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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. 

Aknīstes vidusskola, Rubeņu pamatskola, Asares pamatskola
 
                                                     

N.p.k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises 

laiks 

1. Profesiju 

iepazīšana 

Pats savām 

rokām 

Organizēta aizraujoša izziņas radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena 

Aknīstes vidusskolā. Pasākuma veids: Vadīta izglītojoša nodarbība un tehnoloģiju 

darbnīca, pasākuma ilgums 2h. Mērķis: Dot iespēju skolēniem iepazīt “darba pasauli”, 

izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī inženierzinātņu, mākslas jomas un 

starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.                                          

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas modelisma 

pasaule, iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā 

arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katram skolēnam 

tiks dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā  apgūs 

maketu būves iemaņas un izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, telpiska 3D maketa 

veidā, un noslēgumā visus darbus savienojot  kopā , varēs redzēt, cik daudzveidīga un 

interesanta ir pašu radītā pasaule, tomēr būtiskākais – dalībnieki gūs priekšstatu, kā tiek 

pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu 

“Mazo Brīnumzemi”, redzēs savu lomu tās radīšanā, kas veicinās turpmākās profesijas 

un karjeras izvēli. 

Diferencēta pieeja pa vecuma grupām: 1. – 4.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents 

– esi drošs, esi zinošs jeb kas jāzina par mūsdienu tehnoloģijām un drošību uz ceļa, 

dzelzceļa un mājās, 5. – 8.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents – tehnoloģiju 

un radošuma daudzveidīgās izpausmes (mehatronika un anomatorika), kā arī 

prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas. 9. – 12.kl. grupa – galvenais nodarbības 

akcents – karjeras izvēles un darba vides iepazīšana jeb kā tika izveidots un kā darbojas 

sociālais uzņēmums, kas specializējies tehnoloģiju un izglītošanas jomās. 

204   Aknīstes 

vidusskolas 

skolēni no     

1.– 12. klasei 

2017. gada 

decembris 



 

2 
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” 

2. Profesiju 

iepazīšana 

Pats savām 

rokām 

Organizēta aizraujoša izziņas radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena 

Rubeņu pamatskolā – Pasākuma veids: Vadīta izglītojoša nodarbība un tehnoloģiju 

darbnīca, pasākuma ilgums 2h.      Mērķis: Dot iespēju skolēniem iepazīt “darba 

pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī inženierzinātņu, mākslas jomas un 

starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.                                          

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas modelisma 

pasaule, iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā 

arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katram skolēnam 

tiks dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā  apgūs 

maketu būves iemaņas un izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, telpiska 3D maketa 

veidā, un noslēgumā visus darbus savienojot  kopā , varēs redzēt, cik daudzveidīga un 

interesanta ir pašu radītā pasaule, tomēr būtiskākais – dalībnieki gūs priekšstatu, kā tiek 

pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu 

“Mazo Brīnumzemi”, redzēs savu lomu tās radīšanā, kas veicinās turpmākās profesijas 

un karjeras izvēli.                                                                  Diferencēta pieeja pa 

vecuma grupām: 1. – 3.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents – esi drošs, esi zinošs 

jeb kas jāzina par mūsdienu tehnoloģijām un drošību uz ceļa, dzelzceļa un mājās, 4. – 

6.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents – tehnoloģiju un radošuma 

daudzveidīgās izpausmes (mehatronika un anomatorika), kā arī prasmes un 

zināšanas kas nepieciešamas.7. –9.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents – karjeras 

izvēles un darba vides iepazīšana. 

47  Rubeņu 

pamatskolas 

skolēni no     

1.– 9. klasei 

2017. gada 

decembris 



 

3 
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” 

3. Profesiju 

iepazīšana 

Pats savām 

rokām 

Organizēta aizraujoša izziņas radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena 

Asares pamatskolas 7.-9.klases skolēniem Pasākuma veids: Vadīta izglītojoša 

nodarbība un tehnoloģiju darbnīca, pasākuma ilgums 2h.      Mērķis: Dot iespēju 

skolēniem iepazīt “darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī 

inženierzinātņu, mākslas jomas un starpnozaru radošuma šodienas un nākotnes iespējas.                                          

