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Eiropas Savienības 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” 

Jelgavas 4. vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. m.g. 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

1.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(lauksaimniecība) 

 

„Profesiju 

daudzveidība 

zoodārzā” 

Mācību ekskursijas laikā tiks 

iepazīta darba vide, darba 

aprīkojums, darba specifika, 

profesiju daudzveidība dzīvnieku 

kopšanā un uzturēšanā, kā arī tiks 

noskaidrota šo profesiju pārstāvju 

veicamo darba pienākumu izpilde 

un iespējas veidot savu karjeru 

darbā ar dzīvniekiem. 

Jelgavas 4.vidusskola 

1., 6., 7.klašu skolēni – 

155 

 

2019. gada 

oktobris 

2020.gada 

aprīlis– maijs 

 

600 EUR  

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 4 mācību 

ekskursiju īstenošanu 

 

 

2.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(lauksaimniecība) 

 

„Profesijas jomā 

CILVĒKS – DABA” 

 

 

 

Mācību ekskursijas laikā tiks 

iepazītas cilvēks-daba profesijas, 

kas saistītas ar augiem: dārznieks, 

ainavu arhitekts, stādu audzētājs, 

botāniķis, dendrologs, augu 

kopēji, selekcionārs, pētnieks. 

Skolēni  uzzinās, kāda ir šo 

speciālistu darba ikdiena, kāda 

izglītība un prasmes ir 

nepieciešamas šo profesiju 

pārstāvjiem.  

Jelgavas 4.vidusskola 

1.,2.,5. klašu skolēni – 

200 

2019. gada 

oktobris 

2020.gada 

aprīlis- maijs 

500 EUR  

Pakalpojuma līgumi vai 

rēķini par 4 mācību 

ekskursiju īstenošanu 

 

3.  Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

„Iepazīsti ražošanas 

procesu” 

Mācību ekskursija uz Latvijas 

uzņēmumiem, lai iepazītos ar 

ražošanas procesu un ražošanā 

nepieciešamajām profesijām. 

Mācību ekskursijas laikā skolēni  

iepazīsies ar profesijām, darba 

Jelgavas 4.vidusskola 

4.,10., 11. un 12. klašu 

skolēni – 161 

 

 

2019. gada 

oktobris 

2020.gada 

janvāris - maijs 

1000 EUR 

Pakalpojuma līgumi vai 

rēķini par pasākumu 

īstenošanu un rēķini par 

transporta pakalpojumiem 
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Eiropas Savienības 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” 

(būvniecība, 

farmācija un 

ķīmiskā rūpniecība, 

lauksaimniecība) 

vidi, ražošanai nepieciešamo 

aprīkojumu. Skolēni uzzinās, 

kādas prasmes,  rakstura īpašības 

nepieciešamas uzņēmumos 

strādājošajiem.  

4.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

„Būvē savu karjeru 

pats” 

 

Komunikācijas un sadarbības 

prasmju treniņā skolēni apzinās 

savu pozitīvo potenciālu un 

resursus - izzinās sevi, paskatīsies 

uz sevi radošā veidā. Izaugsmes 

trenera vadībā skolēni sekmēs 

emocionālo inteliģenci, attīstīs 

sadarbības un komunikācijas 

prasmes, pilnveidos analītiskās 

prasmes, skolēni tiks rosināti 

uzņemties atbildību par savu 

dzīvi. 

Jelgavas 4.vidusskola 

7., 8., 9.  klašu skolēni – 

115 

 

2019. gada 

novembris 

575 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 5 nodarbību 

īstenošanu 

5.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

„Manas spējas, 

prasmes un profesija” 

Pasākumā tiks veicināta skolēnu 

izpratne par to, kā noteikt savas 

spējas, prasmes un atbilstošāko 

nodarbošanos nākotnē. Katrs 

skolēns izaugsmes trenera vadībā 

tiks iesaistīts interaktīvā 

nodarbībā dažādu profesiju 

ģenerēšanā, balstoties uz attēliem, 

kuros attēlots animācijas filmas 

varonis, darbinot savu asociatīvo 

domāšanu.  

Jelgavas 4.vidusskola 

3.klases skolēni – 60 

 

 

2019.gada 

novembris 

300 EUR 

Pakalpojuma līgums vai 

rēķins par 2 nodarbību 

īstenošanu 

6.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

„Kurš atbildīgs par 

manu karjeru?” 

 

Etiķetes, saskarsmes un 

pašizaugsmes trenera vadītajā 

lekcijā - diskusijā skolēniem būs 

iespēja izprast veiksmīgas 

Jelgavas 4.vidusskola  

9. klašu skolēni - 60 

2020. gada 

janvāris 

240 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

lekcijas - diskusijas 

īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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 lēmuma 

pieņemšana 

karjeras veidošanās aspektus, 

iepazīt nozīmīgākās nākotnes 

kompetences. Skolēni gūs 

apstiprinājumu saskarsmes, 

etiķetes, pieklājības un radītā 

pirmā iespaida reālajā un 

virtuālajā vidē ietekmei uz 

karjeras veiksmes stāsta 

veidošanu. 

