
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam 

Jaunogres vidusskola 

Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises 
laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

1.Izglītības 
iespēju izpēte 

Darba pasaules 
iepazīšana 
(zinātne un 
pētniecība) 

 

Iepazīšanās ar 
augstskolu! 

Skolēni dodas uz tālākizglītības iestādi ar 
mērķi iepazīties ar tajā piedāvātajām 
izglītības programmām un skolas vidi. 

Mācību ekskursija uz valsts nozīmes 
pētniecības centru ar  mērķi izveidot 
priekšstatu par darba apstākļiem uzņēmumā, 
nepieciešamo izglītību, nepieciešamajam 
īpašībām darbam pētniecības centros. 

Jaunogres vidusskolas 

 8.klases  

47 skolēni  

4 skolotāji 

 

2019.g. 
novembris 

Transporta pakalpojumi 

100 EUR 

2.Karjeras 
lēmumu 
pieņemšana 

( Farmācija un 
ķīmiskā 
rūpniecība) 

Tikšanās ar ķīmiķi. Tikšanās ar ķīmiķi, lai uzzinātu cik pieprasīti  
ir dabaszinātņu un inženierzinātņu speciālisti 
darba tirgū, kur var strādāt, apgūstot ķīmiju. 

Skolēni iegūs visaptverošu informāciju par 
izglītības iespējām ķīmijas nozarē. 

 

 

Jaunogres vidusskolas 

 2.-4. klases 

 171 skolēns   

 

2020.g.  
februāris 

Pakalpojumu līgums  

7 x 83,00=581,00 

Transporta pakalpojumi 

24,00 eiro 

Kopā: 605,00 eiro 



Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises 

laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

 

3.Izglītības 
iespēju izpēte 

Darba pasaules 
iepazīšana 
(Transports, 
loģistika) 

Jūrnieku profesijas. Skolēni dodas uz augstskolu ar mērķi 
iepazīties ar tajā piedāvātajām izglītības 
programmām un augstskolas vidi. 

Skolēniem tiks dota iespēja iepazīties ar 
uzņēmumā strādājošo profesiju pārstāvjiem  
un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, 
darba specifiku, saņemt atbildes uz sev 
interesējošajiem jautājumiem. 

Jaunogres vidusskola 
8.,10.,11.,12..klases 

43 skolēni 

 2 skolotāji  

 Transporta pakalpojumi 

90,00 eiro 

4.Darba pasaules 
iepazīšana 

(Sports) 

Sports kā profesija. 

 

Skolēniem tiks dota iespēja uzzināt tuvāk par 
fitnesa trenera, sporta organizatora darbu, 
tam nepieciešamajām kvalitātēm, izglītības 
iespējām un perspektīvām darba tirgū.  

Jaunogres vidusskolas 

7.,8.,9. klases 

126 skolēni 

2020.g. 

janvāris 

Pakalpojumu līgums 

181,50 X 3= 544,50 
EUR 

5.Izglītības 
iespēju izpēte 

Izglītības izstāde 
“Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 
izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 
informāciju par izglītības iespējām Latvijā un 
ārzemēs. 

Jaunogres vidusskolas  

9.,11.,12. klases 

 41 skolēni  

4 skolotāji 

2020. g.  
marts 

220 EUR 

Ieejas biļetes izstādē  

(4 EUR x 45= 180) 

Transporta pakalpojumi 



Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises 

laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

 100 EUR 

Kopā: 280 EUR 

6.Izglītības 
iespēju izpēte.  

Karjeras lēmumu 
pieņemšana. 

SkillsLatvia 2020 Profesiju parādē izmēģināt savu nākotnes 
profesiju un profesionālās prasmes.  Iepazīst 
multimediju speciālistu, programmētāju, 
būvnieku, vizāžistu, robežsargu, karavīru un 
daudzu citu profesiju aizkulises. 

Jaunogres vidusskolas  

8.-9. Klases 

43  skolēni  

2 skolotāji 

2020. g. 

maijs 

Transporta pakalpojumi 

100 EUR 

7.Karjeras 
lēmumu 
pieņemšana 

Pašnovērtējumu 
veikšana  

Izzini sevi. Attīsti sevi.   Nodarbība ar kauču sevis izzināšanai, mērķu 
uzstādīšanai, karjeras izvēlei.  Grupu 
konsultācijas, kur skolēniem tiks doti  
padomi kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes 
profesijas izvēlei (gribu, varu, vajag 
apzināšanās; virtuālie resursi pašizpētei utt.).  

