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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadā Ozolnieku novadā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks  

1. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Būvē savu 

karjeru pats 

Lekcija par karjeras atbalsta ietekmi izglītības iestādē. 3 grupu 

nodarbības - Jaunu uzņēmēju, kouču pieredzes stāsti - dažādi 

karjeras “būvēšanas modeļi”. Pieredzējušu speciālistu vadībā 

jaunieši meklē atbildes uz jautājumiem - “Vai ir viens pareizais ceļš 

karjeras lēmuma pieņemšanā? Kā karjeras atbalsta pasākumi 

ietekmējuši manas  karjeras vadības prasmes?” 

Ozolnieku vidusskolas 

 9. -  12. klašu 

skolēni – 84; 

Garozas pamatskolas 

 9. klases skolēni – 18; 

Teteles pamatskolas  

9. klases skolēni  – 19; 

Salgales pamatskolas  

9. klases skolēni  - 9 

2018.gada 

oktobris 
 

2. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Dzīve 

aizkulisēs 

Mācību ekskursija, kuras laikā izglītojamie apmeklēs teātri ar mērķi 

iepazīt teātra aizkulises un ar skatuves mākslu saistīto profesiju 

pārstāvju (skaņu un gaismu operators, pasākumu producents, 

režisors, projektu vadītājs, aktieris u.c.) darba ikdienu, specifiku, 

darba vidi, aprīkojumu, izglītības un karjeras iespējas šajā jomā, kā 

arī saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. 

Plānota 1 ekskursija. 

Ozolnieku vidusskolas 

8. klašu skolēni - 45 

2018.gada 

novembris 
 

3. 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

Savas 

dzīves 

kapteinis 

Nodarbība ar mērķi izprast lēmumu pieņemšanu, sevis izzināšanu 

un sava karjeras mērķa sasniegšanu. Noskaidrot kādas karjeras 

vadības prasmes apgūstamas un pilnveidojamas, apzināt savas 

spējas, noteikt, kādi kritēriji ir noteicošie karjeras izvēlē tālākās 

izglītības vai profesijas jomā. 

Garozas pamatskolas 

8. - 9. klašu skolēni – 27; 

Salgales pamatskolas 

7. klases skolēni – 6 

(paredzēta 1 nodarbība) 

2018.gada 

novembris 
 

4. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Iepazīsti 

radošās 

profesijas 

Nodarbība, kurā skolēni iepazīst ar amatniecības jomu saistītās 

profesijas, darba ikdienu, pienākumus, amata noslēpumus, 

izglītības un darba tirgus iespējas, izzina kādas prasmes un rakstura 

īpašības nepieciešamas ar amatniecības jomu saistītās profesijās. 

Teteles pamatskolas 

1.- 3. klašu skolēni – 55 

(paredzētas 2 nodarbības) 

 

 

2018.gada 

novembris 
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5. 
Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Sava ceļa 

gājējs 

Nodarbības (izmantojot interaktīvas mācību metodes – diskusijas, 

situāciju analīzi, kritisko domāšanu) personības izaugsmes trenera 

vadībā, kuras laikā skolēni iepazīsies ar nodarbības vadītāja 

pārstāvēto profesiju, un tās lomu, lai sasniegtu izvēlētās karjeras 

mērķus (kā augt un attīstīties profesionāli, kā izmantot iekšējos 

resursus sevis disciplinēšanai utt.). 

Ozolnieku vidusskolas 

9., 11.,12. klašu skolēni – 

67 

(paredzētas 2 nodarbības) 

2018.gada 

decembris 
 

6. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Profesijas 

lidostā 

Mācību ekskursija uz lidostu, lai iepazītos ar nepieciešamajām 

profesijām lidostā un karjeras iespējām. Skolēniem būs iespēja 

iepazīt darba vidi, aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes no 

praktizējošiem profesionāļiem. 

 

 

Ozolnieku vidusskolas 

7. klašu skolēni – 55 

 

 

Teteles pamatskolas 

5. – 6. klašu skolēni - 34 

2018.gada 

decembris 

 

 

2019. gada aprīlis 

 

7. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Pilnīgs 

kosmoss 

Nodarbības, lai skolēnos rosinātu interesi par zinātni, tehnoloģijām 

un ar to saistītām profesijām. 

Triju dienu pasākums, pirmajā dienā katrai klašu grupai notiks 

viena nodarbība “Kas ir kosmoss?” 1.-3.klašu skolēni izzinās 

profesijas kosmosā, kādas būs profesijas nākotnē, kas un kā būvē 

raķetes. 

