
 

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” 

Viļānu novada  
pašvaldība 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns Viļānu novada pašvaldībā 

 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 “Indiāņu teikas”  Interaktīvas nodarbības 

izglītojamajiem  ar mērķi iepazīt ar teātri saistītās 

profesijas, darba vidi, izglītības iespējas. Izlītojamie 

gūs priekštatu par  režisoru, gaismu un skaņu 

operatoru, tērpu mākslinieku u.c. darbu, kā arī 

izmēģinās savu aktiermākslu, iejūtoties dažādās 

lomās. 

Viļānu vidusskolas 2.-

4.klašu skolēni-78 

2  nodarbības 

2017.gada 3.maijs 

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Mūziķis-tas ir 

talants plus darbs” 

Tikšanās ar Latvijā pazīstamu  mūziķi ar mērķi iepazīt 

šīs profesijas specifiku, kā arī apmeklēs mūzikas 

instrumentu muzeju un darbnīcu, kur skolēni praktiski 

varēs izmēģināt mūzikas instrumentu skaņu. 

Projektā neiesaistītās 

skolas-Dekšāru 

pamatskolas 7.-9. klašu 

skolēni- 33    

2017.gada maijs 

Darba pasaules 

iepazīšana 
„Tehniskās 

jaunrades diena” 

 

Radošajās darbnīcās izglītojamie iepazīsies ar 

svarīgākajām specializācijām mašīnbūves un 

metālapstrādes nozarē, izglītības un darba iespējām. 

Skolēni saņems informāciju par nozaru daudzveidību 

un to produktiem, saņems konsultācijas par darba un 

karjeras iespējām, iepazīsies ar inženierzinātņu 

pielietojumu mūsdienu tehnoloģijās un ražošanas 

procesos. 

Izglītojamiem būs iespēja praktiski darboties ar 

mūsdienīgu uzņēmumu aprīkojumu: programmējamu 

metāla apstrādes darba galdu (frēze un virpa); 

metināšanas izmēģinājumu stendu; automatizācijas 

Viļānu vidusskolas  

5.-8. klašu skolēni-180 

un projektā neiesaistītās 

skolas-Dekšāru 

pamatskolas 7.-9.klašu 

skolēni- 33 

2017.gada 25.,26.maijs 
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Viļānu novada  
pašvaldība 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

mini-rūpnīcas mezglu; pneimatikas eksperimentu; 

3D printeri; zobratu mehānikas un dinamo stendu;ar  

multimediju sistēmas planšetdatoriem. 

Karjeras 

lēmuma 

pieņemšana 

Karjeras diena: 

“Veiksmīga karjera- 

tā ir Tava izvēle!” 

Lekcija diskusija – kā izvēlēties sev piemērotāko 

profesiju. 

 Izglītojamie saņems  

padomus kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes 

profesijas izvēlei (gribu, varu, vajag apzināšanās; 

virtuālie resursi pašizpētei utt.). Uzklausīs pieredzes, 

iedvesmas stāstus un piemērus no Latvijas, iepazīsies 

ar spēju attīstīšanas plāna izveidi, kā arī piedalīsies 

sarunā - diskusijā par izglītības iespējām Latvijā, kā 

arī izglītību ārzemēs.  

 

Lekcija diskusija -pieprasītākās prasmes Latvijas 

darba tirgū. Izglītojamie iepazīsies ar 

University of Kent praktiskā pētījuma rezultātiem par 

tagadnes un nākotnes pieprasītākajām spējām un 

prasmēm, izmantošanu jauniešu prasmju izvērtēšanai 

un prasmju attīstīšanas plāna sastādīšanai. Skolēni 

uzzinās 2030.gada Latvijas darba tirgus prognozes par 

pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās, darba 

spēka pieprasījuma pa profesijām prognozes uz 

2030.gadu Latvijā. Diskutēs par darba samaksu 

Latvijā 2016.gadā dažādās jomās, naudas koku, 

aplūkos  top 10 profesijas, kas neeksistēja pirms 5 

gadiem. Pārrunās ārpusstundu aktivitāšu nozīmi 

Viļānu vidusskolas 

8.-9.klašu skolēni-53 

10.-12.klašu skolēni-78 

2 lekcijas 

 

 

 

 

 

 

Viļānu vidusskolas  

8.-9.klašu skolēni-53 

10.-12.klašu skolēni-78 

2 lekcijas 

 

 

 

 

 

 

2017.gada maijā 
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Viļānu novada  
pašvaldība 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

personības veidošanā. Izglītojamie uzklausīs personāla 

atlases piemērus no Latvijas darba tirgus. 

