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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 6.vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 

 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

un nozare 

Pasākuma 

nosaukums 

Pasākuma apraksts un 

nepieciešamības pamatojums 

Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots 

segt no projekta 

finansējuma EUR 

1. Izglītības iespēju 

izpēte 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

 

Mana bērna karjeras 

lēmuma pieņemšana 

 

 

 

 

 

 

 

Lekcija, diskusija 9. un 12. klašu 

skolēnu vecākiem ar mērķi 

pilnveidot vecāku zināšanas par 

karjeras attīstības atbalstu bērnam 

un atbalsta veidiem karjeras 

lēmuma pieņemšanā. Vecāki 

izpratīs savu lomu bērna karjeras 

attīstībā un kā karjeras vadības 

prasmes var pilnveidot ģimenē, lai 

nākotnē bērns kļūtu par līderi 

karjerā, dzīvē un nākotnē 

nenožēlotu par savu karjeras 

izvēles lēmumu. Pamatojums –

klašu audzinātāju ieteikumi. 

Jelgavas 6.vidusskola 

9. un 12. klašu skolēnu 

vecāki – visu skolēnu 

vecāki 

 

2020.gada 

novembris – 

2021.gada marts 

200 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” 

2. Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(medicīna un 

veselības aprūpe) 

Mana karjera 

medicīnas un veselības 

aprūpes nozarē 

Radošās darbnīcas ar medicīnas 

un veselības aprūpes nozares 

speciālistu, lai iepazītos ar 

nozares profesiju daudzveidību, 

speciālistu darba ikdienu, darba 

pienākumiem, prasmēm un 

personības īpašībām, kuras 

nepieciešams attīstīt, lai strādātu 

ar nozari saistītās profesijās. 

Radošās darbnīcās skolēni 

iepazīsies ar bioloģijas stundās 

iegūto zināšanu pielietojumu, 

tiekoties ar  medicīnas un 

veselības aprūpes jomas 

speciālistu. Skolēni uzzinās, kā 

sabalansēts uzturs un veselīgs 

dzīvesveids ietekmē indivīda 

karjeras attīstību. Pamatojums –

bioloģijas skolotājas ieteikums.  

Jelgavas 6.vidusskola 

9. klašu skolēni – 68 

 

2021.gada aprīlis 150EUR 

Pakalpojuma līgums par 3 

radošo darbnīcu 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” 

3. Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

Darba pasaules 

iepazīšana 

(informācijas un 

komunikācijas 

tehnoloģijas) 

Digitālās prasmes 

nākotnes karjeras 

veidošanā 

 

 

 

 

 

 

Skolēni interaktīvā nodarbībā 

iepazīsies ar informātikas mācību 

stundā iegūto zināšanu 

pielietojumu dažādās Informācijas 

un komunikācijas tehnoloģiju 

profesijās. Skolēni iepazīs 

Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju speciālistu darba 

ikdienu, uzzinās kādas prasmes, 

iemaņas un rakstura īpašības 

nepieciešamas, lai kļūtu par 

pieprasītu savas nozares 

speciālistu, kādas digitālās 

prasmes var apgūt informātikas 

stundā savas nākotnes karjeras 

attīstībai. Pamatojums –

informātikas skolotājas ieteikums. 

Jelgavas 6.vidusskola 

12. klases skolēni – 20 

 

2021.gada aprīlis 100 EUR 

Pakalpojuma līgums par 

interaktīvās nodarbības 

īstenošanu 

 

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

 

datums:21.09.2020. 

 


