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N.p.k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Karjeras lēmumu 

pieņemšana/ 

izglītības iespēju 

izpēte 

„Vīzijas un mērķi kā 

neatņemama karjeras 

veidošanas 

sastāvdaļa” 

 

Personīgās izaugsmes trenera vadītas 

nodarbības laikā skolēni apgūs metodes 

kā pilnveidot karjeras vadības prasmes, 

lai spētu patstāvīgi pieņemt ar turpmāko 

izglītību saistītus lēmumus. Nodarbības 

mērķis ir rosināt skolēnus domāt par 

savas dzīves atbildīgu vadīšanu, par 

dzīves mērķiem un to saistību ar 

izglītību. 

7.- 9. klašu skolēni, 

kopā   116 skolēni. 
(Nīcas vidusskola, 

Rucavas un Sikšņu 

pamatskolas). 

 

 

2019. gada oktobris 

2. Pašnovērtējuma 

veikšana/karjeras 

lēmumu 

pieņemšana 

„Uz karjeras 

sliekšņa” 

Darbnīcās kopā ar profesionālu vadītāju 

– lektoru tiks diskutēts kā neapjukt 

daudzajās profesijās un to, kā izvēlēties 

īsto un piemērotāko. Skolēni atraktīvā 

veidā noskaidros jauno nākotnes 

profesiju iespējamību, savu spēju un 

talantu attīstības nozīmi. Tiks diskutēts 

par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, 

atbalsta lomu karjeras izvēlē un to, kas 

šobrīd ir pieprasīts darba tirgū. 

9. – 12. klases 

skolēni, kopā 64 

skolēni. (Nīcas 

vidusskola). 

2019. gada oktobris 

3.  Karjeras lēmumu 

pieņemšana/ 

pašnovērtējuma 

veikšana 

„Veiksmīgas karjeras 

pamatprincipi” 

Lekcijas ietvaros skolēni  iepazīsies ar 

profesionālu savas studijas vadītāju, 

rakstnieci, dažādu metožu izveidotāju 

un pārmaiņu treneri. Skolēni tiks 

9. – 12. klases 

skolēni, kopā 64 

skolēni). (Nīcas 

vidusskola). 

2019. gada 

decembris 
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mudināti apgūt metodes kā pilnveidot 

karjeras vadības prasmes, lai spētu 

patstāvīgi pieņemt ar turpmāko dzīvi un 

izglītību saistītus veiksmīgus lēmumus. 

Lekcijas mērķis ir aicināt domāt par 

savas dzīves atbildīgu, veiksmīgu un 

jēgpilnu vadīšanu. 

4. Karjeras lēmumu 

pieņemšana 
„Vizuālā tēla nozīme 

karjeras veidošanā” 

Meistarklases laikā skolēni tiks 

iepazīstināti ar  profesionāli, kurš 

izglītos skolēnus par vizuālā tēla 

ietekmi uz karjeru, kā vienu no 

veiksmīgas karjeras veidošanas 

paņēmiena, tādējādi atstājot veiksmīga 

cilvēka tēlu/iespaidu. Skolēni tiks 

mudināti domāt par mācību nozīmi, 

dažādām prasmēm, vizuālo tēlu, to 

ietekmi un saikni ar reālo dzīvi. 

8. – 9. klases 

skolnieki, kopā 72 

skolēni. (Nīcas 

vidusskola, 

Rucavas un Sikšņu 

pamatskolas). 

2019. gada janvāris 

5. Darba pasaules 

iepazīšana 

(Transports, 

loģistika) 

„Stjuarta profesija” Nodarbības ietvaros skolēni iepazīsies 

ar profesionālu stjuartu, viņa karjeras 

stāstu, ikdienu, veicamajiem darba 

pienākumiem, darba instrumentiem, 

nepieciešamajām prasmēm un 

iemaņām šajā profesijā. 

5. – 6. klases 

skolnieki, kopā 83 

skolēni. (Nīcas 

vidusskola, Rudes 

sākumskola, 

Rucavas un Sikšņu 

pamatskolas). 

2019. gada 

februāris 
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6. Pašnovērtējuma 

veikšana/darba 

pasaules iepazīšana 

 

(Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas/komun

ikācija un mediji) 

 “Profesijas 

animācijā” 

 

 

Nodarbības pirmajā daļā dalībnieki 

noklausīsies lekciju par dažādām 

profesijām animācijā. Lekciju 

papildinās grafiskais materiāls - 

fotoreportāža, kas paskaidros katras 

profesijas specifiku. Nodarbības otrajā 

daļā dalībnieki redzēto izmēģinās paši, 

darbojoties stop motion un zīmētas 

animācijas tehnikās, praktiski 

izmēģinot, kā tas notiek praksē.  

1. – 4. klases 

skolnieki, kopā 116 

skolēni. (Nīcas 

vidusskola un 

Rudes sākumskola). 

2019. gada marts 

7. Karjeras lēmumu 

pieņemšana/darba 

pasaules iepazīšana 

 

(Kultūra un 

māksla) 

„Mana karjera” Nodarbības ietvaros skolēni iepazīs 

profesionālas pasākuma vadītājas 

dzīves gājumu, nepieciešamās 

personības īpašības, lai uzzinātu, ko 

nozīmē profesionālas pasākumu 

vadītājas karjera un kādas ir pašas 

svarīgākās prasmes. Nodarbības gaitā 

skolēniem būs iespēja kopā ar 

profesionāli darboties praktiski, veicot 

dažādus  uzdevumus, apzināt savas 

stiprās un vājās puses, un iejusties 

profesionāļa ādā. 

10. – 12. klases 

skolnieki, kopā 41 

skolēns. (Nīcas 

vidusskola). 

2019. gada aprīlis 


