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Kandavas novada Izglītības pārvaldes 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 

2017./2018. mācību gadam 
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k. 

Karjeras plānošanas 

tēma 
Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1 

Darba pasaules 

iepazīšana, karjeras 

lēmumu pieņemšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

“Tehniski radošā 

darbnīca -  palīgs ceļā 

uz veiksmīgu karjeru” 

Tehniski radošas darbnīcas skolēniem, lai paplašinātu zināšanas par 

tehnoloģiju sniegtajām iespējām un tās perspektīvu nākotnes darba tirgū, 

kā arī praktiski darbojoties izpētīt zinātnes nozari un tajā 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Stāstījums par izglītības 

iespējām tehnoloģiju un zinātnes jomās, prakses iespējas tehnoloģiju un 

zinātnes uzņēmumos, karjeras iespējas tehnoloģiju un zinātnes jomās. 

Kandavas internātvidusskolas  

1.-12. klašu  

335 skolēni 

 

 

2017. gada  

15. oktobris –  

30. decembris 

2 

Darba pasaules 

iepazīšana 

 

 

“Es un tehnoloģijas” 

Mācību ekskursija ar mērķi sniegt zināšanas skolēniem par Kurzemē 

ražotiem tehnoloģiskiem produktiem, kā arī ar interaktīvu ekspozīciju, 

un citu izglītojošu pasākumu palīdzību veicināt skolēnu interesi par 

tehnoloģijām un veicināt karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm un 

dabas zinātnēm. Tiks sniegta informācija par profesijām, kas saistītas ar 

informācijas tehnoloģiju jomu. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 5. – 6. klašu  

38 skolēni. 

2017. gada 

18.oktobris 

3 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Profesijas 

transportā?” 

Mācību ekskursija uz dzelzceļa muzeju, lai iepazītos ar transporta un 

dzelzceļa vēsturi un profesijām, kuras nepieciešamas transporta un 

dzelzceļa darbībai un attīstībai. Stāstījums par nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm, lai strādātu dzelzceļa nozarē. Dzelzceļa nozares 

darba specifika, izglītība dzelzceļa jomā. Skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus.  

Vānes 7.-9. klašu  

28 skolēni  

 

 

2017. gada 

21. oktobris 
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4 
Darba pasaules 

iepazīšana 
 

“Karameļu profesija” 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni (karameļu ražotne), lai iepazītos ar 

tajā nepieciešamām profesijām. Stāstījums par saldumu ražošanas 

procesu, tā specifiku, darba vidi, nepieciešamajām prasmēm un 

iemaņām. Iepazīšanās ar saldumu ražotnes profesiju pārstāvjiem, iespēja 

uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Vānes 7.-9. klašu  

28 skolēni  

 

 

2017. gada 

21. oktobris 

 

 

 

5 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Vai dārzkopis ir 

profesija?” 

Mācību ekskursija uz lauku sētu, lai iepazītu dārzkopja profesiju, darbu, 

darba vidi. Lauksaimniecības joma kā peļņas avots, lauksaimniecības 

jomas profesiju daudzveidība. Skolēniem iespēja iepazīties ar dārzkopja 

profesijas apguvi izglītības iestādēs, tālākizglītības kursos, pieaugušo 

izglītības centros. Dārzkopja darba vietas iepazīšana, praktiska 

nodarbība diedzēšanā 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 

1.-4. klašu skolēni – 15 

5.-9. klašu skolēni - 15 

 

2017. gada  

23. oktobris 

6 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Ražots Latvijā” 

Mācību ekskursija uz kokapstrādes darbnīcu, lai iepazītos ar galdnieka 

profesiju, darba vidi, darba specifiku, sadarbības iespējām. Saruna ar 

skolēniem par biznesa ideju, iniciatīvu un uzņēmību kā veiksmīga 

biznesa pamatu.  Etnogrāfija – latviešu spēka zīmes kā mūsdienu biznesa 

veiksmes atslēga. Iepazīšanās ar pašnodarbinātā darbības principiem. 

Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par galdnieka 

profesiju, izglītības un darba iespējām, karjeras iespējām. Sava biznesa 

ideju ģenerēšana. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 

1.-4. klašu skolēni – 15 

5.-9. klašu skolēni - 15 

 

2017. gada  

23. oktobris 

7 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Keramikas pasaulē” 

Mācību ekskursija uz keramikas darbnīcu un ražotni, lai iepazītos ar 

rasošanas procesu un tajā iesaistītajām profesijām. Stāstījums par 

keramiķa darba specifiku, darba vidi, darba aprīkojumu. Iespēja uzdot 

jautājumus, lai izprastu keramikas ražošanas procesu. Radošā nodarbība 

ar iespēju pamēģināt keramiķa profesijai atbilstošās prasmes un iemaņas. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 

1.-4. klašu skolēni – 15 

5.-9. klašu skolēni - 15 

 

2017. gada  

23. oktobris 

8 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Profesijas 

transportā?” 

