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

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 
(sadarbības partnera nosaukums) 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

  

Pašizpēte un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana 

‘’Kā kļūt 

produktīvākam?’’ 

Personības izaugsmes nodarbība 

par produktīvu cilvēku 

paradumiem, stimuliem un 

perspektīvām, mērķiem un 

vērtībām, līderību karjerā un 

dzīvē, pašcieņas saglabāšanu 

krīzēs, izaicinājumu pieņemšanu, 

saikne ar skolā apgūstamo mācību 

saturu. Tiks novadītas trīs 

nodarbības. 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 8.,9., 11.V 

klase – 57 skolēni 

2019./2020.m.g. 

I semestris, 

novembris 

Pakalpojuma līgums par 

triju nodarbību īstenošanu 

180,00EUR 

 Pašizpēte ‘’Es zinu, es protu’’ Praktiskā nodarbībā ar aktīvām 

metodēm skolēni iepazīs un 

grupēs prasmes un īpašības, to 

izpausmes sadzīves un darba 

situācijās dažādās profesijās, 

izvērtēs savas rakstura iezīmes un 

to atbilstību dažādām 

profesionālās darbības jomām. 

Tiks novadīta viena nodarbība. 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 7.klase – 16 

skolēni 

2019./2020.m.g. 

I semestris, 

novembris 

Pakalpojuma līgums par 

vienas nodarbības 

īstenošanu 

50,00 EUR 
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Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

‘’Veiksmīgas 

karjeras ABC’’ 

Nodarbībā jaunieši analizēs, kas ir 

“karjera” un, kas ir “veiksmīga 

karjera”. Aplūkos, kādi kritēriji 

nosaka veiksmi karjerā un pēc 

kāda modeļa veiksmīgu karjeru 

veido dažādu profesiju pārstāvji. 

Iepazīsies ar vienu no 

populārākajiem karjeras izveides 

modeļiem un mācīsies to praktiski 

izmantot savas karjeras veidošanā. 

Kā arī, mācīsies atpazīt “iluzoro 

karjeru”, “naudas karjeru” un 

“pseidokarjeru”. Uzzinās arī to, kā 

orientēties mūsdienu darba tirgū, 

kādas ir tā prasības, tendences un, 

kādi talanti būs pieprasīti nākotnē. 

Apgūs karjeras izveides 

pamatinstrumentus un to 

pielietošanu. Dalībnieki saņems 

arī karjeras izveides plānu 

nākamajām 30 dienām. 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 11.D, 

12.V,12.D klases – 50 

skolēni 

2019./2020.m.g. 

II semestris, 

janvāris 

Pakalpojuma līgums par 

vienas nodarbības 

īstenošanu 

250 EUR 
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Darba pasaules 

iepazīšana 

(Informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

 

 

‘’IT jomas dažādās 

profesijas’’ 

Mācību ekskursijas laikā skolēni 

apmeklē Latvijas  informācijas un 

komunikācijas tehnoloģiju 

iestādes, kurās iepazīstas ar 

dažādu profesiju pārstāvjiem, 

uzzina, kādā darba vidē strādā, 

kādi ir darba pienākumi, kādas 

prasmes ir nepieciešamas, lai 

varētu darboties šajā jomā, kādas 

iespējas ir darba tirgū, kā atšķiras 

vienas jomas dažādās profesijas, 

piemēram, kādi pienākumi ir 

programmētājam un kādi tie ir 

programmētājam testētājam. 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 10.V, 10.D 

klase – 37 skolēni 

 

2019./2020..m.g. 

II semestris, 

aprīlis 

Transporta pakalpojums  

Preiļi – Rīga -  Preiļi – 

226,00 EUR 

 Izglītības iespēju 

izpēte 

 

Izglītības izstāde 

“Skola 2020” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo 

izglītības izstādi ar mērķi iegūt 

visaptverošu informāciju par 

izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs. 

 

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts 

ģimnāzijas 11.V,11D 

klase – 35 skolēni 

2019./2020.m.g. 

II semestris, 

marts 

Transporta pakalpojums  

Preiļi – Rīga, 

Starptautiskais izstāžu 

centrs, Ķīpsalas iela 8,  

Preiļi, 420 km – 210,00 

EUR 

Ieejas biļetes(4,00 EUR x 

35 =140,00 EUR ) Kopā – 

350,00 EUR 
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