
Pļaviņu novada ģimnāzijas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns  2018./2019. m./g. 

N.p.k. 
Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

 

Iesaistītie cilvēkresursi 

1.  

Inženierzinātņu, 

mašīnbūvju un 

metālapstrādes 

uzņēmumu darba 

pasaules 

iepazīšana, 

karjeras lēmumu 

pieņemšana. 

Mobilā 

demonstrāciju 

laboratorija 

„Tehnobuss” 

 

Atraktīvā veidā, jauniešiem praktiski 

darbojoties, tiks veicināta interese par 

inženierzinātnēm, mašīnbūves, 

metālapstrādes, elektroniku 

specialitātēm, lai izdarītu izvēli 

personīgajam karjeras ceļam, 

noskaidrotu savas intereses 

profesionālajā laukā. Instruktori ar 

darba pieredzi mašīnbūves nozarē 

konsultēs par karjeras iespējām. 
 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

4. līdz 12. klašu 

skolēni  
 

2018. gada 

septembris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 

2.  

Pašnovērtējuma 

veikšana, karjeras 

lēmumu 

pieņemšana. 

„Sāc domāt par 

savu karjeru 

jau šodien” 

Personīgās izaugsmes trenera vadīta 

nodarbība par sevis izzināšanu, par to, kā 

izvirzīt savus karjeras mērķus un sasniegt 

tos, kā mācības skolā saistās ar 

profesionāļa karjeru nākotnē, kādas 

karjeras vadības prasmes ir iespējams 

apgūt un pilnveidot mācību procesā, 

brīvajā laikā, ģimenes ietvaros. 

Paredzētas 4 grupu nodarbības. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

9. līdz 12. klašu 

skolēni 
 

2018. gada 

oktobris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 
 



3.  
 

Darba pasaules 

iepazīšana un 

karjeras lēmumu 

pieņemšana. 

„Izmēģini pats” 

Tehniski radoša darbnīca ar mērķi 

rosināt skolēnu interesi par tehniskajām 

lietām, modelēšanu, jaunradi un 

inovācijām, kā arī veicināt skolēnu ievirzi 

uz tehniska rakstura karjeras iespējām 

un izvēli. Paredzētas 4 darbnīcas pa klašu 

grupām. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1. līdz 4. klašu 

skolēni  

2018. gada 

novembris 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 
 
 

4.  
Darba pasaules 

iepazīšana. 

„Ceļā pie 

profesijas” 

Mācību ekskursijas uz Latvijas 

uzņēmumiem. Uzņēmumu  darba vides, 

ražošanas procesa, darbinieku profesiju 

iepazīšana, saruna ar uzņēmuma 

darbiniekiem par katras profesijas 

specifiku. 

Paredzētas 8 mācību ekskursijas. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

5. līdz 8. klašu 

skolēni  
 

2019. gada 

janvāris-maijs 

Pedagogs karjeras 

konsultants, klašu 

audzinātāji 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 

5.  

 
Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības 

izstāde „Skola 

2018” 

Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām 

Latvijā un ārzemēs, lai veiksmīgi plānotu 

savu tālāko karjeru darba tirgū. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

12. klases 

skolēni  

2019. gada 

februāris 

Pedagogs karjeras 

konsultants, klases 

audzinātājs 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 



6.  

Karjeras lēmuma 

pieņemšana. 

“Ceļš uz 

karjeru” 

Nodarbība, diskusija par karjeras virzību 

un izvēles ceļiem, par to, kā izvirzīt 

mērķus, kādas kompetences ir aktuālas 

mūsdienu darba tirgū, kā izdarīt 

pareizāko izvēli, vai ir “pareizās” un 

“nepareizās” profesijas. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

9. klašu skolēni 

2019. gada maijs 

Pedagogs karjeras 

konsultants 

 

(Eiropas Sociālā fonda  

projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001“ 

“Karjeras atbalsts 

vispārējās un 

profesionālās izglītības 

iestādēs” apmaksāts 

pasākums) 

7.  Karjeras izglītības 

atbalsts 

audzināšanas 

stundās. 

Karjeras izvēle. 

Nodarbību cikls, kuru īstenošanu 

sistemātiski veic klašu audzinātāji savās 

klasēs sadarbībā ar atbalsta personālu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 1.-

12. klašu 

skolēni 

2018./2019. m.g. 

septembris - 

maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

8.  
Izglītojamo 

vecāku 

informēšana 

Karjeras 

iespējas. 

Informācijas nodošana vecākiem par 

tālākizglītības, karjeras iespējām un 

informācijas avotiem. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1.-12. klašu 

vecāki 

2018./2019. m.g. 

septembris - 

maijs 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants 

9.  

Tikšanās ar skolas 

absolventiem 

„Mana 

pieredze” 

Neformālas tikšanās, kuru laikā 

izglītojamajiem ir iespēja noskaidrot 

viņus interesējušos jautājumus par 

studiju praktisku norisi, studentu 

ikdienas dzīvi, darba pieredzi un karjeras 

veidošanu. 

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

1. - 12. klašu 

2018./2019. m.g. 

septembris - 

maijs 

Klašu audzinātāji, 

priekšmetu skolotāji 

10.  Profesiju, amatu 

pārstāvju darba 

ikdienas 

iepazīšana. 

„Ēnu diena”  

Pļaviņu novada 

ģimnāzijas 

5. - 12. klašu 

skolēni 

2018. gada 

februāris 

Klašu audzinātāji, 

pedagogs karjeras 

konsultants, izglītojamo 

vecāki 

 

 

 

 

 


