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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 2017./2018. mācību gadam 
 

Ozolnieku novada pašvaldība 

____________________________________ 
(sadarbības partnera nosaukums) 

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi sadarbības partnera pārziņā esošo vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem 

N. 

p. 

k. 

Karjeras plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. 

Izglītības iespēju izpēte, 

darba pasaules iepazīšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

Karjeras 

diena 2017 

Mācību ekskursija uz karjeras atbalsta pasākumu “Karjeras diena 

2017” Zaļeniekos ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām pēc 9. un 12.klases. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 9., 

12.klašu skolēni (55) 

2017. gada 

oktobris 

2. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

Kļūda ir 

iespēja 

Nodarbības par sevis izzināšanu, secīgu karjeras veidošanas modeli un 

laika plānošanas metodēm, lai veiksmīgi attīstītu savu karjeras ceļu. 

Nodarbību laikā tiks uzklausīti pozitīvās un negatīvās pieredzes stāsti, 

kā tie ietekmē cilvēka pašnovērtējumu un karjeras vadības prasmju 

attīstību. 

Izmēģinājumskolas - 

Teteles pamatskolas (30) 

5.-6.klašu skolēni 

2017. gada 

novembris 

 

3. 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

Mazie soļi 

karjeras 

veidošanā 

Trīs secīgas nodarbības, kuru mērķis ir veicināt skolēnu apziņu par 

savām vērtībām, kas ietekmē esošo karjeras izvēles stāvokli un 

karjeras izvēles elastīgumu, apgūt jaunas metodes un paņēmienus 

karjeras izvēlei un attīstīt komunikācijas un diskutēšanas prasmes 

veiksmīgai skolēnu iesaistei darba tirgū. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 

10.-11.klašu skolēni (30) 

2017.gada 

novembris/ 

decembris 

4. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

Soli pa solim  

Trīs secīgas nodarbības, kuru mērķis ir veicināt skolēnu apziņu par 

savām spējām, vērtībām un attieksmēm, kas ietekmē karjeras pozitīvu 

attīstību un karjeras izvēles elastīgumu. Skolēni apgūs jaunas metodes 

un paņēmienus sava tēla veidošanai, un apzinās savu resursu 

produktīvu izmantošanu racionālu karjeras lēmumu pieņemšanai. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 

12.klases skolēni (16) 

2017.gada 

novembris/ 

decembris 

5. Darba pasaules iepazīšana 
Ciemos 

māksla 

Praktiska nodarbība vizuālās mākslas nedēļā, kuras laikā skolēni 

iepazīsies ar dažādu amatnieku profesijām, karjeras un izaugsmes 

iespējām mākslas nozarē.  

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 3.-

4. klašu skolēni (154) 

2017.gada 

decembris 



 

 

2 
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” 

N. 

p. 

k. 

Karjeras plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

6. 

Pašnovērtējuma veikšana, 

Profesijas pasaules 

iepazīšana 

Skats 

nākotnē 

Interaktīva nodarbība, kuras laikā skolēni izzina 21.gs prasmes, kas 

ļaus veiksmīgāk iekļauties darba tirgū. Mērķis - dot iespēju skolēniem 

apzināt karjeras vadības prasmes un prast tās pielietot. Nodarbības 

laikā skolēnu uzdevums - novērtēt, attīstīt un pilnveidot karjeras 

vadības prasmes, apgūt metodes/veidus, kā izmantojot karjeras 

vadības prasmes virzīties vēlamās profesijas virzienā.  

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 

9.a, b klases skolēni (38) 

 

2017. gada 

decembris 

7. Darba pasaules iepazīšana 
Ir tādi cilvēki 

novadā 

Mācību ekskursija pie vietējā uzņēmēja, lai iepazītos ar ražošanas 

procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. 

Plānotas 2 ekskursijas.   

Izmēģinājumskolas - 

Garozas pamatskolas 1.–

4. klašu skolēni (34), 

Teteles pamatskolas 1.-

4.klases skolēni (87) 

2018. gada 

janvāris/ 

februāris 

8. Izglītības iespēju izpēte 

Izglītības 

izstāde 

skola 2018 

Ekskursija uz ikgadējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 

11.-12. klašu skolēni (28), 

Garozas pamatskolas 8.-

9.klases skolēni (24) 

2018. gada 

februāris 

9. Darba pasaules iepazīšana 
Pa gaisu 

vien 

Mācību ekskursija uz lidostu, lai iepazītos ar nepieciešamajām 

profesijām lidostā. Skolēniem būs iespēja iepazīt darba vidi, 

aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes no praktizējošiem 

profesionāļiem. 