 

7.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

„IT pasaules profesiju 

izzināšana” 

Tikšanās ar IT jomas speciālistu, 

kuras laikā tiks paplašināts 

skolēnu redzesloks par 

daudzveidīgo IT pasauli, tiks 

iepazītas IT pasaules profesijas un 

uzzināts par IT speciālistu 

pieprasījumu darba tirgū,  darba 

specifiku, nepieciešamajām 

prasmēm un iemaņām darbā ar 

informācijas tehnoloģijām. 

Skolēniem tiks rādīta saikne starp 

informātikas mācību stundā 

iegūtām zināšanām un 

profesionālo iemaņu apgūšanu 

turpmākās IT jomas karjeras 

izvēlē. 

Jelgavas 4.vidusskola 

6.klašu skolēni – 120 

 

2020. gada 

janvāris 

600 EUR 

Pakalpojuma līgums par 8 

nodarbību īstenošanu 

 

 

 

 

8.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

„Darbs un pasaule” 

 

Personīgās izaugsmes nodarbībā 

skolēni mācīsies uzstādīt mērķus 

un virzīties uz tiem. Skolēni 

attīstīs prasmi plānot. 

Profesionālu personīgās 

izaugsmes treneru vadībā, 

izmantojot mērķu kartes, skolēni 

Jelgavas 4.vidusskola 

10., 11., 12. klašu 

skolēni –130 

2020. gada 

februāris 

650 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

5 nodarbību īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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” 

reālam laika posmam plānos 

uzdevumus sevis attīstīšanai.  

9.  Pašnovērtējuma 

veikšana 

 

„Šarādes par 

profesijām” 

Nodarbību laikā tiks veicināta 

skolēnu izpratne par profesiju 

daudzveidību, par vispārīgām un 

specifiskām prasmēm, kuras 

nepieciešamas šo profesiju 

pārstāvjiem. Skolēni, piedaloties 

lomu spēlēs (profesiju etīdēs), tiks 

iedrošināti uzstāties un paust savu 

viedokli klases priekšā, 

piemēroties dažādām situācijām 

un nebaidīties kļūdīties. 

Jelgavas 4.vidusskola 

1.- 4. klašu skolēni – 

115 

 

2020.gada 

februāris 

650 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

4  nodarbību īstenošanu 

10.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas, 

kultūra un māksla) 

„Profesijas animācijas 

veidošanā” 

Tikšanās laikā skolēni tiks 

iepazīstināti ar dažāda veida 

profesijām (filmu mākslinieks, 

bērnu grāmatu ilustrators, 

scenogrāfs, grafiskais dizainers un 

citas), kuras piedalās animācijas 

veidošanā. Tiks izskaidrota  šo 

daudzveidīgo speciālistu darba 

specifika, pienākumi, pastāstīts 

par darba procesu, aprīkojuma 

klāstu un pielietojumu animācijas 

radīšanas procesā. Animācijas 

meistarklasē skolēniem tiks 

sniegta iespēja pamēģināt, kā 

ikdienā darbojas un ar kādām 

tehnikām strādā animācijas 

mākslinieks. 

Jelgavas 4.vidusskola 

3., 4., 5. klašu skolēni – 

240  

 

2020.gada marts 1300 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

9 pasākumu īstenošanu 
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Eiropas Savienības 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” 

11.  Darba pasaules 

iepazīšana 

(zinātne un 

pētniecība) 

„Profesija - 

ornitologs” 
Pasākuma laikā ornitologs 

skolēnus iepazīstinās ar 

ornitoloģijas zinātni, ornitoloģijas 

galveno uzdevumu, to nozīmi 

Latvijā un ārpus Latvijas, kā arī 

noskaidros ornitologa profesijas 

būtību, darba pienākumus, 

specifiku, ikdienu, profesijas 

iespējas un riskus. 

Jelgavas 4.vidusskola 

4.klases skolēni – 30 

 

2020.gada aprīlis 100 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

pasākuma īstenošanu 

12.  Izglītības iespēju 

izpēte 

Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

„SkillsLatvia 2020” Skolēni dodas uz nacionālo jauno 

profesionāļu meistarības konkursu 

ar mērķi iepazīt profesijas un 

izmēģināt savas prasmes tajās. 

Jelgavas 4.vidusskola  

8., 9. klašu skolēni - 115 
2020.gada aprīlis 

- maijs  

400 EUR  

Rēķins par transporta 

pakalpojumu 

 

Apstiprināts: VIAA  Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte Linda Gruze:  

 


