
 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam 

Jaunogres vidusskola 

N.p.
k. 

Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots segt 

no projekta finansējuma EUR 

1. 1
. 

Darba pasaules 
iepazīšana 

„Pielaiko pārtikas 
tehnologa kurpes” 

Mācību ekskursijas mērķis - 
iepazīstināt skolēnus ar  
izglītības iespējam un 
profesijām pārtikas ražotnē. 
Skolēniem būs iespēja 
iepazīties ar darba 
apstākļiem pārtikas 
rūpniecībā, nepieciešamo 
aprīkojumu, dažādu 
profesiju darba saturu un 
saņemt atbildes uz sev 
interesējošiem jautājumiem.  

4.,7.,8.,9.klases 
139 skolēni 
14 skolotāji 

 

2019.g. 
oktobris, 

novembris, 
februāris 

 
Rēķini par nodarbībām 
139 x 6,50=903,50 eiro 

 
 



2. 5
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

Pašnovērtējuma 
veikšana 

„Karjera un 
atbildība” 

Lekcija palīdzēs skolēniem 
izveidot panākumu 
domāšanas stratēģiju. 
Lektors dod iespēju 
skolēniem   
saprast kā cilvēki  no 
patērētājiem  
kļūst par ieguldītājiem  
sabiedrībā,  
kuri ir spējīgi radīt un kā 
uzņemties atbildību 
par savu dzīvi un karjeru. 

10.-12.kl.  
84 skolēni 

2018.g.  
novembris  

Pakalpojumu līgums 
249,00 eiro 

3. 6
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

Darba pasaules 
iepazīšana 

„Visi grib 
inženierus!” 

Praktiskas nodarbības.  
Vadītāji veic eksperimentus 
un iesaista bērnus 
eksperimentu veikšanā. 
Programmā izmantojamie 
eksperimenti parada 
farmaceita, būvinženiera, 
pārtikas tehnologa, 
kosmētikas tehnologa, 
elektronikas inženiera, 
pirotehnikas speciālista, 
krāsu un mājsaimniecības 
ķīmijas tehnologa, 
zinātnieka profesijas 
ikdienu, akcentējot drošības 
aspektu. 

 

1.-4.kl. 
241 skolēns 

 

2019. 
februāris 

Pakalpojumu līgums 
497,00 eiro 



4. 7
.
  

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

 

 
 

„ Mācīsimies par 
inženieru darot”  

 
 
 

Praktiskas nodarbības.  
Skolēni paši patstāvīgi var 
eksperimentāli pētīt.   
Skolēni veidos mašīnas ar 
reaktīvo dzinēju, dažādas 
līdzsvara konstrukcijas, 
iegūstot priekšstatu par 
autotransporta un 
būvinženieru profesijām. 

5.-6.kl. 
95 skolēni 

 

2019.g.  
februāris  

Pakalpojuma līgums  
660,00 eiro 

 

5. 8
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

Pašnovērtējuma 
veikšana 

„ Izzini sevi, 
izvēlies pareizi” 

Nodarbību vadītājs:  
Mg.edu ,profesionālā 
kvalifikācija – karjeras 
konsultants. 
Nodarbības mērķis – uzsvērt  
pašizziņas nozīmi 
personības izaugsmē. 
Vingrinājums “Izvēļu 
maratons”. Mērķtiecības 
pārbaude ar vingrinājuma 
„Šķēršļu josla” palīdzību. 
Darbs grupās, balstoties uz 
Īrijas karjeras vadības 
shēmu. 

11.klase 
24 skolēni 

2018.g. 
novembris 

Pakalpojuma līgums par 
nodarbības īstenošanu 

150,00 eiro 
 



6. 9
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

Pašnovērtējuma 
veikšana 

Ko tu par sevi 
pastāsti darba 

intervijā?  

Nodarbību vadītājs:  
Mg.edu, profesionālā 
kvalifikācija – karjeras 
konsultants. 
Nodarbības mērķis - 
iemācīties sagatavoties  
darba intervijai. Praktiski 
vingrinājumi ” Jaunieša tēls 
darba tirgū/ Darba ņēmēja 
tēls darba tirgū” 
Vingrinājums „Labākais  
Draugs”. 

12.klase 
28 skolēni 

2018.g. 
oktobris 

 

Pakalpojuma līgums par 
nodarbības īstenošanu 

150,00 eiro 
 

7. 1
0
. 

Darba pasaules 
iepazīšana 

„Pašnodarbinātais- 
tu pats sev esi 
priekšnieks” 

Mācību ekskursija uz 
pašnodarbinātas personas 
ražotni  ar  mērķi noverot 
darbiniekus, kas veic vadošo 
un administratīvo darbu, - 
izstrādā darba plānus, seko 
ražošanas procesam, izpēta 
produkcijas noietu, kontrolē 
produkcijas kvalitāti, 
piesaista nepieciešamos 
resursus, atbild par izejvielu 
iepirkumiem. 

