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N.p.

k. 

Karjeras plānošanas 

tēma un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(Skaistumkopšana) 

Iepazīsti 

profesionāli 1 

Pasākuma mērķis ir veidot skolēnu priekštatu par personības interešu 

pilnveidošanu un attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu 

skaistumkopšanas nozarē. Lektors demonstrēs savas prasmes un 

iepazīstinās skolēnus ar profesijas specifiku, kā arī iepazīstinās ar 

nākotnes tendencēm skaistumkopšanas nozarē un tās iespējām attīstīt 

karjeru.  

Ozolnieku vidusskolas 

9.,11.,12. klašu 

skolēni – 37 

2019.gada 

oktobris 

2. Darba pasaules 

iepazīšana 

(Lauksaimniecība) 

Iepazīsti 

profesionāli 2 

Pasākuma mērķis ir veidot skolēnu priekštatu par personības interešu 

pilnveidošanu un kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu 

lauksaimniecības nozarē. Lektors iepazīstinās ar būtiskākajām 

prasmēm un zināšanām, kā arī ar profesijas specifiku, nākotnes 

tendencēm lauksaimniecības nozarē.  

Ozolnieku vidusskolas 

9.,11.,12. klašu 

skolēni – 27 

2019.gada 

oktobris 

3. Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

 

Karjeras 

veicināšanas 

mehānismi 

Lekcija ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar karjeras veidošanās 

kritērijiem. Lekcijas laikā tiek noskaidrots, kā atšķiras “karjera” no 

“veiksmīgas karjeras”, kādi ir veiksmīgas karjeras veidošanas 

modeļi, un kā to praktiski pielietot, lai orientētos mūsdienu darba 

tirgū. Lekcija pilnveidos izpratni par prasībām, talantiem, kuri būs 

pieprasītas nākotnē.  

Ozolnieku vidusskolas 

11.,12. klašu skolēni - 23 

2019.gada 

oktobris 

4. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Apzinies savus 

spēkus un 

resursus! 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, 

savu stipro un vājo pušu novērtēšanu, lai nākotnē atvieglotu lēmuma 

pieņemšanu par savas karjeras izvēli un veidošanu. 

Nodarbību laikā jaunieši apgūs iemaņas par to, kā attīstīt veiksmīgai 

nodarbinātībai nepieciešamās prasmes, attieksmes un zināšanas. 

Garozas pamatskolas 

9. klases skolēni – 8; 

Teteles pamatskolas 

9. klases skolēni  – 22; 

Salgales pamatskolas 

9. klases skolēni  - 9 

(paredzētas 2 nodarbības) 

2019.gada 

oktobris/ 

novembris 
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5. Karjeras lēmumu 
pieņemšana  

 

Kaļam plānus! 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. klašu skolēni – 11; 
Salgales pamatskolas 

7.-8. klašu skolēni – 18 
(paredzēta 1 nodarbība) 

2019.gada 

novembris 

6. Darba pasaules 

iepazīšana 

(Loģistika, 

Tirdzniecība) 

Karjeras iespējas 

pārvadājumos 

Ekskursija uz preču/sūtījumu  pārvadāšanas uzņēmumu, kurā skolēni 

iepazīsies ar darba ikdienu un uzzinās kādas prasmes un personības 

īpašības palīdz šo profesiju pārstāvjiem attīstīt savu karjeru loģistikas 

un tirdzniecības jomā.  

Ozolnieku vidusskolas 

10. klases skolēni - 20 

2020.gada 

novembris 

Papild. 

Nr.1 
Darba pasaules 

iepazīšana 

(mežsaimniecība un 

kokapstrāde) 

Koks ir labs Mācību ekskursija/semināra apmeklējums ar mērķi iepazīt 

mežsaimniecības un kokapstrādes nozari, tās profesijas un nozares 

attīstības perspektīvas. Iegūt informāciju par darba un prakses 

vietām, darba tirgus prasībām un profesionālās izglītības apguves 

iespējām šajā nozarē.  

