
Karjeras izglītības aktualitātes Talsu 2.vidusskolā 

Talsu 2.vidusskolā karjeras izglītības pasākumi tiek organizēti regulāri mācību gada garumā. 

Karjeras izglītības īstenošanā iesaistās visi skolotāji, tā tiek integrēta mācību priekšmetu apguvē. 

Palīdzot 12.klašu skolēniem izdarīt mērķtiecīgu karjeras lēmumu, tika veikta aptauja par 

skolēnus interesējošām augstākajām mācību iestādēm. Visvairāk skolēni interesējas par Latvijas 

Universitāti, kā arī Rīgas Stradiņa Universitāti un Latvijas Lauksaimniecības Universitāti. Tādēļ 

1.martā notika Latvijas Universitātes pārstāvju un mūsu 12. klašu skolēnu tikšanās, lai uzzinātu par 

plašo studiju programmu piedāvājumu, studiju ilgumu, iestājnoteikumiem, budžeta vietām, studiju 

maksu un sagatavošanās iespējām. Skolēnu atsauksmēs 

parādās, ka šī prezentācija bija ļoti interesanta, koncentrēta 

un aptvēra visus galvenos aspektus, ko vajadzētu zināt, 

stājoties šajā universitātē. 

2.martā sekoja Augstskolu diena, kad skolēni varēja 

iepazīties ar Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Banku 

Augstskolas, Rīgas Stradiņa Universitātes, Ventspils 

Augstskolas,  Liepājas Universitātes un  Latvijas 

Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas studiju 

iespējām, kā arī uzdot sev aktuālos jautājumus. Šajā 

pasākumā piedalījās lielākā daļa 12.klašu skolēnu un pēc tā 

izvērtēja savu ieguvumu karjeras lēmuma pieņemšanā. 

Skolēniem ir dažādas iespējas iepazīt tuvāk 

interesējošās profesionālās jomas un studiju iespējas. Par šīm 

iespējām skolēni tiek informēti e-klasē. 4.martā notiek Rīgas 

Tehniskās Universitātes Virtuālā karjeras diena. Par studiju 

iespējām stāsta arī RTU Vides aizsardzības un siltuma 

sistēmu institūtā studējošie. 23. februārī notika Latvijas Lauksaimniecības Universitātes atvērto durvju 

dienas; 22.februārī - tikšanās ar 

RISEBA un Latvijas Kultūras 

akadēmijas pārstāvjiem. Transporta un 

sakaru institūts piedāvā piedalīties 

profesionālās ievirzes mācībstundās. 

Tuvojas gadskārtējā izglītības izstāde 

“Skola 2022”, kas šogad notiks klātienē 

no 11.-13.martam. 

Banku augstskola no  14.- 18. 03. 

aicina vidusskolēnus piedalīties pasākumā "Seko studentam 2022», lai iepazītos ar studenta ikdienu 

un tās izaicinājumiem. Lai iepazīstinātu ar studiju vidi Rīgas Stradiņa Universitātē, Juridiskās 

fakultātes mācībspēki vada vebināru skolēniem par Satversmi. Universitāte sadarbībā ar Latvijas 

Nacionālo bibliotēku ir izveidojusi lekciju ciklu, ko skolēni var apmeklēt divas reizes mēnesī. 

Arī 9.klašu skolēni aptaujā atklāja savas intereses par dažādiem tehnikumiem un augstskolām. 

Liela daļa skolēnu plāno turpināt mācības Talsu 2.vidusskolā. Ar 9. un 12.klašu skolēniem grupu 

karjeras konsultācijās strādā pedagogs karjeras konsultants, akcentējot profesionālās izvēles 

nosacījumus, sevis izvērtēšanas nozīmi un atbalstot karjeras lēmuma pieņemšanā. Tiek pārrunāti 

dažādi aizspriedumi karjeras izvēlē, skolēni mācās strādāt ar resursiem –  aiknc.lv (pieejamās 

augstskolas, koledžas), izglītības ceļvedi, niid.lv, profesijupasaule.lv, profolio.lv u.c. 

Skolēniem tiek nodrošinātas individuālās karjeras konsultācijas, kuru laikā skolēni strādā pie 

pašnovērtējuma veikšanas, nākotnes profesijas izvēles, mācību iestādes izpētes, mācās strādāt ar 

resursiem un meklēt atbildes uz jautājumiem.  



Lai paaugstinātu skolēnu motivāciju šajā ne vieglajā laikā, kā arī saistītu karjeras izglītību ar 

mācību priekšmetu – angļu valodu, ar 12.klasēm 10.martā strādās Studentu Līderības un biznesa 

programmas lektori. Notikušas arī kopējās pedagoga karjeras konsultanta un ģeogrāfijas skolotājas 

mācību stundas, 

iepazīstot profesijas, kas 

saistītas ar ģeogrāfiju. 

Savukārt 11.klasēm 

notika interaktīvs 

seminārs par profesijas 

izvēli, ko vadīja prakse.lv 

komanda.  

Skola izmanto vienoto karjeras platformu profolio.lv, lai skolēni laicīgi sāktu iepazīt sevi, ar ko 

arī sākas veiksmīgs karjeras ceļš. Pašlaik dažādus testus veic un ar to rezultātiem iepazīstas 6., 8., 9. 

un 12. klases. Tiek izmantotas dzīveigatavs.lv un tavaklase.lv sagatavotās nodarbības.  

Netiek aizmirsti arī vecāki. 16.februārī notika seminārs vecākiem “Kā runāt ar jaunieti par 

karjeru”, ko vadīja A. Arhomkins, sociālais tehnologs, karjeras programmas “Start Strong” autors. 

Tika pārrunāta vecāku atbalsta nozīme jauniešu karjeras plānošanā - kā runāt, lai jaunietis sadzird un 

kā klausīties, lai jaunietis vēlētos runāt. 

Lai iepazītu darba pasauli un izzinātu profesijas, skolēni tiek rosināti piedalīties Junior 

Achievement Latvia organizētajā Ēnu dienā, kas notiks 6.aprīlī. 

Tuvojoties ES fondu atbalstītā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” noslēgumam, tiek aptaujāti 8.-12.klašu skolēni un 7.-12.klašu skolēnu vecāki par sniegto 

karjeras atbalstu skolā no 2017. līdz 2022.gadam. 
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