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Eiropas Savienības 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 2019./2020. mācību gadam 

Dobeles 1. vidusskola 
 

 

N.p.

k. 

Karjeras plānošanas tēma un 

nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

KOPĒJIE PASĀKUMI, KUROS IESAISTĪTAS VISAS IZMĒĢINĀJUMSKOLAS UN NEIESAISTĪTĀS SKOLAS 

1. Pašnovērtējuma veikšana 

Karjeras lēmumu pieņemšana 

“Jaunais 

uzņēmējs” 

Lekcija - diskusija par topošajiem uzņēmējiem nepieciešamajām 

prasmēm, darba ikdienu, izaicinājumiem un savas uzņēmējdarbības 

uzsākšanu. Izglītojamajiem ar dažādu metožu palīdzību būs iespēja 

izvērtēt savu piemērotību uzņēmējdarbībai un ģenerēt idejas jaunu 

produktu un pakalpojumu radīšanā 

Dobeles Valsts 

ģimnāzijas un 

Dobeles 1. 

vidusskolas  

11. klašu skolēni un 

10. klašu interesenti - 

75 

2019. gada  

11. oktobris 

2. Pašnovērtējuma veikšana 

 

Darba pasaules iepazīšana 

 (apģērbu un tekstilizstrādājumu 

ražošana, pārtikas rūpniecība, 

mārketings un reklāma) 

“Es pats 

savas 

karjeras 

kalējs” 

Izglītojamie tiks sadalīti grupās līdz 25 dalībniekiem. Katra grupa 

piedalīsies 3 nodarbībās (no 9 iespējamām) un 1 kopīgā noslēguma 

nodarbībā/lekcijā. Nodarbībās izglītojamie veiks pašnovērtējumu, 

iepazīs dažādas profesijas un ar dažādu metožu palīdzību meklēs 

sev piemērotāko karjeras ceļu. Noslēguma nodarbībā/lekcijā 

izglītojamie tiksies ar kādas profesijas pārstāvi, lai dzirdētu 

pieredzes stāstu par veiksmīgas karjeras veidošanu un to, kā 

neapstāties grūtību priekšā 

Izmēģinājumskolu 8. 

klašu skolēni - 175 

un neiesaistīto skolu 

8.klašu skolēni- 30 

2019. gada  

29. oktobris 



 
 

2 
Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 
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3. Pašnovērtējuma veikšana 

Karjeras lēmumu pieņemšana 

“Pamatprinci

pi 

veiksmīgai 

karjerai”  

Trīs nodarbību cikls par to, kā orientēties mūsdienu darba tirgū, 

kādas ir tā prasības, tendences un, kādi kompetences būs pieprasītas 

nākotnē. Izglītojamajiem būs iespēja apgūt galvenos veiksmīgas 

uzņēmējdarbības veidošanas pamatprincipus un veidot dažādus 

uzņēmumu modeļus un analizēt biežāk pieļautās kļūdas. Tāpat 

izglītojamajiem būs iespēja izvērtēt attiecību veidošanas mākslas 

nozīmīgumu karjeras un personības attīstībā 

Dobeles Valsts 

ģimnāzijas un 

Dobeles 1. 

vidusskolas  12. 

klašu skolēni – 83 un 

neiesaistītās skolas 

Augstkalnes 

vidusskolas 12.klašus 

skolēni- 9 

2019. gada  

7. novembris 

2020. gada  

9. janvāris un  

5. februāris 

4. Pašnovērtējuma veikšana 

Karjeras lēmumu pieņemšana 

“Veiksmīga 

karjera, 

darot savu 

sirdslietu” 

Nodarbība izaugsmes trenera vadībā, kurā ar dažādu  karjeras spēļu 

un metožu palīdzību izglītojamajiem tiks dota iespēja pašiem 

atbildēt uz tādiem sev aktuāliem jautājumiem kā: kas ir mans 

patiesais aicinājums un sapņu profesija; kā sākt veidot savu karjeru, 

mācoties skolā; kā nekļūdīties, izvēloties īsto nodarbošanos 

Dobeles Valsts 

ģimnāzijas un 

Dobeles 1. 

vidusskolas 10. klašu 

skolēni- 107 

2020. gada  

8. janvāris 

5. Darba pasaules iepazīšana 

(Apģērbu un tekstilizstrādājumu 

ražošana, ēdināšana, 

komunikācija un mēdiji, 

mājražošana un amatniecība, 

māksla un kultūra, 

mārketings un reklāma, 

pārtikas rūpniecība, 

skaistumkopšana, 

tirdzniecība) 

 

“Profesiju 

mikslis” 

Tikšanās ar 10 dažādu profesiju pārstāvjiem. Viņu pieredzes stāsts, 

demonstrējumi, savas jomas prezentēšana – darba specifika, 

saturs, nepieciešamās zināšanas, prasmes. Profesionāļu  diskusijas 

ar skolēniem un aktivitātes intereses radīšanai par konkrēto nozari 

vai jomu, kā arī sarunas par nākotnes darba iespējām šajās nozarēs 

Izmēģinājumskolu 5. 

un 6.klašu skolēni- 

interesenti  - 394 

 