Teteles pamatskolas 

9.klases skolēni (2) 

2019.gada 

oktobris 

7. Darba pasaules 

iepazīšana 

(Lauksaimniecība) 

“Uzņēmējdarbība  

Ozolnieku novadā 

1” (kazkopība) 

Mācību ekskursija pie Ozolnieku novada uzņēmēja, lai iepazītos ar 

kazu audzēšanas un kazas piena produktu ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām. Skolēniem tiks dota iespēja izmēģināt 

savas spējas ražošanas jomā, iepazīt darba vidi, aprīkojumu, 

specifiku, saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 

Teteles pamatskolas 

1.- 3.klašu skolēni – 52 
(paredzēta 1 nodarbība) 

 

2019.gada 

novembris/ 

decembris 

8. Izglītības iespēju izpēte Ko nozīmē 

profesionālā 

izglītība? 

Ekskursija, kuras ietvaros plānots apmeklēt profesionālās izglītības 

iestādes, ar mērķi iepazīties ar tajās piedāvātajām izglītības 

programmām un skolu vidi. Lai izprastu, kas ir profesionālā izglītība 

un kādas zināšanas un prasmes var iegūt absolvējot profesionālās 

izglītības iestādes. 

Ozolnieku vidusskolas 

8.,9. klašu skolēni - 94 

2019.gada 

decembris 

9. Pašnovērtējuma 

veikšana 

„Tavas Pasaules 

brīnumi!” 

Nodarbība/koučinga meistarklase ar mērķi skolēniem sniegt 

teorētisku un praktisku ieskatu karjeras plānošanas, apzināšanās un 

pētīšanas procesā, kuras laikā izglītojamie mācīsies un spēs izprast 

savus un apkārtējo rīcības motīvus karjeras izvēlē. Meistarklases 

laikā skolēni izzinās sevi un veidos savas nākotnes priekšstatu.  

Teteles pamatskolas 

5. – 7. klašu skolēni – 59  

(paredzētas 2 nodarbības) 

2020. gada 

janvāris 
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10. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Mans 

pašnovērtējums un 

mana nākotne 

Interaktīva nodarbība ar speciālistu, kurš veicinās skolēnos izpratni 

par pašnovērtējuma, uzvedības un personīgās attieksmes ietekmi uz 

personības karjeras attīstību. Nodarbība palīdzes atrast skolēnos 

personīgos resursus veiksmīgas nākotnes būvēšanai.  

Ozolnieku vidusskolas 

6. klašu skolēni - 86 

2020.gada 

janvāris 

11. Izglītības iespēju izpēte „Profesionālā 

izglītība – kāpnes 

ceļā uz 

panākumiem” 

Ekskursija uz Jelgavas Tehnikumu un Jelgavas Amatu vidusskolu ar 

mērķi iegūt informāciju par profesionālās izglītības iespējām, par to, 

cik svarīgi ir izvirzīt karjeras mērķus, iegūt vispusīgu izglītību, 

kvalifikāciju, gatavību papildināt savas zināšanas, kā arī prasmi 

pielāgoties jauniem apstākļiem, lai paaugstinātu savu konkurētspēju 

darba tirgū. 

Garozas pamatskolas 

9. klašu skolēni – 9; 

Teteles pamatskolas 

8. – 9. klašu skolēni – 38; 

Salgales pamatskolas 

9. klašu skolēni - 9 

2020. gada 

februāris 

12. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Profesiju šarādes Interaktīva, izglītojoša nodarbība improvizācijas teātra aktieru 

izpildījumā ar mērķi veicināt izpratni par profesiju daudzveidību, 

vispārīgām un specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas dažādu 

profesiju pārstāvjiem. Caur lomu spēlēm veicinot saskarsmes, 

komunikācijas un prezentēšanas prasmes, motivēt skolēnus 

piedalīties profesiju etīdēs, iedrošināt skolēnus paust savu viedokli 

klases priekšā, piemēroties dažādām situācijām un nebaidīties 

kļūdīties. 

Ozolnieku vidusskolas 

4.,5. klašu skolēni - 132 

2020.gada 

februāris 

13. Darba pasaules 

iepazīšana (Pārtikas 

rūpniecība, 

mājražošana) 

“Uzņēmējdarbība  

Ozolnieku novadā 

2” - „Saldā dzīve” 

Tikšanās ar uzņēmēju pārtikas ražošanas jomā, lai nodarbības laikā 

iepazītos ar uzņēmēja darba ikdienu, kas sevī ietver: grāmatvedības, 

konditora, pārdevēja, iekārtu apkalpotāja prasmes. 

