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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 2017.-2018.m.g. 

Dobeles 1. vidusskola 
 (izglītības iestādes nosaukums) 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Dobeles 1. vidusskolas skolēniem 

1. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Profesijas 

animācijas 

pasaulē 

 

Apmeklējot animācijas nodarbību darbnīcu pirmajā daļā skolēniem 

būs iespēja noklausīties lekciju par animāciju – kā tā top, kas notiek 

Latvijā, kādi jaunumi pasaulē un kādas ir dažādas animācijas 

izpausmes, kādas ir profesijas animācijā. Otrajā daļā skolēni varēs 

paši iesaistīties radošā animācijas filmas izveides procesā un iejusties 

dažādu profesiju “ādā” 

Dobeles 1.vidusskolas  

2. un 3. klašu skolēni  

 

2018. gada 

janvāris 

2. 

Pašnovērtējuma 

veikšana  

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana  

Mans dzīves 

aicinājums 

Nodarbība personiskās izaugsmes un sevis izzināšanai, karjeras 

mērķu izvirzīšanai un sasniegšanas iespējām. Kā atrast savu dzīves 

aicinājumu un pareizāk izvēlēties nākotnes profesiju 

 

Dobeles 1.vidusskolas  

10., 11. klašu skolēni  

 

2018. gada       

februāris 

3. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

Manas nākotnes 

iespējas 

tehniskajā jomā 

Izglītojošo aktivitāšu laikā skolēniem ir iespēja apmeklēt radošas 

darbnīcas galvenokārt dabaszinātņu un IT jomās. Praktiskās 

nodarbības tiek vērstas  uz intereses radīšanu par tehniskajām lietām, 

modelēšanu, jaunradi, inovācijām, kā arī lai veicinātu skolēnu ievirzi 

uz tehniska rakstura karjeras iespējām 

Dobeles 1.vidusskolas 

 5. un 6.klašu skolēni  

 

2018. gada 

aprīlis 
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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” 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

4. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Iepazīsti 

saldumu 

ražošanas 

procesu. 

Mācību ekskursija uz saldumu ražošanas uzņēmumu, kuras laikā 

skolēniem būs iespēja noklausīties stāstījumu par ražošanas procesu, 

tajā iesaistīto profesiju pārstāvjiem, cik svarīga ir pozitīva attieksme 

pret darbu, kas tiek darīts. Skolēni varēs iepazīties ar meistaru - 

karameļu izgatavotāju, noskaidrot, ka jebkurš var mācīties un kļūt par 

meistaru. Pēc stāstījuma sekos gatavošanas paraugdemonstrējumi un 

degustācija. Bet ekskursijas noslēgumā katrs skolēns iejutīsies 

meistara lomā un izgatavos savas karameles. 

Dobeles 1.vidusskolas 

 4. klašu skolēni  

   

2018.gada aprīlis 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Dobeles novada izmēģinājumskolu skolēniem 

5. 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Darba pasaules 

iepazīšana 

“Es pats savas 

karjeras kalējs” 

Pasākuma laikā skolēni tiks sadalīti grupās līdz 20 dalībniekiem. Katra 

grupa piedalīsies 4 darbnīcās, kur veiks pašnovērtējumu un ar dažādu 

metožu palīdzību meklēs sev piemērotāko karjeras ceļu. Pasākuma 

noslēgumā tikšanās ar Latvijā atpazīstamu profesijas pārstāvi, kas 

pastāstīs par savu karjeras ceļu, “profesijas ikdienu”, darba apstākļiem, 

nepieciešamajām zināšanām, personības īpašībām, prasmēm un to, ko 

iespējams darīt jau skolas laikā, lai sasniegtu izvirzītos karjeras mērķus 

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu 

8.klašu skolēni 

2017.gada 

10.oktobris  

6. 

Izglītības iespēju 

izpēte 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Karjeras diena - 

2018 

Skolēni tiekas ar sev interesantajām tālākizglītības iestāžu pārstāvjiem 

ar mērķi iepazītie ar tajās piedāvātajām mācību/studiju programmām, 

9.klašu skolēni iepazīstas ar iespējām turpināt izglītību Dobeles 

novada skolās un mācību vidi tajās. Visiem skolēniem tiek piedāvātas 

nodarbības viņus interesējošās jomās  

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu 

9., 11. un 12.klašu 

skolēni un citu klašu 

interesenti 

2018.gada 1.marts 
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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” 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

7. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

Nacionālais 

profesionālās 

meistarības 

konkurss un 

profesionālie 

prasmju paraug-

demonstrējumi 

Konkursa ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīties ar dažādām darba 

tirgū nepieciešamajām profesijām, piedalīties dažādās nozaru 

darbnīcās 

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu  

 8. klašu vai 9.klašu 

skolēni pēc katras 

skolas individuālajām 

vajadzībām-  

2018. gada aprīlis 

8. 