Mācību ekskursija uz dzelzceļa muzeju, lai iepazītos ar transporta un 

dzelzceļa vēsturi un profesijām, kuras nepieciešamas transporta un 

dzelzceļa darbībai un attīstībai. Stāstījums par nepieciešamajām 

zināšanām un prasmēm, lai strādātu dzelzceļa nozarē. Dzelzceļa nozares 

darba specifika, izglītība dzelzceļa jomā. Skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus.  

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. oktobris 

 

 



 

3 
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” 

 

9 
Darba pasaules 

iepazīšana 
 

“Karameļu profesija” 

Mācību ekskursija uz pārtikas ražotni, lai iepazītos tajā nepieciešamām 

profesijām. Stāstījums par saldumu ražošanas procesu, tā specifiku, 

darba vidi, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Iepazīšanās ar 

saldumu ražotnes profesiju pārstāvjiem, iespēja uzdot sev interesējošos 

jautājumus. 

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. oktobris 

 

 

10 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Zāļu tēja – laba 

biznesa ideja!” 

Mācību ekskursija uz zemnieku saimniecību, lai iepazītos ar zāļu tējas 

un dabīgas produkcijas ražošanu. Zemnieku saimniecībā nodarbinātās 

profesijas, darba vide un specifika, sadarbības partneri, nepieciešamās 

zināšanas un prasmes. Ekoloģisks dzīvesveids kā veiksmīga biznesa 

ideja. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par 

zemnieku saimniecības darbību, izglītību un profesijām. 

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. oktobris 

 

 

11 
Darba pasaules 

izzināšana 
“Karjera lauku tūrismā 

– lauku sēta” 

Mācību ekskursija uz lauku sētu,  lai iepazītos ar lauku tūrisma iespējām, 

vērtētu lauku tūrismu kā peļņas avotu, diskutētu par šī biznesa idejas 

īstenošanas iespējām. Lauku tūrisma biznesa idejas oriģinalitāte. 

Stāstījums par lauku tūrisma specifiku, uzņēmējdarbību un profesijām. 

Noslēgumā diskusija ar uzņēmuma īpašnieci par nozares plusiem un 

mīnusiem, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm vadot lauku 

tūrismu. Praktiskā nodarbība dzīvnieku aprūpē. 

Cēres pamatskolas  

7.-9.klašu 20 skolēni 

 

 

 

2017. gada  

24. oktobris 

12 
Darba pasaules 

izzināšana 
“Kokapstrādes 

profesijas” 

Mācību ekskursija uz kokapstrādes uzņēmumu. Profesionāļa stāstījums 

par kokapstrādes ražotni, tās darbības jomām un strādājošo profesijām. 

Iespēja iepazīties ar darba vidi uzņēmumā, noskaidrot, kādi ir nozares 

draudi un iespējas, nepieciešamās zināšanas un prasmes kokapstrādes 

nozares profesiju apguvei, kādas ir  izglītības iespējas kokapstrādes 

profesiju apguvē. Stāstījums par kokapstrādes tirgu Latvijā. Skolēniem 

iespēja uzrunāt kokapstrādes uzņēmuma darbiniekus, lai iepazītu viņu 

darbu. 

Cēres pamatskolas  

7.-9.klašu 20 skolēni 

 

 

 

2017. gada  

24. oktobris 

13 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana, darba 

pasaules iepazīšana 

“Karjera lauku tūrismā 

– lauku māja” 

Mācību ekskursija uz lauku māju, kurā skolēniem iespēja iepazīties ar 

lauku sētu un lauku tūrisma iespējām Latvijā. Lauku tūrisms kā peļņas 

avots lauku reģionus. Lauku tūrisma biznesa idejas oriģinalitāte. 

Stāstījums par lauku tūrisma specifiku, uzņēmējdarbību un profesijām, 

iespējām apvienot lauku tūrisma biznesu ar citiem uzņēmējdarbības 

veidiem.  

Cēres pamatskolas  

7.-9.klašu 20 skolēni 

 

 

 

2017. gada  

24. oktobris 



 

4 
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” 

 

14 
Darba pasaules 

iepazīšana 

“Es kā pārtikas 

tehnologs” 

 

Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni, lai iepazītos ar ražotnes darbu 

un ražošanas procesā iesaistītajām profesijām. Skolēniem iespēja 

iepazīties ar pārtikas tehnologa darba vidi, darba aprīkojumu un darba 

specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.  