Jaunogres vidusskolas 
11.,12.klases  

47 skolēni 

2019.g. 

oktobris 

Pakalpojumu līgums par 
nodarbībām 

249,00 eiro 

 

8.Pašnovērtējumu 
veikšanā  

 „Karjera un atbildība” Lekcija palīdzēs skolēniem izveidot 
panākumu domāšanas stratēģiju. Lektors dod 
iespēju skolēniem   

saprast kā cilvēki  no patērētājiem  

Jaunogres vidusskolas 

 9., 10.klases 

 76 skolēni 

2019.g. 

oktobris 

249,00 eiro 



Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises 

laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

kļūst par ieguldītājiem  

sabiedrībā,  

kuri ir spējīgi radīt un kā uzņemties atbildību 

par savu dzīvi un karjeru. 

9.Darba pasaules 
iepazīšana. 

(Māksla un 
kultūra) 

Profesijas   mākslā. Mācību ekskursija uz teātri . 

Pasākuma mērķis -iepazīstināt skolēnus ar  
profesijām mākslas nozarē, ar darba 
apstākļiem, nepieciešamo aprīkojumu, 
dažādu profesiju darba saturu, darba 
pienākumiem un nepieciešamo izglītību. 

Jaunogres vidusskolas 

11.,9.klases 

53 skolēni 

2 skolotāji 

2019.g. 

novembris 

Ieejas biļetes 

3 EUR X 53 = 159 EUR 

Transporta pakalpojumi 

 100 EUR 

Kopā: 259 EUR 

10.Darba pasaules 
iepazīšana. 

(Kokapstrāde, 

Enerģētika) 

Profesijas kokapstrādē 
un enerģētikā.    

Mācību ekskursija ar mērķi iepazīt skolēnus 
ar ātri augošu augsto tehnoloģiju 
uzņēmumiem, darba apstākļiem un 
profesijām, kas saistītas ražošanā, kā arī 
nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un 
personības īpašībām  veiksmīgai karjeras 
veidošanai augsto tehnoloģiju jomā. 

Jaunogres vidusskolas 

10.,11.klases 

 43 skolēni  

2 skolotāji 

2020.g. 
maijs 

Transporta pakalpojumi 

 150 EUR 



Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises 

laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

11.Darba pasaules 
iepazīšana. 

(Transports, 
loģistika) 

 

No tramvaja līdz 
lidmašīnai. 

Mācību ekskursija uz transporta 
uzņēmumiem. 

Pasākuma mērķis -iepazīstināt skolēnus ar   
profesijām transportā. Skolēni iepazīsies ar 
darba apstākļiem , nepieciešamo aprīkojumu, 
dažādu profesiju darba saturu . 

Jaunogres vidusskolas 

1.klases 

54 skolēni 

2 skolotāji 

 

2019.g. 

oktobris 

Rēķins par ekskursijas 
izmaksam 

2,20 EUR x 54= 118,8 
EUR 

Transporta pakalpojumi 

 100 EUR 

Kopā: 218,8 EUR 

 

12.Darba pasaules 
iepazīšana. 

(Māksla un 
kultūra) 

No idejas līdz 
skatuvei. 

Mācību ekskursija uz teātri .Pasākuma 
mērķis -iepazīstināt skolēnus ar  profesijām 
mākslas nozarē, ar darba apstākļiem, 
nepieciešamo aprīkojumu, dažādu profesiju 
(aktieris, scenogrāfs, gaismotājs, frizieris-
grimētājs, izrāžu vadītājs, skaņu režisors) 
darba saturu, darba pienākumiem un 
nepieciešamo izglītību. 

Jaunogres vidusskolas 

5.,6.kl. skolēni 

115 skolēni, 

5 skolotāji 

 2019.g. 

novembris, 
aprīlis 

Ieejas biļetes 295 eiro 

Transporta pakalpojumi 

271,36 eiro 

Kopā:566,36 EUR 

 

13. Darba 
pasaules 

Pārtikas ražošana 
mūsu novadā. 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražošanas 
uzņēmumu. Tikšanās ar darbiniekiem 

Jaunogres vidusskolas 2020.gada Pakalpojuma līgums 
(iekļautas arī ekskursijas 



Karjeras 
plānošanas tēma 
un nozare 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises 

laiks 

Izdevumi, kurus 
plānots segt no 
projekta finansējuma 
EUR 

iepazīšana. 

(Pārtikas 
rūpniecība) 

pārtikas produktu ražotnē, lai iepazītu darba 
vidi, profesijas un nepieciešamo izglītību. 

2.klase 

30 skolēni 

1 skolotājs 

 

aprīlis izmaksas) 

31 x 3,50 = 108,50 eiro 

 

 Projekta finansējums  587 skolēni X 6 EUR = 3522 EUR 

Plānoto pasākumu izmaksas  3520,16 EUR 