Otrajā dienā katrai klašu grupai notiks viena nodarbība “Pilnīgs 

kosmoss mazajiem”, kuras laikā 4.-6. klašu skolēni uzzinās 

profesijas, kas saistītas ar raķešu būvniecību un to palaišanu 

kosmosā; profesijas kosmonautu sagatavošanai darbam kosmosā.  

Pasākuma trešajā dienā “Pilnīgs kosmoss lielajiem”, katrai klašu 

grupai būs nodarbība, 7.-9. klašu skolēni uzzinās - ko dara 

elektrotehnikas un programmēšanas inženieri; arhitekti; medicīnas 

un ķīmijas speciālisti; projektu vadītāji un menedžeri kosmosa 

nozarē. Bet 10.-12. klašu skolēni savā nodarbībā uzzinās par 

karjeras iespējām elektronikas, programmēšanas, medicīnas, 

veselības aizsardzības, ķīmijas, materiālzinātņu, mehatronikas un 

robotikas jomās kosmosa nozarē. 

Ozolnieku vidusskolas  

1.-12. klašu skolēni – 

630 

(paredzētas 20 

nodarbības) 

 

2019.gada 

janvāris 
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8. 
Pašnovērtējuma 

veikšana 

Mans 

karjeras ceļš 

Nodarbība ar mērķi izprast savas karjeras veidošanās ceļu, kas to 

ietekmē. Skolēni veic sevis izzināšanu, par to, kā izvirzīt savus 

karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar 

profesionāļa karjeru nākotnē.  

Teteles pamatskolas  

5. – 7. klašu skolēni – 50  

(paredzētas 2 nodarbības) 

2019. gada  

janvāris 
 

9. 
Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības 

izstāde 

skola 2019 

Ekskursija uz ikgadējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 

Ozolnieku vidusskolas 

11.-12. klašu skolēni – 

30;  

 

Garozas pamatskolas 

8. – 9. klašu skolēni – 27; 

Teteles pamatskolas  

8. – 9. klašu skolēni – 43; 

Salgales pamatskolas 

8. – 9. klašu skolēni - 18 

2019.gada 

februāris 
 

10. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Ražots 

Latvijā 

Ekskursija uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas 

procesu jomu un tajā nepieciešamajām profesijām. 

Skolēniem būs iespēja praktiski iepazīt profesijas specifiku, darba 

vidi un aprīkojumu. 

Garozas pamatskolas 

5. – 7. klašu skolēni - 32 

2019.gada 

februāris 
 

11. 
Pašnovērtējuma 

veikšana 

Kreativitāte 

– nākotnes 

prasme 

3 nodarbības (izmantojot interaktīvas mācību metodes - diskusijas, 

situāciju analīzi, spēles, komandas/grupu darbs), kuru laikā skolēni 

izzina darba tirgū pieprasītu prasmi – kreativitāti. Mērķis ir dot 

iespēju skolēniem apzināt kreativitāti, kā karjeras vadības prasmi un 

kā darba devēju pieprasītu prasmi; apgūt kreativitātes pielietošanu 

ideju radīšanai, problēmu risināšanai un domāšanas veicināšanai.  

Nodarbības laikā skolēnu uzdevums - novērtēt, attīstīt un pilnveidot 

savu kreativitāti, apgūt metodes/veidus, kā, izmantojot kreativitāti, 

virzīties vēlamās profesijas virzienā. 

Ozolnieku vidusskolas 

 10. - 11. klašu skolēni - 

34 

2019. gada 

februāris 
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12. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Mana 

karjera kino 

Tikšanās ar kino jomas profesionāļiem, lai iepazītu viņu darba 

ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz 

šīs jomas pārstāvjiem noturēties darba tirgū. 

Garozas pamatskolas 

1.– 4. klašu skolēni – 32; 

Teteles pamatskolas 

1.– 4. klašu skolēni - 80 

(paredzētas 3 nodarbības) 

 

Ozolnieku vidusskolas 

3.,4. klašu skolēni – 137  

(paredzētas 3 nodarbības) 

2019. gada marts  

13. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Dabas 

pētnieki 

Ekskursija uz Latvijas valsts mežiem, lai iepazītu profesijas, kas 

vecina dabas aizsardzību un atjaunošanu. Sarunas ar speciālistiem, 

lai iepazītu viņa darba ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes 

nepieciešamas, lai veidotu savu karjeru saistītu ar vides jomu. 

Noslēgumā praktiska nodarbība ar mērķi izmēģināt savas iemaņas 

šajā darba jomā. 

Teteles pamatskolas 

6. – 8. klašu skolēni - 54 
2019. gada maijs  

 

 

 

 