2020. gada 

februāris  
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6. Izglītības iespēju izpēte 

Karjeras lēmuma pieņemšana 

“Karjeras 

diena 2020” 

Izglītojamie tiksies ar sev interesējošo tālākizglītības iestāžu 

pārstāvjiem ar mērķi iepazīties ar tajās piedāvātajām mācību/studiju 

programmām. 9. klašu izglītojamie iepazīsies ar iespējām turpināt 

izglītību Dobeles novada un tā apkārtnes skolās un mācību vidi tajās 

(īpašu uzsvaru liekot uz profesionālo izglītību) un profesiju 

nodarbībā iepazīt 2 no vismaz 6 piedāvātajām profesijām.  11.un 12 

klašu izglītojamie iepazīsies ar Latvijas augstskolu un koledžu 

piedāvātajām studiju programmām un iespējām tās apgūt un 

piedalīsies ievadnodarbībā un noslēguma nodarbībā par 

nepieciešamību novērtēt savas intereses un prasmes un ņemt tās 

vērā sava karjeras un izglītības ceļa veidošanā 

Izmēģinājumskolu   

9., 11. un 12. klašu 

skolēni- 319 

 un neiesaistīto skolu 

–  9. un 12.klašu 

skolēni - 37 

2020. gada 

5. marts 

7. Darba pasaules iepazīšana 

(būvniecība; mājražošana un 

amatniecība; lauksaimniecība 

u.c.) 

“Ražots 

Dobeles 

novadā” 

6 interaktīvas nodarbības, kurās vietējie uzņēmēji iepazīstinās 

izglītojamos ar savas darbības specifiku, izglītības un darba tirgus 

iespējām. Notiks demonstrējumi un stāstījums – diskusijas par 

uzņēmumos un ražotnēs nepieciešamajām  profesijām, kā arī par 

nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un personības īpašībām 

katrā no darbības jomām. Katram skolēnam iespēja apmeklēt 2 

meistarklases 

Izmēģinājumskolu   

7. klašu skolēni – 

178 

 un  neiesaistīto skolu 

7. klašu skolēni- 19 

2020. gada  

22. maijs 

8. Pašnovērtējuma veikšana 

 

“Profesiju 

TOP 

prasmes” 

Pasākuma ietvaros skolēniem būs iespēja interaktīvā veidā 

iepazīties ar nepieciešamajām prasmēm dažādās profesijās 

improvizācijas teātra aktieru izpildījumā un piedaloties profesiju 

etīdēs. Rezultātā skolēni padziļinās izpratni par vispārīgām un 

specifiskām karjeras prasmēm, kuras nepieciešamas profesiju 

pārstāvjiem, tiks iedrošināti uzstāties un paust savu viedokli 

auditorijas priekšā,  piemēroties dažādām situācijām un nebaidīties 

kļūdīties 

Izmēģinājumskolu   

1. klašu skolēni – 

184 
  

2020.gada 

26.maijs 
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IZMĒĢINĀJUMSKOLU ATSEVIŠĶI RĪKOTIE KAA PASĀKUMI – Dobeles 1. vidusskola 

9. Darba pasaules iepazīšana 

(lauksaimniecība) 

“Profesijas 

un darbs ar 

dzīvniekiem

” 

Tikšanās ar profesiju pārstāvjiem, kuru ikdienas darba gaitas 

saistītas ar dzīvnieku kopšanu. Tikšanās laikā tiks iepazīta gan 

darba vide, darba aprīkojums, darba specifika dzīvnieku kopšanā 

un uzturēšanā, gan arī tiks noskaidrota šo profesiju pārstāvju 

veicamo darba pienākumu izpilde. Sarunu laikā skolēni uzzinās 

par iespējām veidot savu karjeru darbā ar dzīvniekiem 

Dobeles 1. 

vidusskolas  

2.klašu skolēni- 

72 

2020. gada 

aprīlis  

10. Darba pasaules iepazīšana 

(māksla, mājražošana) 

“Mans 

vaļasprieks – 

mana 

profesija” 

Tikšanās ar radošo profesiju pārstāvjiem un mājražotājiem, kuru 

laikā skolēni tiks iepazīstināti ar ideju par sava uzņēmuma rašanos, 

kā tikt pamanītam darba tirgū. Iedvesmas stāts, kā attīstīt savu 

hobiju, kādas prasmes un zināšanas nepieciešamas, lai radītu savu 

zīmolu, kā top biznesa idejas. 

Dobeles 1. 

vidusskolas 3.klašu 

skolēni-  

79 

2020. gada 

janvāris 

11. Pašvērtējuma veikšana  

Karjeras lēmumu pieņemšana 

“Profesijas 

izvēle – 

mana izvēle” 

Grupu nodarbība pieredzējuša speciālista vadībā, kuras laikā 

skolēniem tiks veicināta izpratne par profesijas izvēli un 

veiksmīgas karjeras nosacījumiem, par iespējām, ko darīt jau 

tagad, lai profesijas izvēle būtu saistīta ar sirds darbu 

Dobeles 1. 

vidusskolas 

 4.klašu skolēni - 

86 

2019. gada 

novembris  

 
Dobeles 1. vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Aija Jaundzema 