Uzzinātu, kādas prasmes, iemaņas, rakstura īpašības nepieciešamas, 

kas veicina un kavē veiksmīgu uzņēmējdarbību. Skolēni ne tikai 

iepazīsies, bet arī paši tiks iesaistīti ražošanas procesā un iejutīsies 

“speciālista” lomā, darbojoties praktiski, lai noskaidrotu vai 

konditora profesija ir atbilstoša viņu interesēm. 

Garozas pamatskolas 

5. – 7. klašu skolēni - 21 

2020. gada 

februāris 
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14. Pašnovērtējuma 

veikšana 

Talants un karjera Nodarbības mērķis ir gūt izpratni, kā savā profesionālajā darbībā 

orientēties uz savu spēju, dotumu un talantu izmantošanu. Nodarbībā 

tiks veidota izpratne, kas ir talants, dotumi, spējas. Skolēniem tiek 

pilnveidota svarīga karjeras vadības prasme - sadarboties klases 

komandā un izprast, kā izmantot savas stiprās puses un dotumus, lai 

komandas darbs būtu produktīvs. 

Ozolnieku vidusskolas 

7. klašu skolēni - 52 

2020.gada 

februāris 

15. Darba pasaules 

iepazīšana 

(māksla un kultūra,  

Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

Profesiju kultenis 

animācijā 

Tikšanās ar kino jomas profesionāļiem, lai iepazītu viņu darba 

ikdienu un uzzinātu, kādas prasmes un personības īpašības palīdz šīs 

jomas pārstāvjiem noturēties darba tirgū. 

Ozolnieku vidusskolas 

3. klašu skolēni - 88 

2020.gada 

marts 

16. Darba pasaules 

iepazīšana (māksla un 

kultūra) 

“Uzņēmējdarbība  

Ozolnieku novadā 

3” – Ievads 

pasākumu vadītāja 

specialitātē 

 

Tikšanās ar pasākumu rīkotāju -profesionāli, 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 – 39; 

Teteles pamatskolas 1. – 

4. klašu skolēni - 72 

(paredzētas 3 nodarbības) 

2020. gada 

marts 

17. Darba pasaules 

iepazīšana 

(enerģētika, 

informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas, 

mežsaimniecība, 

transports) 

Zinātniskā ballīte Pasākuma mērķis ir motivēt apgūt eksaktos mācību priekšmetus, 

veidot priekšstatu par to lietderību un nozīmi karjeras veidošanā. 

Pasākumā esošās darbnīcas pilnveidos izpratni par eksakto mācību 

priekšmetu profesijām, to daudzveidību, saturu un nozīmi darba 

tirgū. Pasākums ar organizētām darbnīcām, kurās būs  praktiska 

darbošanās katram pasākuma dalībniekam.   

Ozolnieku vidusskolas 

1.,2. klašu skolēni - 143 

2020.gada 

aprīlis 
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18. Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Karjeras iespēju 

nakts 

Lekcija ar izaugsmes treneriem, kas veido skolēnos izpratni par 

mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu, laika plānošanu, pašnovērtējuma 

veidošanu. Pasākuma mērķis iedvesmot skolēnos sasniegt augstākus 

mērķus, virsotnes, lai īstenotu veiksmīgu karjeru.  

Ozolnieku vidusskolas 

5.-12. klašu skolēni – 300 

(skolas motivētākie 

skolēni) 

2020.gada 

maijs 

19. Darba pasaules 

iepazīšana (Māksla un 

kultūra, tūrisms, 

mājražošana un 

amatniecība) 

“Uzņēmējdarbība  

Ozolnieku novadā 

4” -„Darbs var būt 

interesants ” 

 

Mācību ekskursija ar mērķi iepazīt uzņēmēja darba specifiku lauku 

tūrisma jomā. Uzņēmēja pieredzes stāsts par savas uzņēmējdarbības 

uzsākšanas posmiem, pareizo mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un to 

sasniegšanas etapiem, kādam zināšanām un prasmēm jābūt, lai 

veiksmīgi attīstītos un pilnveidotos mūsdienu strauji mainīgajā 

pasaulē. Iesaistoties praktiskā darbībā un diskutējot, skolēni uzzinās 

par amatam nepieciešamajām prasmēm un dabas dotumiem, kuri 

nepieciešami darba dzīvei. 

Teteles pamatskolas 6. – 

8. klašu skolēni - 51 

2020.gada 

maijs 

 

 


