
 

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

Ilūkstes novada pašvaldība 

(sadarbības partnera nosaukums) 

 

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

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.: 

• profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana 

• darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana 

• Savu personīgo interešu, resursu, spēju, prasmju un vērtību apzināšanās, izvēloties nākotnes profesiju. 

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti: 

“Ilūkstes Raiņa vidusskolas Skolas attīstības plāns 2018. – 2020.” 

“Ilūkstes Raiņa vidusskolas Audzināšanas programma” 

 “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas gada plāns 2019./2020.māc.g.”  

“Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas Audzināšanas programma” 

 

 

 



N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras nedēļa 

“Nākotnes profesijas” 

Diskusija par nākotnes 

profesijām. Pieredzējušu 

speciālistu vadībā jaunieši diskutē 

par spējām, cilvēciskajām 

vērtībām, kā arī prasmēm un 

kompetencēm, kuras būs svarīgas 

nākotnes darba tirgū. 

 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

8.-12.klašu skolēni- 

20 

 

2019. gada 14.-

18.oktobris 



2. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

Nodarbība “Mans 

aicinājums, mana 

nākotnes karjera” 

Profesionāļu vadītas 

interaktīvās nodarbības ar 

kouču vai izaugsmes treneri, 

kuru laikā skolēni apzinās 

savas intereses, spējas, 

prasmes, stiprās puses, mācās 

izprast un izvirzīt savus 

izglītības un karjeras mērķus. 

Skolēniem pilnveidojas 

karjeras lēmumu pieņemšanas 

prasmes. Skolēniem tiek 

veicināta personīgā izaugsme, 

domāšana par nākotni, 

izanalizēta iekšējo resursu 

saistība ar sasniegumiem 

karjerā un dzīvē. 

 

(Plānots skolēnus sadalīt 4 

grupās, katrai grupai plānotas 2 

nodarbības) 
 
 
 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

9. un 12. klašu skolēni  

– 100 

2019. gada 

novembris-

decembris 



3. Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

 

 

Nodarbība “Izvēlies 

savu karjeras ceļu 

pats!” 

Profesionāļa vadītas 

interaktīvās nodarbības, kuru 

laikā skolēniem būs iespēja 

iegūt informāciju par mūsdienu 

pieprasītākajām profesijām, par 

nepieciešamajām zināšanām, 

kā arī uzzināt, kādas prasmes 

un personīgās īpašības ir 

jāattīsta, lai veiksmīgi veidotu 

savu karjeru.  

 

(Plānots skolēnus sadalīt 5 

grupās, katrai grupai plānota 1 

nodarbība) 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

5. - 7. klašu skolēni – 

160 

 

2019. gada 

decembris 

4.  Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Informācijas dienas, 

semināri izglītības 

iestādēs. 

Skolēni dodas uz tālākizglītības 

iestādēm ar mērķi iepazīties ar 

tajā piedāvātajām mācību 

programmām un izglītības 

iestādes vidi. 

 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

8. - 12. klašu skolēni  – 

20 

2019./2020. gada 

oktobris - maijs 



5. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 
 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(Plānotas 

mežsaimniecības, 

transporta, 

loģistikas, 

medicīnas un 

veselības aprūpes 

nozares) 

Nozaru semināri 

“Tautsaimniecības 

nozaru daudzveidība” 

Skolēni dodas uz tālākizglītības 

iestāžu un  VIAA rīkotajiem 

nozaru semināriem, lai iepazītu 

dažādas tautsaimniecību nozares 

un izglītības iespējas, pilnveidotu 

zināšanas par interesējošajām 

profesijām, tiktos ar profesiju 

pārstāvjiem, uzzinātu par darba 

ikdienu, galvenajiem 

pienākumiem, darba specifiku 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

8. - 12. klašu skolēni  – 

40 

2019./2020. gada 

oktobris - maijs 

6. Izglītības iespēju 

izpēte 

 

 
 

Izglītības izstāde 

“Skola 2020” 

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 – 

40 

 

2020. gada 

 28.februāris –  

1. marts 



7. Pašnovērtējuma 

veikšana 

 
 

 “Šarādes par 

profesijām” 

Improvizācijas teātra aktieru 

vadītas interaktīvās, izglītojošās 

nodarbības, kuru laikā caur lomu 

spēlēm skolēniem veidojas 

izpratne par vispārīgām un 

specifiskām karjeras prasmēm, 

kuras nepieciešamas profesiju 

pārstāvjiem, kā arī veidojas 

prasme uzstāties auditorijas 

priekšā un paust savu viedokli. 

