
 
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEMPLUM” 

PRIVĀTĀ VIDUSSKOLA „TEMPLUM” 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021.m.g. 

 

N.p.k. Karjeras 

plānošanas tēma 

 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. 
 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

“Latvijas 

bagātības 

atklājot” 

Izglītojamie apmeklēs 

mūsdienīgu pārtikas 

rūpniecības ražotni, 

izzinās profesijas, to 

specifiku un to lomu 

valsts ekonomikas 

izaugsmē. Ādažu čipsi). 

Ādas meistardarbnīcas 

apmeklējums. (Sigulda). 

1.-  12.klases 

izglītojamie 

Septembris 

21.09.2020. 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Karjeras nedēļa 

 

Jauniešu karjeras 

veidošanā iesaistīto pušu 

nozīme mērķtiecīgu 

karjeras lēmumu 

pieņemmšanā. 

(Skolotāji, ģimenes 

locekļi,uzņēmēji). 

 

1.-12.klase 

 

Oktobris 

26.-30.oktobris 

3. 
 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

Kādu profesiju 

izvēlēties? 

Profesijas mums 

apkārt! 

Profesijas un 

mācību 

priekšmeti. 

Apzināties darba nozīmi 

un veicināt  darba kā 

vērtības apzināšanos. 

Pilnveidot skolēnu 

izpratni par profesiju 

daudzveidību, lai 

veicinātu mērķtiecīgu 

karjeras izvēli 

 

1.- 4.klases 

 

 

Oktobris 

 
4 
. 

 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

Finanšu 

labaratorija 

 

Interaktīva ārpusskolas 

finanšu izglītības 

aktivitāte,kas sniedz 

iespēju gan iegūt jaunas 

zināšanas, gan praktiski 

nostiprināt jau esošās. 

 

4., 5., 6.,7.,8. 

klases 

izglītojamie 

 

27.10.2020. 

Plkst.10:00 

 

 
5. 
 

 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

Finanšu 

labaratorija 

Interaktīva ārpusskolas 

finanšu izglītības 

aktivitāte,kas sniedz 

iespēju gan iegūt jaunas 

zināšanas, gan praktiski 

nostiprināt jau esošās. 

 

 

9.,11.,12. klases 

izglītojamie 

 

28.10.2020. 

Plkst. 10:00 



 
6. 
 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Karjera un darbs 

 

Vieslekcijaas laikā 

skolēni pārdomās 

nākotnes darba iespējas. 

Izzinās darba tirgus 

attīstības īpatnības un 

prasības. Skolēni pētīs  

soļus, kas jāsper, lai 

varētu darīt savu sapņu 

darbu, un veidos izpratni, 

kādēļ mūsdienās ir 

jāmācās mūža garumā.  

 

 

8.klase 

izglītojamie 

 

02.11.2020. 

Plkst.13:00. 

 
7. 
 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Bērnu tiesības un 

pienākumi 

Vieslekcijas laikā caur 

interaktīvu spēli 

izglītojamie gūs 

zināšanas par savām un 

citu bērnu tiesībām un 

pienākumiem, 

pilnveidojot savas 

prasmes atbildīgi 

izturēties pret savām 

tiesībām un 

pienākumiem. 

 

 

4.,5.,6..klases 

izglītojamie 

 

09.11.2020. 

Plkst.13:00 

 

 
8. 
 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

Kādu profesiju 

izvēlēties 

 

Tests par karjeru –  

Sevis izzināšana. Kas es 

esmu,ko es vēlos? Ko es 

protu un varu?” 

 

 

7.,8.,9klases 

izglītojamie 

 

 

Novembris 

 
9. 
 

 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

“Sveču darbnīca” 

 

Mācību ekskursijas uz 

Latvijas uzņēmumiem, 

lai iepazītos ar ražošanas 

procesu un tajos 

nepieciešamajām 

profesijām. Iepazīstas ar 

nozari, darba vidi. 

Radošās meistarklases. 

 

 

 

 

 

1.-12.klases 

izglītojamie. 

 

 

Decembris 

 

10.  

 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Budžeta 

plānošana 

Vieslekcijas laikā 

izglītojamie iejūtoties 

personīgo finanšu 

konsultanta lomā, skolēni 

apgūs tematu par sava 

budžeta plānošanu un 

uzkrājumu veidošanu. 

Stundas gaitā skolēni 

iepazīsies ar vairākiem 

reāliem gadījumiem, ar 

kuriem klienti vēršas pie 

 

11.klases 

izglītojamie 

 

 

 18.01.2021. 

Plkst.13:00 



bankas konsultantiem, un 

kopā ar bankas ekspertu 

radīs risinājumus 

veiksmīgai personīgo 

finanšu plānošanai. 

 

 

 

 

11. 

 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

Karjeras testi 

 

 

Karjeras plānošana un 

vadība 

 

9. un 12.klase 

 

Janvāris 

 

12. 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

Nodokļi 

 

Skolēni vieslekcijā 

iepazīsies ar Valsts 

Ieņēmumu dienesta 

ikdienu, veicot Latvijas 

nodokļu sistēmas 

administrēšanu. Gūs 

izpratni par nodokļu 

maksāšanas nozīmi un 

VID darbinieku ikdienu 

un nepieciešamību 

pārzināt plašu normatīvo 

aktu bāzi, lai veiksmīgi 

sniegtu atbalstu nodokļu 

maksātājiem.  

 

8.- 9.klases 

izglītojamie 

 

 

08.02.2020. 

Plkst. 12:00. 

 

13. 

 

 

Izglītības 

iespēju izpēte 

 

Skola 2021. 

 

Izglītojamie dodas uz 

gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi uzzināt, 

kur var apgūt izvēlēto 

profesiju un kādas 

zināšanas nepieciešamas, 

lai varētu strādāt 

izvēlētajā profesijā 

 

9.-12.klases 

izglītojamie 

 

26.02.2021. 

 
14. 

 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

“Stikls un 

keramika 

interjerā” 

 

Radošās nodarbības laikā 

izglītojamie gūs 

priekšstatu par stikla 

dizainera , keramikas / 

podniecības profesiju, 

karjeras iespējām, 

vēsturi, izglītības 

iespējām. 

 

 

1.- 12.klases 

izglītojamie 

 

 

Marts  

2021. 

 

15.  

 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

Karjeras izvēle 

 

Karjeras izvēles testi 

9.un 12.klases 

izglītojamie 

Marts 

2021. 

 

16. 

 

 

Darba pasaules 

pasaules 

 

“Latvijas 

bagātības 

 

Ekskursija uz Latvijas 

uzņēmumu, lai iepazītos 

 

1.-9.klases  

izglītojamie 

 

Aprīlis 

2021. 



iepazīšana 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

atklājot” ar ražošanas procesu un 

tajos nepieciešamajām 

profesijām , iepazīstas ar 

nozari, profesijām, veicot 

sagatavotos uzdevumus 

,attīsta karjeras vadības 

prasmes. 

Karameļu darbnīca. 

 

17. 

 

 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

 

 

Izglītības iespējas 

 

Atvērto durvju dienas 

Iespēja tikties ar 

studentiem un studiju 

programmu direktoriem, 

iepazīties ar bakalaura un 

maģistra studiju 

programmām un uzdot 

visus sev interesējošos 

jautājumus par studentu 

dzīvi. 

 

9., 11.,12.klašu 

izglītojamie 

 

Marts - Maijs 

2021. 

 

01.09.2020.                                                                                             Dace Boldāne-Gabrāne 