2. klase  
25 skolēni 
2 skolotāji 

2018.g.  
oktobris 

Rēķins par ieejas biļetēm un 
nodarbībām 

27 x 4,00 = 108,00 eiro 



8. 1
1
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

Pašnovērtējuma 
veikšana 

„Dzīves mērķu 
izvēle” 

 

Nodarbību vadītājs:  
Mg.edu, profesionālā 
kvalifikācija – karjeras 
konsultants. 
Skolēni apgūs lēmuma 
pieņemšanas shēmu 
DoRunDar (Domā – Runā – 
Dari) ar praktiskiem 
vingrinājumiem: prāta vētra, 
SVID analīze. 
 

9.klases 
52 skolēni 

2018.g. 
oktobris 

Pakalpojuma līgums par 2 
nodarbību  (Izmaksas 100 eiro 

par vienu nodarbību ) 
2 x 100,00=200,00 eiro 

 
 

9. 1
2
. 

Izglītības iespēju 
izpēte „Skola 2019” 

Izstādes apmeklējuma laikā 
skolēni var iegūt 
visaptverošu informāciju par 
mācību iespējām un  
izvēlēties piemērotāko 
izglītības ceļu. Izstādē varēs 
uzzināt vairāk par Latvijas 
un ārvalstu augstskolu un 
citu mācību iestāžu 
piedāvājumu, jaunajām 
mācību programmām, 
interešu izglītību un 
iepazīties ar svešvalodu un 
dažādu mācību kursu 
piedāvājumu. 

9.,12.kl. 
39 skolēni 
2 skolotāji 

2019.g 
februāris 

Sab.transp.biļetes : 
elektrovilciens 

41 x 3,40=139,40 eiro 
e-taloni 2 braucieniem 
41 x 2,30 = 94,30 eiro 

Ieejas biļetes 
39 x 4,00=156,00 eiro 

 (grupai virs 10 skolēnu skolotāja 
ieeja bezmaksas) 
Kopā 389,70 eiro 



10. 1
3
. 

Darba pasaules 
iepazīšana 

„Pārtikas ražošana 
mūsu novadā” 

Mācību ekskursija uz 
pārtikas ražošanas 
uzņēmumu. Tikšanās ar 
darbiniekiem pārtikas 
produktu ražotnē, lai 
iepazītu darba vidi, 
profesijas un nepieciešamo 
izglītību. 

   2.,4.,7.klases 
135 skolēni  
13 skolotāji 

2019.g. 
marts-aprīlis 

Pakalpojuma līgums (iekļautas 
arī ekskursijas izmaksas) 
148 x 3,50 = 518,00 eiro 

11. 1
4
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

„Kā kļūt par 
speciālistu 

inženierzinātņu 
nozarē?” 

Brauciens un tikšanās ar 
dabaszinību profesiju 
pārstāvjiem, lai iepazītu 
profesiju saturu, darba vidi 
un ikdienu, izglītības 
iespējas. Iespēja pašiem 
izmēģināt praktiskas 
nodarbības inženierzinātņu 
jomā, lai pārbaudītu savu 
interesi par to.  

7. klase 
14 skolēni 
1 skolotājs 

 

2018.oktobris 

Rēķins par ieejas biļetēm un 
nodarbībām 

14 x 6,00 = 84,00 eiro 
Sab.transp.biļetes: 

elektrovilciens 
15 x 1,80 =27,00 eiro ; 

Kopā: 109,20 eiro 
 



12. 1
5
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana 

„Gribu būt  
biznesmens!” 

Apmeklējot uzņēmumus, 
skolēni pilnveidos zināšanas 
par  uzņēmējspēju 
attīstīšanu un inovāciju 
attīstības veicināšanu, 
meklēs atbildes uz 
jautājumiem, kas ir radošs 
bizness, ko jauniešiem 
sagaidīt no 
uzņēmējdarbības, kā 
parastas lietas neparasti 
pielietot uzņēmējdarbībā.  

6.,9.klases 
37 skolēni 
3 skolotāji 

2018.g. 
oktobris  

Rēķins par privātuzņēmumu 
apmeklēšanu (iekļautas arī 

ekskursijas izmaksas un 
meistarklases): 

 
1) 40 x 2,20 = 88,00 eiro 

 
Pakalpojuma līgums 

2) 40 x 5,00 = 200,00 eiro  

Kopā: 288,00 eiro 

13. 1
6
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana. 

 
Darba pasaules 

iepazīšana. 

„Ceļš no šuvējas 
līdz dizainerei.” 