 

(Plānots skolēnus sadalīt 4 

grupās, katrai grupai plānota 1 

nodarbība) 
 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola, 

1. - 4. klašu skolēni – 

160 

 

2020. gada 

 marts 



8. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

(Būvniecība, 

drošība, 

glābšana, 

aizsardzība, 

enerģētika, 

elektrotehnika, 

elektronika, 

finanses, bankas, 

izglītība, 

komunikācija un 

mediji, 

mārketings un 

reklāma, sports, 

transports, 

loģistika, 

skaistumkopšana, 

mežsaimniecība, 

medicīna un 

veselības aprūpe) 

 

Profesiju 

pēcpusdiena 

"Tikšanās ar 

profesionāli" 

Tikšanās ar vairākiem profesiju 

pārstāvjiem. Profesiju 

pārstāvju lekcijas 

prezentācijas, demonstrācijas, 

stāstījums par savas profesijas 

saturu, darba ikdienu, 

personīgo karjeras ceļu, 

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, 

pēc pārtraukuma dodas pie otra 

izvēlētā profesijas pārstāvja. 

 

(Katram skolēnam būs iespēja 

apmeklēt 2 interesējošos profesiju 

pārstāvjus) 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 8.-12. 

klašu skolēni - 176 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola,  

9.-12. klašu skolēni - 

18 

Raudas  pamatskolas 7.- 

9. klašu skolēni – 15 

Kopā: 209 skolēni 

2019. gada 

marts - aprīlis 



9. Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

Jauno profesionāļu 

meistarības konkurss 

“SkillsLatvia 2020” 

Skolēni apmeklē nacionālo 

jauno profesionāļu meistarības 

konkursu “SkillsLatvia 2020” 

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,  

7.- 9. klašu skolēni - 

40 

Kopā: 40 skolēni 

2019. gada 

aprīlis 

10. Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

 

Lekcija - seminārs 

“Vai esmu gatavs 

darbam?” 

 

 

Lektora stāstījums par 

veiksmīgu iekļaušanos darba 

tirgū, par karjeras izaugsmes 

iespējām, par galvenajiem 

kritērijiem darbinieku atlasē, 

par papildprasmēm, ko gaida 

darba devēji, kā arī lektora 

stāstījums par savu karjeras 

ceļu un darba pieredzi. 

 

(Plānots audzēkņus sadalīt 2 

grupās, katrai grupai plānota 1 

lekcija-seminārs) 

  

 

 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola,  

1.v., 2.v.m., 1.t.p.,2.v., 

2.p., 2.v.m., 3.p., 3.v. 

grupu audzēkņi – 88 

Kopā : 88 skolēni 

 

2020. gada 

aprīlis 



11. Darba pasaules 

iepazīšana 

 

( Transports, 

loģistika, 

tirdzniecība, 

pārtikas 

rūpniecība, 

mārketings un 

reklāma) 

 “Iepazīsim 

profesijas un 

uzņēmumus!” 
 

Mācību ekskursijas uz Latvijas 

uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

ražošanas procesu, uzņēmumu 

darbību. 

Skolēni tiks iepazīstināti arī ar 

uzņēmumos strādājošajiem 

profesiju pārstāvjiem, kā arī 

iepazīstināti ar darba vidi, darba 

aprīkojumu, darba specifiku, darba 

iespējām un varēs saņemt atbildes 

uz sev interesējošajiem 

jautājumiem. 

 

 

Ilūkstes Raiņa 

vidusskola, 

Bebrenes 

vispārizglītojošā un 

profesionālā 

vidusskola 1.-11. 

klašu skolēni- 100 

Kopā : 100 skolēni 

(Plānotas 3 

ekskursijas) 

2019. / 2020. 

gada 

novembris-

maijs 

 

 

 

 

 


