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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” 

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

 

N.p

.k. 

Karjeras 

plānošanas 

tēma 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, 

kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma 

EUR 
1.  Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Kas strādā lidostā?’’  Mācību ekskursijas mērķis ir 

uzzināt, kādu profesiju pārstāvji 

strādā lidostā. Realitātē iepazīties 

ar dažādu profesiju darba vidi un 

apstākļiem, ikdienas darba 

pienākumiem, drošības aspektiem, 

riskiem, kas saistās ar darba 

pienākumu veikšanu, karjeras 

izaugsmes iespējām, iegūt 

informāciju par izglītības iespējām 

ar aviāciju saistītajām profesijām. 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 7.,8.,9.klases 

skolēni – 48  

2018./2019.m.g. 

1.semestris 

Transporta 

pakalpojums 

Preiļi – Rīgas 

Aeronavigācijas 

institūts -

Starptautiskā lidosta 

‘’Rīga’’ –Preiļi,  437 

km – 217,50 EUR 

Ekskursija lidostā 

‘’Rīga’’ – 1.50X48= 

72,00 EUR 

Kopā – 289,50EUR 

 

 

 

2.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

Nodarbība ‘’Manas 

stiprās puses karjeras 

veidošanā’’ 

Nodarbībā profesionāla trenera 

vadībā jauniešiem tiks dota iespēja 

identificēt savas personības 

aspektus ar LuminaSplash rīku, 

izvērtēt personības aspektu nozīmi 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 10. V, 10.D 

klases skolēni – 37  

2018./2019. m.g.  

II semestris 

Pakalpojuma līgums 

par nodarbību 

īstenošanu 

150,00EUR 
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profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

profesionālajā jomā, attiecinot to 

individuāli uz sevi, kā arī būs 

iespēja praktizēties sevis 

prezentēšanai darba intervijā, 

aktualizējot savu pašizpēti ‘’Es 

ESMU, es VARU, es Vēlos’’. 

Tiks novadītas divas nodarbības 

3.  Darba pasaules 

iepazīšana 

Nodarbība ‘’ No 

vaļasprieka līdz 

uzņēmējdarbībai’’ 

Nodarbībā skolēniem būs dota 

iespēja uzzināt, kā vaļasprieks 

var attīstīties līdz 

uzņēmējdarbībai, iepazīties, kā 

norit individuālā uzņēmēja 

tipiska darba diena, kādas 

zināšanas, izglītība ir 

nepieciešamas, lai kļūtu par 

uzņēmēju, ar ko  vispār sākt, lai 

varētu nodarboties ar 

uzņēmējdarbību, kādi ir 

ieguvumi un riski šajā 

profesionālajā darbības jomā.  

Noslēgumā skolēniem tiks 

piedāvāta iespēja izmēģināt 

savas prasmes kādā praktiskā 

darbībā. 

Tiks novadītas trīs nodarbības 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 7., 8., 

11.A,11.B,11.D skolēni - 

84 

 

 

2018./2019.m.g. 

I semestris 

Pakalpojuma 

līgums par 

nodarbību 

īstenošanu 

250,00 EUR 

4.  Darba pasaules 

iepazīšana 
 ‘’Profesija – 

ķīmiķis’’. 
Tikšanās ar ķīmijas profesijas 

pārstāvjiem, augstskolu 

pasniedzējiem,  kuri pastāstīs par 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 8.,9.,10.klases 

skolēni – 74 skolēni 

2018./2019.m.g. 

II semestris 

 

Pakalpojuma 

līgums par 
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profesijas iegūšanas iespējām 

Latvijas augstskolās, kāda 

specializācija ir iespējama darba 

tirgū ķīmiķiem, kādās jomās tie 

var darboties. Iepazīstinās ar darba 

vidi, darba instrumentiem, 

iepazīstinās ar ķīmiķa darba 

specifiku un riskiem. 

Noslēgumā praktiskajā nodarbībā 

tiks parādīts ķīmiķa darbošanās 

spektrs, veicot eksperimentus ar 

pārtikas produktiem.  

Tiks novadītas divas nodarbības. 

nodarbību 

īstenošanu. 

250,00 EUR 

 

5.  Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2019” 
Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 11.A,11.B,11D 

klase – 56 skolēni 

2018./2019.m.g. 

II semestris 

Transporta 

pakalpojums  

Preiļi – Rīga, 

Starptautiskais 

izstāžu centrs, 

Ķīpsalas iela 8,  

Preiļi, 420 km – 

215,00 EUR 

Ieejas biļetes(3,00 

EUR x 56 = 168,00 

EUR ) Kopā – 

383,00 EUR 

6.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

Meistardarbnīca 

"Mana Sirdslieta - kā 
Interaktīva nodarbība, kurā ar 

dažādu sociālo tehnoloģiju, 

karjeras spēļu un metožu 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 12D, 12.V 

klase- 44 skolēni 

2018./2019.m.g. 

II semestris 
Pakalpojuma 

līgums par 
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izveidot veiksmīgu 

karjeru 

darot to, ko mīli." 

palīdzību jauniešiem tiek dota 

iespēja pašiem atbildēt uz 

tādiem sev aktuāliem 

jautājumiem kā, kas ir mans 

patiesais aicinājums un sapņu 

profesija, kā sākt veidot savu 

karjeru jau esot skolā, kā 

nekļūdīties izvēloties īsto 

nodarbošanos un, kas ir patiesie 

orientieri manā dzīvē, kam 

sekot. Sastādīs arī skaidru 

rīcības plānu par to, kā sākt 

veidot savu karjeru jau šodien 

un, kā izveidot savu profesiju 

balstoties uz talantiem.  

 

meistardarbnīcas 

vadīšanu 

250.00 EUR  
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