Radošas nodarbības sākumskolas skolēniem- kā 

apzināties prasmes un spējas caur pasaku tēliem. 

Caur multfilmu tēliem tiks veidota bērnu izpratne par 

to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu 

par atbilstošāko nodarbošanos, baltoties uz spējām un 

prasmēm. Katrs bērns tiks iesaistīts interaktīvā 

nodarbībā. Tiks veidota izpratne par lēmumu 

pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, 

protams, ieklausoties apkārtējo padomos. 

 

 

 

Viļānu vidusskola 

4.klases skolēni- 38 

1 nodarbība 

Izglītības iespēju 

izpēte 
Atvērto durvju diena 

Valsts policijas 

koledžā 

Skolēns dodas uz tālākizglītības iestādi ar mērķi 

iepazīties ar skolā piedāvātajām mācību programmām 

un skolas vidi 

Izmēģinājumskolas  

Viļānu vidusskolas 

12.klases skolēns –1 

2017.gada 12.maijā 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

„Iepazīsti profesijas” 

 

Divas dienas izglītojamie  tiksies ar manikīra 

speciālista, ugunsdzēsēja,  fotogrāfa, projektu vadītāja 

un biznesa konsultantaprofesiju pārstāvjiem, gūs 

ieskatu  viņu profesiju saturā. Uzzinās par izglītības 

iegūšanas iespējamajās profesijās. Praktiski 

darbojoties meistarklasēs iepazīsies ar profesijas 

pamatprasmēm. 

Viļānu vidusskolas 

8., 10.,11.klasesskolēni 

-110  

2017.gada maijs 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

Meistardarbnīca 

„Rotaļlietas pašu 

rokām jeb daiļamatu 

meistaru noslēpumi” 

Meistardarbnīcas laikā tiksies ar daiļamata meistariem,  

interaktīvā veidā izglītojamie  iepazīs  amatu meistaru 

darba specifiku. Notiks diskusija par nepieciešamajām 

prasmēm, iespējām apgūt atbilstošu izglītību un resursiem, 

kuri nepieciešami, ja izvēlas šādus arodus. Piedalīsies 

Viļānu vidusskolas5.-

8.klašu 40 skolēni 

2017.gada augusts 
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Viļānu novada  
pašvaldība 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

vienkāršu, oriģinālu rotaļlietu izgatavošanas darbnīcā 

Darba pasaules 

iepazīšana,  

izglītības iespēju 

izpēte 

„Tehniskās 

jaunrades diena” 

 

Atraktīvā veidā jauniešiem tiks veicināta interese par 

inženierzinātnēm, mašīnbūves, metālapstrādes, 

elektronikas specialitātēm. Instruktori ar darba 

pieredzi mašīnbūves nozarē prezentēs iekārtas, 

izskaidros mūsdienīgu sistēmu darbību un 

pielietojumu, konsultēs par karjeras iespējām. Jaunieši 

paši pamēģinās darboties ar  iekārtām. 

Viļānu vidusskolas 

1.-12.klases 

izglītojamie 

2017.gada augusts 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Ceļojums profesiju 

pasaulē 

Ekskursija – iepazīšanās ar profesiju daudzveidību:  

podnieka meistarklase māla mākslas muzejā; grafikas 

radošā darbnīca muzejā, kur iepazīs kādu no mākslas 

tehnikām, veidojot savu mākslas darbu, kā arī testējot 

savu interesi par mākslinieku profesiju, savām spējām 

un piemērotību;  iepazīšanās ar skrošu ražotāju 

profesiju, zoodārza darbinieku dažādību un tikšanās ar 

vides dizaina profesijas pārstāvji parka iekārtojuma 

apskatē, augstskolas  apmeklēšana. 

Viļānu vidusskolas  

3.-12.klases skolēni-42 un 

3 skolotāji 

2017.gada augusts 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Daudzveidīgā 

profesiju pasaule 

Izglītojamie  tiksies ar profesiju pārstāvjiem: fotogrāfs, 

apsargs, pavārs, žurnālists, frizieris u.c., lai gūtu ieskatu 

profesiju saturā. Skolēni uzzinās par izglītības iegūšanas 

iespējām šajās profesijās. Praktiski darbosies meistarklasēs, 

iepazīsies ar profesijas pamatprasmēm .Daļa meistarklašu 

tiks piedāvātas arī kā publiska pasākuma sastāvdaļas. 

Viļānu vidusskolas 7.-

12.klases 75 skolēni 

Jūlijs ,augusts 

 

Sagatavoja: Ilga Morozova, projekta koordinatore 