Izmēģinājumskolas - 

Garozas pamatskolas 5.–

7. klašu skolēni (28) 

2018. gada 

februāris 

10. Darba pasaules iepazīšana 

Savas 

profesijas 

mednieks 

Pasākuma mērķis – dot iespēju bērniem izzināt dažādu profesiju 

aspektus no dažādiem skatu punktiem, caur spēlēm, testiem, 

viktorīnām, profesiju pārstāvju stāstiem un atrast sev tuvāko profesiju 

vai darbības virzienu.   

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 5.-

12. klašu skolēni (308) 

2018.gada 

februāris 

  



 

 

3 
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” 

N. 

p. 

k. 

Karjeras plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

11. Pašnovērtējuma  veikšana 

Vai es 

pazīstu 

sevi? 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par sevis izzināšanu, 

par to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt tos, kā mācības 

skolā saistās ar profesionāļa karjeru nākotnē. 

Izmēģinājumskolas - 

Teteles pamatskolas (59) 

un projektā neiesaistītās 

Salgales pamatskolas (21) 

7.–9. klašu skolēni  

218.gada 

februāris/ 

marts 

12. 

Darba pasaules iepazīšana Profesiju 

sīrups 

medicīnā 

Mācību ekskursija ar mērķi skolēnus iepazīstināt ar medicīnas un 

farmācijas nozarēm. Skolēniem būs iespēja uzzināt kādas ir medicīnas 

un farmācijas nozarē esošās profesijas, iespēja iejusties ārsta lomā, 

uzzināt kādi ir farmaceita, ķīmiķa pirmie soļi šajā profesijā.  

Izmēģinājumskolas – 

Ozolnieku vidusskolas 

6.klases skolēni (22) 

2018.gada - 

maijs 

13. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Darba pasaules iepazīšana 

TehnoBuss 

Latvija 
Atraktīvā un uzskatāmā veidā jauniešiem tiks veicināta interese par 

modernajām tehnoloģijām, inženierzinātnēm, izglītības un karjeras 

iespējām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē. Jaunieši paši 

pamēģinās darboties ar  iekārtām. 

Izmēģinājumskolas – 

Ozolnieku vidusskolas  

8.-11. klašu skolēni (104); 

Garozas pamatskolas 

(34), Teteles pamatskolas 

(59) 7.-9. klašu skolēni 

2018. gada 

marts 

14. 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma veikšana 

Kā izvirzīt 

mērķus 

Atraktīva nodarbība, kuras mērķis ir veicināt pašizziņu un definēt 

savas vēlmes. Skolēni mācīsies atšķirt īstermiņa mērķus no ilgtermiņa 

mērķiem, noteikt, kādi īstermiņa mērķi ir nepieciešami ilgtermiņu 

mērķu sasniegšanai. Nodarbību rezultāts paredz apgūt izvirzīt un 

sasniegt savus mērķus karjeras vadības prasmju attīstīšanai un 

pozitīvai karjeras attīstībai. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 

8.,11. klašu skolēni (54) 

2018.gada 

marts 

15. 
Izglītības iespēju izpēte, 

Darba pasaules iepazīšana 

Pa meža 

taku 

Mācību ekskursija, kuras laikā skolēni izzinās meža un kokapstrādes 

nozares attīstību, pilnveidi. Pasākuma mērķis ir pilnveidot skolēnu 

zināšanas par izglītības un karjeras veidošanas iespējām meža un 

kokapstrādes nozarē. Pasākuma mērķauditorija ir 8.-11.klašu skolēni, 

kuri ir ieinteresēti pilnveidoties un attīstīt karjeru meža un 

kokapstrādes nozarē. 

Izmēģinājumskolas - 

Ozolnieku vidusskolas 8.-

11. klašu skolēni (9) 

2018.gada 

marts 

  



 

 

4 
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” 

N. 

p. 

k. 

Karjeras plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

16. 
Darba pasaules 

iepazīšana 

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 un diferencēta pieeja katram pasākuma 

dalībniekam.   

Izmēģinājumskolas - Ozolnieku 

vidusskolas  

1.-2.klašu 

skolēni (160) 

2018.gada maijs 

17. 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Skrējiens pēc 

profesijas 
Mācību ekskursijas mērķis ir ar orientēšanās aktivitātēm 

iepazīt dažādas profesijas, izprast likumsakarības starp 

profesiju mijiedarbību. Orientēšanās sniegs iespēju 

izzināt izprast profesiju daudzveidību un apzināt cilvēka 

pašrealizēšanos profesionālajā jomā.  

Izmēģinājumskolas – Ozolnieku 

vidusskolas 7.klases skolēni (16) 

2018.gada - maijs 

 

 


