
 
 

Sadarbības līguma pielikums Nr.5 
 

1 
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 att īstības atbalsta pasākumi Il ūkstes novada pašvaldībā 2017./2018.m.g. 

 

N.p.
k. 

Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Pašnovērtējuma 
veikšana 

Lekcija. Diskusija. 
“Sevis apzināšanās 
ietekme uz 
veiksmīgas karjeras 
ceļu.” 

 

Skolēni klausās lekciju par 
aktuāliem jautājumiem 
karjeras izglītībā, profesiju 
pasaulē, mācās izvērtēt savas 
spējas, vēlmes, intereses, 
talantus, uzzina kā tos 
pilnveidot atbilstoši tirgus 
vajadzībām. 

Skolēni uzdod jautājumus par 
dzirdēto. 

 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

Subates pamatskola 

8.-12. klašu skolēni - 234 
un projektā neiesaistīto Raudas un Eglaines 
pamatskolu 8.- 9. kl. skolēni – 30 

Kopā: 264 skolēni 

2017.gada 
novembris 

2. Darba pasaules 
iepazīšana 

Veiksmīgās karjeras 
stāsti un 
meistarklases no 
vecākiem, 
absolventiem. 

 

Vecāku, absolventu uzstāšanās 
par karjeras izaugsmi, hobiju 
demonstrēšana, kopīgas 
meistarklases ar mērķi 
iepazīstināt izglītojamos 
dažādām darba tirgū 
nepieciešamajām profesijām, 
hobiju nozīmi karjeras izaugsmē, 
pašiem izmēģināt savus spēkus 

1. nodarbība - Ilūkstes 1. vidusskolas 5.-8. klašu 
skolēni  - 90 

2. nodarbība - Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 
5.-8. klašu skolēni - 43 

3. nodarbība - Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola 5.-8. klašu skolēni – 27 , 
un projektā neiesaistīto Raudas un Eglaines 
pamatskolu 

2017./18. gada 
novembris-

janvāris 
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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” 

N.p.
k. 

Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

dažādās nozaru darbnīcās. ( Tiek 
plānotas friziera, manikīra, 
pavāra, sportista 
meistarklases.) 
 

 7.- 8. kl. skolēni - 23 
4. nodarbība - Subates pamatskola 5. – 8.kl. 
skolēni – 30 
(plānotas 4 nodarbības) 

3. Izglītības iespēju 
izpēte 

Izglītības izstāde 
“Skola 2018” 

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

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

8.-12. klašu skolēni - 29 

2018. gada 23.-
25. februāris 

4. Darba pasaules 
iepazīšana 

“ M ēs IT laikmetā” IT speciālistu uzstāšanās. 
Profesiju pārstāvji savos 
stāstījumos iepazīstina ar 
savām profesijām, to 
pieprasījumu darba tirgū, 
specifiku, nepieciešamajām 
zināšanām, prasmēm, izglītību. 
Izglītojamie ar lektoriem 
pārspriež interesējošās tēmas, 
uzdod jautājumus. 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

Subates pamatskola 

7.-12. klase- 296 
projektā neiesaistīto Raudas un Eglaines pamatskolu 
7.-9. kl. skolēni - 40 

2018. gada 
marts 

5. Izglītības iespēju 
izpēte 

Informācijas dienas 
profesionālās 

Skolēni dodas uz tālākizglītības 
iestādēm ar mērķi iepazīties ar 
tajā piedāvātajām mācību 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 
2018. gada 

februāris - 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 

izglītības iestādēs programmām un izglītības 
iestādes vidi. 
 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

Subates pamatskola 

7. - 9. klašu skolēni (kuri plāno turpināt mācības 
konkrētajās profesionālās izglītības iestādēs) – 20 

6. Darba pasaules 
iepazīšana 
 

Pasākums “Randiņš 
ar profesiju” 

 

Tikšanās ar profesiju 
pārstāvjiem un meistarklases, 
kurās profesiju pārstāvji 
iepazīstinās izglītojamos ar 
sava amata noslēpumiem, 
izglītības un darba tirgus 
iespējām. Notiks amata 
prasmju paraugdemonstrējumi 
un skolēni tiks iesaistīti 
diskusijā  par darbā 
nepieciešamajām zināšanām, 
prasmēm un personības 
īpašībām. 
( Tiek plānotas kinologa, 
keramiķa meistarklases.) 

