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Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas 

ekskursijas “Karjeras diena”  

NOLIKUMS 

Ekskursijas tēma: 

„ Kur es varu strādāt vai studēt pēc skolas absolvēšanas?” 

Ekskursijas mērķi: 

 Informēt izglītojamos par augstskolu studiju un darba iespējām pēc skolas absolvēšanas. 

Attīstīt jauniešos iniciatīvu ideju un inovāciju risinājumiem savas karjeras attīstībā. Motivēt 

labāk mācīties pēdējā kursā, lai iegūtu iespēju augstskolā studēt budžeta vietā.  

Ekskursijas uzdevumi: 

1. Ceturtajiem kursiem apmeklēt plānoto ekskursiju uz biznesa augstskolu “Turība” šā gada 

13. septembrī plkst.13:00. 

2. Otrajiem un trešajiem kursiem – apmeklēt nozares uzņēmumus šā gada 13. septembrī 

plkst.12:00 

3. Izpētīt un salīdzināt citu Latvijas un ārvalstu augstskolu studiju piedāvājumus un darba 

iespējas. 

4. Izveidot plakātu: “Kur es varu strādāt vai studēt pēc skolas absolvēšanas?”. 

5. Prezentēt savu plakātu citu kursu izglītojamajiem. 

6. Veicināt jauniešu radošumu, ideju un inovāciju izpausmi. 

7. Radīt un aktivizēt interesi par studiju iespējām augstskolā Latvijā un ārpus tās robežām, 

kā arī darba piedāvājumiem. 

8. Sekmēt sadarbību starp skolotājiem, izglītojamajiem, augstskolu mācību spēkiem. 

9. Iegūt pieredzi komunicēšanā, t.sk. prezentēšanā un sava viedokļa aizstāvēšanā. 

Ekskursijas dalībnieki – 2.D, 2.G, 2.L, 2.S, 3.D, 3.L, 3.P, 3.R, 3.S, 4.C, 4.L, 4.R kursu 

izglītojamie. 

Ekskursijas vieta un laiks: 

 - norises vieta: saskaņā ar apstiprināto grafiku. 

- ekskursijas norises laiks: 2016. gada 13. septembris no plkst.12:00 līdz 15:30. 



 

Plakātu prezentēšanas vieta un laiks: 

- norises vieta: RTPV. 

- norises laiks: no 2016. gada 20. septembra plkst.14:00 līdz 30. oktobrim plkst.15:30. 

Prasības plakāta noformējumā: 

- plakāta izmērs A2 formāts. 

- ceturtajiem kursiem: plakātā iesniegta informācija par Latvijas un ārvalstu augstskolu 

studiju piedāvājumiem un grupas augstskolu studiju izvēle ar pamatojumu. 

- otrajiem un trešajiem kursiem: plakātā iesniegta informācija par nozaru uzņēmumiem 

Latvijā un darba priekšrocību pamatojumu. 

 

Ekskursijas uz nozaru uzņēmumiem organizē   kursu audzinātāji   

Ekskursiju uz biznesa augstskolu “Turība” organizē   skolotāja Tatjana Daudiša 