Veiksmes stāsta un 
meistarklases vadītāja –
apģērbu dizainere, 
uzņēmēja, stilists, zīmola 
VUALL īpašniece. 
Aktivitātes mērķis ir 
iepazīstināt ar biznesa 
iespējām modes pasaulē, 
paaugstināt skolēnu 
motivāciju savas 
uzņēmējdarbības attīstībai, 
veidojot savu redzējumu par 
nākotni, mudināt savu ideju 
realizācijai. 

10.-12.kl. 
81 skolēns 

2019.g. 
janvāris 

Pakalpojuma līgums par 
nodarbību 

Kopā: 249,00 eiro 



14. 1
7
. 

Darba pasaules 
iepazīšana. „Ceļš uz debesīm” 

Mācību ekskursija uz Rīgas 
lidostu. 
Pasākuma mērķis -
iepazīstināt skolēnus ar   
profesijām aviotransportā. 
Skolēni iepazīsies ar darba 
apstākļiem , nepieciešamo 
aprīkojumu, dažādu 
profesiju darba saturu . 

10.klase 
30 skolēni  
3 skolotāji 

2018.g. 
novembris 

Rēķins par transporta 
pakalpojumiem ( 1.00 eiro par 1 

kilometru): 
100 km x 1.00 eiro = 100 eiro 

3 stundas x 3 eiro = 9 eiro 
 ( maksa par gaidīšanas laiku ) 
 109 eiro x 0.21 = 22.89 eiro 

 ( PVN ) 
Kopā ar PVN: 122.89 eiro 

  

15. 1
8
. 

Karjeras lēmuma 
pieņemšana. 

 
„  

Meistardarbnīcās 
iepazīstināt skolēnus ar 
profesijas apguves iespējām 
un sniegt ieskatu par 
dažādām profesijām – 
pavārs, frizieris, vizāžists, 
datorsistēmu tehniķis. 
 

8.klases 
42 skolēni 

2018.g. 
decembris 

Pakalpojuma līgums par 
meistardarbnīcām  249,00 eiro 

(viens līgums par 4 
meistardarbnīcām) 



16. 1
9
. 

Izglītības iespēju 
izpēte 

 Iepazīšanās ar 
Augstskolu 

 
 

Pasākuma mērķis -
iepazīstināt skolēnus ar 
vienu no lielākajām 
universitātēm Latvijā – 
LLU, kas sagatavo izcilus, 
darba tirgū pieprasītus 
speciālistus ar pievienoto 
vērtību vairāk nekā 60 
studiju programmās.  

10.-12.klases 
56 skolēni 
4 skolotāji 

2018.g. 
februāris 

Rēķins par transporta 
pakalpojumiem ( 1.05 eiro par 1 

kilometru): 
140 km x 1.05 eiro = 147 eiro 

5 stundas x 3 eiro = 15 eiro 
 ( maksa par gaidīšanas laiku ) 
 162 eiro x 0.21 = 34.02 eiro ( 

PVN ) 
Kopā ar PVN: 196.02 eiro 

 

17. 2
0
. 

Darba pasaules 
iepazīšana. 

„Ieslēdz savu  
karjeru!” 

 

Mācību ekskursija uz Rīgas 
HES un atkritumu poligonu 
„Getliņi”. 
Pasākuma mērķis -
iepazīstināt skolēnus ar  
profesijām enerģētikas 
nozarē, ar darba apstākļiem, 
nepieciešamo aprīkojumu, 
dažādu profesiju darba 
saturu, darba pienākumiem 
un nepieciešamo izglītību. 

8.-9. klases 
56 skolēni 
4 skolotāji 

2019. g. 
aprīlis 

Rēķins par transporta 
pakalpojumiem ( 1.05 eiro par 1 

kilometru): 
60 km x 1.05 eiro = 63 eiro 
3 stundas x 3 eiro = 9 eiro 

 ( maksa par gaidīšanas laiku ) 
 72 eiro x 0.21 = 15.12 eiro 

 ( PVN ) 
Kopā ar PVN: 87.12 eiro 



18. 2
1
. 

Darba pasaules 
iepazīšana. 

„Augsto tehnoloģiju 
izaicinājumi” 

Mācību ekskursija uz SIA 
„Polipaks” un SIA 
„Silvanol”. 
Pasākuma mērķis -
iepazīstināt skolēnus ar  
augsto tehnoloģiju 
ražotnēm. Skolēni iepazīsies 
ar darba apstākļiem, 
nepieciešamo aprīkojumu, 
dažādu profesiju darba 
saturu, darba pienākumiem 
un nepieciešamo izglītību. 

10.-12. klases 
56 skolēni 
4 skolotāji 

2019. g. 
marts 

Rēķins par transporta 
pakalpojumiem ( 1.05 eiro par 1 

kilometru): 
120 km x 1.05 eiro = 126 eiro 

3 stundas x 3 eiro = 9 eiro 
 ( maksa par gaidīšanas laiku ) 
 135 eiro x 0.21 = 28.35 eiro 

 ( PVN ) 
Kopā: 163,35 eiro 

 



 


