
KARJERAS DIENA  
“Atnāc un uzzini!” 

 

Norises laiks: 2017.gada 25.janvāris 10.00 – 14.00  

 

Norises vieta: Tukuma 2.vidusskola, Tukums, Raudas iela 16. 

 

Pasākuma mērķis: informēt skolēnus par izglītības un profesijas ieguves iespējām pēc 9. un 12.klases beigšanas. 

 

Mērķauditorija: Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu 8.-9., 10.-12.klašu skolēni 

 

Karjeras dienas programmas projekts (uzstāšanās laiks katrai izglītības iestādei – 30 minūtes): skatīt grafiku. 

 

No 9.30 – skolu reģistrēšanās, izstādes iekārtošana, iepazīšanās kafija 

Izstāde skolēniem pieejama no 10.00 līdz 14.00 (2. un 3.stāva gaiteņi un vestibili) 

1.nodarbība: 10.00 – 10.30 (prezentācijas notiek paralēli 7 telpās) 

2.nodarbība: 10.40 – 11.10 (prezentācijas notiek paralēli 7 telpās) 

Izstādes apskates laiks: 11.20 – 12.00 (nodarbības šajā laikā nenotiek) 

3.nodarbība: 12.10 – 12.40 (prezentācijas notiek paralēli 7 telpās) 

4.nodarbība: 12.50 – 13.20 (prezentācijas notiek paralēli 6 telpās) 

5.nodarbība: 13.30 – 14.00 (prezentācijas notiek paralēli 6 telpās) 

Reklāmas video skolēniem apskatāmi no 9.00 līdz 15.00 (1.stāva vestibila TV) 

Dienas izvērtējuma anketas aizpildīšana: papīra formātā (anketa tiks iedota reģistrējoties, tā 

jāaizpilda dienas laikā un jāatstāj 1.stāva vestibilā dežurantam) vai elektroniski (saite tiks nosūtīta 25.janvārī) 

 

Piedaloties Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu KARJERAS DIENĀ, tiek dota iespēja: 

 prezentēt / iepazīt izglītības iespējas (izglītības iestāžu prezentācijas nodarbībās); 

 izvietot / iegūt informāciju izstādē (izglītības iestāžu stendi, reklāmas baneri u.tml.); 

 demonstrēt / skatīties video par izglītības iespējām skolā (TV 1.stāva vestibilā).  

 

 
Karjeras dienas kontaktpersona: 

 Evita Korna,  
Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā,  

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu direktoru vietnieku un audzināšanas darba speciālistu metodiskās apvienības vadītāja 

26494714, evita.korna@t2v.lv 

mailto:evita.korna@t2v.lv


Pielikums 

Prezentāciju grafiks 

Nr. Nodarbības 
laiks 

1.telpa 2.telpa 3.telpa 4.telpa 5.telpa 6.telpa 

1. 10.00 – 
10.30 

Valsts Policijas 
koledža 

LU P.Stradiņa 
medicīnas koledža 

PIKC Jelgavas 
tehnikums 

Latvijas Jūras 
akadēmija 

Rīgas Tehniskā 
universitāte 

Rīgas Stila un modes 
profesionālā vidusskola 

2. 10.40 – 
11.10 

Rīgas Tūrisma un 
radošo industriju 
tehnikums 

Latvijas Sporta 
pedagoģijas 
akadēmija 

Latvijas 
Lauksaimniecības 
universitāte 

Liepājas Jūrniecības 
koledža 

Banku augstskola Ventspils augstskola 

11.20 – 12.00 Skolu prezentācijas izstādē (nodarbības šajā laikā nenotiek) gaiteņos 

3. 12.10 – 
12.40 

Latvijas Universitāte RSU Sarkanā Krusta 
medicīnas koledža 

PIKC Kuldīgas 
Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums 

Ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības 
koledža 

Vidzemes Augstskola Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola 
“RISEBA” 

4. 12.50 – 
13.20 

Rīgas Stradiņa 
universitāte 

LU Rīgas Medicīnas 
koledža 

Rīgas Valsts tehnikums Juridiskā koledža Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības 
akadēmija 

PIKC Kandavas 
Lauksaimniecības 
tehnikums 

5. 13.30 – 
14.00 

Nacionālo Bruņoto 
spēku pārstāvji 

Informācija par 
studijām ārzemēs un 
apmaiņas 
programmām 

Rīgas Ekonomikas 
augstskola (SSE Riga) 

Latvijas Kultūras 
akadēmija 

Rīgas Juridiskā augstskola  

 

10.00 – 14.00 – meistarklases un individuālas konsultācijas – PIKC Ogres tehnikums (7., 8.telpa); Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikums (9.telpa)  

 

Tikai izstādē piedalās: 

- Starptautiskā kosmetoloģijas koledža, 

- Latvijas Kultūras koledža, 

- Tukuma Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs, 

- Tukuma, Engures un Jaunpils novada vidējās izglītības iestādes, 

- Nodarbinātības Valsts aģentūra (?). 

 