Sasniedzamais rezultāts: Skolēni uzzinās, kā tiek veidota un darbojas modelisma 

pasaule, iepazīs tehnoloģijas, kas spēj darbināt miniatūrus vilcienus, auto un fabrikas, kā 

arī paši apgūs telpisku maketu izveides pamatzināšanas un iemaņas. Katram skolēnam 

tiks dota iespēja iejusties “Mazās Brīnumzemes” darbinieka lomā - darbnīcā  apgūs 

maketu būves iemaņas un izveidos savu mazās pasaules gabaliņu, telpiska 3D maketa 

veidā, un noslēgumā visus darbus savienojot  kopā , varēs redzēt, cik daudzveidīga un 

interesanta ir pašu radītā pasaule, tomēr būtiskākais – dalībnieki gūs priekšstatu, kā tiek 

pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu 

“Mazo Brīnumzemi”, redzēs savu lomu tās radīšanā, kas veicinās turpmākās profesijas 

un karjeras izvēli.                                                                  Diferencēta pieeja pa 

vecuma grupām: 7. –9.kl. grupa – galvenais nodarbības akcents – karjeras izvēles un 

darba vides iepazīšana. 

9   Asares 

pamatskolas 

skolēni no     

7.– 9. klasei 

2017. gada 

decembris 

4. Izglītības 

iespēju 

izpēte 

Skola - 2018 Mācību ekskursija uz izstādi “Skola 2018”.  

Mērķis: Dot vidusskolēniem iespēju iegūt plašāku informāciju par izglītības 

iespējām gan Latvijas, gan ārzemju augstskolās, koledžās, arodskolās, kā arī 

mācību centros, valodu kursos, tālmācībā, e -studijās, kā arī uzzināt par 

interešu izglītību un iepazīties ar svešvalodu un dažādu mācību kursu 

piedāvājumu. 

Sasniedzamais rezultāts: Vidusskolēni, klātienē tikoties ar dažādu izglītībaas 

iestāžu pārstāvjiem, ir ieguvuši plašāku informāciju par tālākajām izglītības 

iespējām, kas veicinās lēmuma pieņemšanu par savas karjeras tālāku 

veidošanu. 

 

17  Aknīstes 

vidusskolas 

skolēni no     

10. – 12. klasei 

2018. gada     

februāris 

 



 

4 
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 plāna izmaiņas/papildinājumi 2017./2018.m.g. 

Aknīstes vidusskolai, Rubeņu pamatskolai un Asares pamatskolai
 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Pašnovērtēj

uma 

veikšana. 

Pats savas  

nākotnes 

kalējs 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība, ar mērķi skolēniem 

izzināt sevi, saprast , kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, 

uzzināt, kā mācības skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē. 

Paredzētas  2 nodarbības, kurās treneris strādās ar visiem kopā, ar 

uzdevumiem un mājas darbiem ar kuriem būs jāstrādā pašam jaunietim 

58  Aknīstes 

vidusskolas skolēni 

no     10. – 12. klasei 

2018. gada marts, 

aprīlis 

2. Darba 

pasaules 

iepazīšana 

Es būšu 

zinātnieks un 

pētnieks. 

Pasākuma laikā skolēni diskusijās un praktiskās nodarbībās  iepazīs 

zinātnieku/ pētnieku profesiju, darbības jomu, noskaidros 

nepieciešamās zināšanas ,prasmes un izglītību, uzzinās par šīs 

profesionālās darbības nozīmi, praktiski pārbaudīs savu piemērotību 

šādam darbam. 

47   Rubeņu 

pamatskolas skolēni 

no     1. – 9.klasei 

 

71   Aknīstes 

vidusskolas skolēns 

no     1. – 4. klasei 

2018. gada aprīlis/ 

maijs 

3. Darba 

pasaules 

iepazīšana 

Rupjmaize -

 Latvijas  

lepnums 

Mācību ekskursija, kuras ietvaros skolēni iepazīsies ar pārtikas 

ražošanas nozari, maiznieka darba specifiku, maizes tapšanas procesu 

un iesaistītajām profesijām, amatiem, izglītības iespējām. 

9   Asares 

pamatskolas skolēni 

no     7. – 9. klasei 

71   Aknīstes 

vidusskolas skolēns 

no     5. – 8. klasei 

2018. gada aprīlis, 

maijs 

 


