
 

 
 

Sadarbības līguma pielikums Nr.5 
 

Karjeras att īstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.mācību gadam 

Il ūkstes novada pašvaldība 

N.p.k. Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Darba pasaules 
iepazīšana 
 

Pasākums “Gribu 
kļūt par animācijas 
filmu veidotāju!” 

 

Pasākumā skolēni tiekas ar 
animācijas filmu veidotājiem, 
kura laikā skolēni uzzina, kā 
top leļļu animācijas filmas, kā 
tās tiek veidotas, iepazīstas ar 
animācijas filmu veidošanas 
speciālistiem – filmas režisors, 
operators, animators, 
dekorators, mākslinieks, 
gaismas un skaņas operators. 
Skolēni saņem atbildes uz 
interesējošajiem jautājumiem. 
 

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola, 

1.- 4. klašu skolēni – 178  
Kopā: 178 skolēni 

2018.gada novembris 

2. Izglītības iespēju 
izpēte 

Izglītības izstāde 
“Skola 2019” 

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

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola, 

9.-12. klašu skolēni – 29 

2019. gada 

 1. - 3. marts 



N.p.k. Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 

3. Darba pasaules 
iepazīšana 
 

Profesiju 
pēcpusdiena 
"Tikšanās ar 
profesionāli" 

Profesiju pārstāvju sava 
aroda/amata prezentācijas, 
demonstrācijas, veicinot 
izglītojamo interesi izzināt 
profesijas, izzināt noteiktām 
profesijām izvirzīto zināšanu 
un prasmju līmeni, kā arī 
iepazīties ar dažādām darba tirgū 
nepieciešamajām profesijām. 
Profesiju pārstāvji vienlaicīgi 
darbojas atsevišķās telpās un vada 
2 nodarbības pēc kārtas, skolēni 
izvēlas sev interesējošo profesiju 
un dodas pie interesējošā 
speciālista, pēc pārtraukuma 
dodas pie otra izvēlētā speciālista. 
(Katram skolēnam būs iespēja 
apmeklēt 2 interesējošos profesiju 
pārstāvjus) 
 

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 8.-
12. klašu skolēni - 182 
Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola,  

8.-12. klašu skolēni - 35 
Raudas  pamatskolas 7.- 9. klašu 
skolēni – 17 

Kopā: 234 skolēni 

2019. gada marts - 
aprīlis 

4. Darba pasaules 
iepazīšana 

 

Nodarbība 
“Izzini un radi!” 

Skolēni piedalās izglītojošajās 
nodarbībās un tehnoloģiju 
darbnīcās un iepazīst darba 
pasauli, izzina dažādas profesijas 
un prasmes, iepazīst starpnozaru 
jomas – mākslas, 
programmēšanas, mehatronikas, 
arhitektūras, modelisma, 
animatorikas.  

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola,  

5.- 7. klašu skolēni - 171 
Raudas  pamatskolas 7.- 9. klašu 
skolēni – 6 

Kopā: 177 skolēni 
 

2019. gada aprīlis 



N.p.k. Karjeras 
plānošanas tēma 

Pasākuma 
nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Skolēni darbojas telpisku 3D 
maketu būves darbnīcā un veido 
savu maketu. 
 

5. Izglītības iespēju 
izpēte 

Karjeras lēmumu 
pieņemšana 

Jauno profesionāļu 
meistarības konkurss 
“SkillsLatvia 2019” 

Skolēni apmeklē nacionālo 
jauno profesionāļu meistarības 
konkursu “SkillsLatvia 2019” 
un vēro kā sacenšas dalībnieki 
no Latvijas profesionālajām 
izglītības iestādēm dažādos 
prasmju konkursos, demonstrē 
savas prasmes, veicot nozares 
ekspertu sastādītus darba 
uzdevumus. 

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola,  

9. klašu skolēni - 41 
Kopā: 41 skolēns 

2019. gada aprīlis 

6. Darba pasaules 
iepazīšana 

Mācību ekskursijas 
“Es uzņēmumā un 
profesijā” 
 

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

Skolēniem tiks dota iespēja 
iejusties uzņēmumos, muzejos 
strādājošo profesiju pārstāvju 
“ādā” un iepazīt darba vidi, darba 
aprīkojumu, darba specifiku, 
saņemt atbildes uz sev 
interesējošajiem jautājumiem. 

( Plānotas 5 ekskursijas.) 
 
 

Ilūkstes Raiņa vidusskola, 

Bebrenes vispārizglītojošā un 
profesionālā vidusskola 1.-12. 
klašu skolēni- 495 
Kopā : 495 skolēni 
(Plānotas 5 ekskursijas) 

2018. / 2019. gada 

novembris-maijs 

 

 
 
 
 



 
 

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”  