Darba pasaules 

iepazīšana. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Meistarklases 

“Ražots Dobelē” 

6 meistarklases, kurās vietējie uzņēmēji iepazīstinās izglītojamos ar 

sava amata noslēpumiem, 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 

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu 

7. klašu skolēni  

2017.gada 

28.maijs 

9. 

Darba pasaules 

iepazīšana. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Nākotnes 

tehnoloģiju 

izzināšana 

Izglītojoša nodarbība skolēniem 
inženierzinātņu jomās un tehniskā jaunradē. Nodarbībā skolēni varēs 

izmēģināt prasmes modeļu būvē, programmēšanā un ar mehatroniku 

saistītās nodarbēs, tādējādi attīstot telpisko domāšanu, radošu un 

izzinošu apmācību procesu. Vienlaicīgi skolēni tiks mudināti apgūt 

elektronikas un mehānikas dizaina un izgatavošanas prasmes. 

Nodarbības programma tiks vērsta uz intereses radīšanu par dažādām 

dzīves jomām, profesijām, ļaujot katram padziļināt zināšanas par 

inženierzinātnēm un tehnisko jaunradi 

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu 

2.-4. klašu skolēni 

kuriem interesē un labi 

padodas eksaktie 

mācību priekšmeti 

(ņems vērā skolēnu 

dalību eksakto 

priekšmetu olimpiādēs 

un konkursos)  

2017.gada 

24.maijs 
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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” 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

10. 
Darba pasaules 

iepazīšana  

Iepazīsti 

profesijas, kas 

sargā Tavu 

dzīvību 

Pasākuma ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīties ar ātrās 

neatliekamās palīdzības, policijas, ugunsdzēsēju, gāzes avārijas 

dienestu darbu un tajā iesaistītajām profesijām. Skolēniem būs 

iespēja izzināt darba vidi un ikdienu šajās profesijās, nepieciešamo 

aprīkojumu un instrumentus, profesiju”+” un “-“, karjeras veidošanas 

un tālākas izglītības iespējas.  

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu 

1. klašu skolēni 

 

2018. gada 28. 

maijs 

11. 
Pašnovērtējuma 

veikšana 

Apmācības 

“Pieprasītākās 

spējas un 

prasmes 

šodienas un 

nākotnes darba 

tirgū” 

 

Personīgā izaugsmes trenera vadītas apmācības, kuras notiks 

izdzīvošanas nometnes “Tent-terentent 7” ietvaros, kurās skolēni veiks 

pašnovērtējumu un iepazīsies ar metodēm, kā attīstīt darba tirgū 

pieprasītākās spējas un prasmes. 

Nometnes “Tent-terentent 7” mērķis ir veicināt jauniešu uzņēmību un 

aktualizēt jauniešu savlaicīgu, apzinātu tālākās izglītības un karjeras 

izvēli, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes āra apstākļos, 

tādējādi pilnveidojot viņu personību un vispusīgu attīstību, motivējot 

apzināties savas spējas un prasmes veiksmīgas personiskās dzīves 

veidošanai un stiprinot jauniešu piederības apziņu savam novadam un 

Latvijas valstij. 

Dobeles novada 

izmēģinājumskolu  

9.- 12 klašu skolēni 

(Skolēniem būs iespēja 

pieteikties apmācībām-

nometnei, aizpildot 

pieteikumu anketu, 

kurā viņiem būs 

jāuzraksta motivācija 

dalībai nometnē. Ja 

nometnei pieteiksies 

vairāk kā noteiktais 

dalībnieku skaits 16, 

tad tiks vērtēta 

pieteikušos skolēnu 

motivācijas apraksts) 

2018. gada  

augusts 

(kopējais 

nometnes norises 

dienu skaits - 5 

dienas no 14.08.-

18.08.2018) 

 

Sagatavoja:    Pedagogs karjeras konsultants    Aija Jaundzema          