1.pasākums-Ilūkstes 1. vidusskola un 

Subates pamatskola, 1.-4. klašu skolēni – 97 
2.pasākums - Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 
un 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola 
1.-4. klašu skolēni – 73 
(plānoti 2 pasākumi) 

2018.gada 
janvāris 

7. Darba pasaules 
iepazīšana 

Interaktīva 
nodarbība “Profesija 
+ zinātne” 

Tiks nodrošināta interaktīva 
nodarbība un tiks veicināta 
izglītojamo zinātkāre par 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 2018.gada 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 

  inženierzinātnēm, tehnoloģijām, 
sevi tehnoloģiju pasaulē, 
iepazīstina ar profesijām, kurās 
nepieciešamas eksaktās zinātnes – 
matemātika, fizika, ķīmija. 
Nobeigumā paši izmēģina 
dažādas tehnoloģijas. 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

Subates pamatskola 

1.-4. klašu skolēni - 50 

8. Izglītības iespēju 
izpēte 

Mācību ekskursijas 
uz Latvijas 
augstākajām 
izglītības iestādēm 
 
 

Skolēni dodas uz tālākizglītības 
iestādēm ar mērķi iepazīties ar 
tajā piedāvātajām mācību 
programmām un iestāžu vidi. 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola, 

Subates pamatskola 

9.- 12. klašu skolēni (kuri plāno turpināt mācības 
konkrētajās profesionālās izglītības iestādēs) - 30 

2018. gada 
februāris - marts 

9. Darba pasaules 
iepazīšana 
 

Profesiju 
pēcpusdiena "Vienas 
pieturas aģentūra" 

Profesiju pārstāvju sava 
aroda/amata demonstrācijas, 
veicinot izglītojamo prasmi 
izzināt noteiktām profesijām 
izvirzīto zināšanu un prasmju 
līmeni, kā arī iepazīties ar 
dažādām darba tirgū 
nepieciešamajām profesijām. 
Profesiju pārstāvji darbojas 

Ilūkstes 1. vidusskola, 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola,  

7.-11. klašu skolēni - 232 
Subates pamatskola,  
7.- 9. klases skolēni - 12 

2018. gada 
februāris. 
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5 
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 

atsevišķās telpās, skolēni izvēlas 
sev interesējošo profesiju un 
dodas pie interesējošā speciālista. 
 

Raudas un Eglaines pamatskolu 7.- 9. klašu skolēni – 
40 
Kopā: 284 skolēni 

10. Darba pasaules 
iepazīšana 

Telekomunikāciju 
uzņēmums atver 
profesionālās durvis. 

Telekomunikāciju speciālistu 
uzstāšanās. 
Profesiju pārstāvji savos 
stāstījumos iepazīstina ar 
savām profesijām, to specifiku, 
nepieciešamām zināšanām, 
prasmēm, izglītību, to 
pieprasījumu darba tirgū. 

1.nodarbība - Ilūkstes 1. vidusskola, 8. -12. klašu 
skolēni 

Subates pamatskola 

8. -9. klašu skolēni 

 - 125 
2.nodarbība - Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, 
8. -12. klašu skolēni , Bebrenes vispārizglītojošā 
un profesionālā vidusskola, 8. -12. klašu skolēni - 
110 
Kopā: 235 skolēni 
(plānotas 2 nodarbības) 

2018. gada marts 

11. Darba pasaules 
iepazīšana 

“Esmu vajadzīgs 
Latvijas 
uzņēmumam” 
 

Mācību ekskursijas uz Latvijas 
uzņēmumiem, lai iepazītos ar 
ražošanas procesu un tajā 
nepieciešamajām profesijām.  

Skolēniem tiks dota iespēja 
iejusties uzņēmumos strādājošo 
profesiju pārstāvju “ādā” un 

Ilūkstes 1. vidusskola – 5 ekskursijas 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola – 3 ekskursijas 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola – 2 ekskursijas 

Subates pamatskola – 1 ekskursija 

Kopā : 1.-12. klašu skolēni- 440 

2018. gada 

novembris-maijs 
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6 
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 

iepazīt darba vidi, darba 
aprīkojumu, darba specifiku, 
saņemt atbildes uz sev 
interesējošajiem jautājumiem. 

( Plānotas 11 ekskursijas.) 
 
 

(Plānotas 11 ekskursijas) 

12. Darba pasaules 
iepazīšana 

Pasākums 
“Darbam dzimu, 
darbam augu…” 

Tikšanās  ar amatniekiem, aroda 
meistariem, lai iepazītu viņu 
darba ikdienu, uzzinātu, kādas 
prasmes un rakstura īpašības 
nepieciešamas, lai taptu 
kvalitatīvs produkts, apzinātu 
faktorus, kas veicina un kas 
bremzē veiksmīgu 
uzņēmējdarbību. Nobeigumā 
praktiska nodarbība, lai 
izmēģinātu savas prasmes un 
iemaņas, pārbaudītu savu interesi 
par šiem amatiem. 
( Tiek plānotas klūdziņu 
pinēja, podnieka, gleznotāja 
meistarklases.) 

1.pasākums-Ilūkstes 1. vidusskola un 

Subates pamatskola, 5.-7. klašu skolēni - 100 
2.pasākums - Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 
un 

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā 
vidusskola 
5.-7. klašu skolēni - 55 
Raudas un Eglaines pamatskolu 7. klašu skolēni – 10 
(plānoti 2 pasākumi) 

2018. gada marts 

 


