīgas Biznesa Skola  
Prezentācija par RBS un lekcija par food waste  

9. – 12. kl. 
skolēni (motivēti 8.kl. 
skolēni, vecāki, skolotāji) 

16.00 - 
17.00 

Rīgas Tehniskā universitāte  
Interaktīvi izzinoša spēle – konkurss  

 11. un 12. kl. skolēni  

 

Vairāk informācijas un precizējumi: evita.korna@t2v.lv 
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