Cēres pamatskolas  

7.-9.klašu 20 skolēni 

2017. gada  

24. oktobris 

15 

Pašizziņa, karjeras 

lēmumu pieņemšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

“Saskarsme karjerā” 

Interaktīva nodarbība ar pašizaugsmes treniņu skolēniem, pieaicinot 

lektoru. Karjeras lēmumu pieņemšana izglītības jomā. Lektora stāstījums 

par skolēnu personības un rakstura veidošanu veiksmīgai karjerai, 

praktiski uzdevumi. Saskarsmes un karjeras spēles.  

Kandavas internātvidusskolas  

1.-12. klašu  

335 skolēni 

 

2017. gada  

10. novembris 

 

16 

Pašnovērtējuma 

veikšana, darba 

pasaules iepazīšana 

 

“Iniciācija karjeras 

izvēlē” 

Lekcija un diskusija ar skolēniem par iniciācijas nozīmi personīgās 

karjeras plānošanā. Personāla atlases speciālista piemēri – laba un slikta 

pieredze personāla atlases procesā – cv, darba intervija, pirmie darba 

soļi. Skolēniem iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus par personāla 

atlases procesu. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 5. - 9. klašu  

195 skolēni 

2017. gada 

29.novembris 

17 

Darba pasaules 

iepazīšana, karjeras 

lēmumu pieņemšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

“Tehniski radošā 

darbnīca -  palīgs ceļā 

uz veiksmīgu karjeru” 

Tehniski radošas darbnīcas skolēniem, lai paplašinātu zināšanas par 

tehnoloģiju sniegtajām iespējām un tās perspektīvu nākotnes darba tirgū, 

kā arī praktiski darbojoties izpētīt zinātnes nozari un tajā 

nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Stāstījums par izglītības 

iespējām tehnoloģiju un zinātnes jomās, prakses iespējas tehnoloģiju un 

zinātnes uzņēmumos, karjeras iespējas tehnoloģiju un zinātnes jomās.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 1.-12.  klašu  

384 skolēni 

2018. gada 

15.-19. janvāris 

18 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Veselīgais uzņēmējs” 

Tikšanās ar uzņēmuma pārstāvi, mini-lekcija par uzņēmējdarbību un 

veiksmīgas darbības principiem un labu biznesa ideju kā veiksmes 

atslēgu uzņēmējdarbībā. Skolēni iesaistīsies praktiskā nodarbībā. 

Skolēniem būs iespēja uzdot jautājumus par uzņēmējdarbību, 

nepieciešamajām prasmēm un zināšanām. 

Kandavas internātvidusskolas  

1.-4. klašu  

100 skolēni 

2018. gada 

14. februāris 

19 
Karjeras lēmuma 

pieņemšana 

“Personīgā izaugsme -  

ceļš uz veiksmīgu 

karjeru” 

Izaugsmes trenera vadītas nodarbības, kurās skolēniem būs iespēja 

apzināties savas stiprās un vājās puses, noskaidrot mūsdienu darba tirgus 

prasības, aktualizēt personīgās attieksmes lomu karjeras lēmumu 

pieņemšanā.  

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 10. - 12.  

56 klašu skolēni 

2018. gada 

21.februāris 

20 
Izglītības iespēju 

izpēte 
“Izglītības izstāde – 

palīgs karjeras izvēlē?” 

Izstādes “Skola 2018” apmeklējums. Iespēja iepazīties ar profesionālo 

vidusskolu, koledžu un augstskolu piedāvātajām studiju programmām un 

klātienē tikties ar skolu pārstāvjiem. Iespēja uzdot jautājums par 

studijām un mācību vidi. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 10 - 12. klašu  

10 skolēni 

2018. gada  

23.-25.februāris 
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21 
Izglītības iespēju 

izpēte 
“Izglītības izstāde – 

palīgs karjeras izvēlē?” 

Izstādes “Skola 2018” apmeklējums. Iespēja iepazīties ar profesionālo 

vidusskolu, koledžu un augstskolu piedāvātajām studiju programmām un 

klātienē tikties ar skolu pārstāvjiem. Iespēja uzdot jautājumus par 

studijām un mācību vidi. 

Vānes 7.-9. klašu  

28 skolēni  

 

2018. gada  

23.-25.februāris  

 

 

22 
Darba pasaules 

iepazīšana 

 

“Florista 

meistardarbnīca” 

Lekcija par floristikas nozari un karjeras iespējām šajā jomā.   

Iepazīšanās ar mazu uzņēmēju, mazā uzņēmuma darbības  principiem. 

Meistarklase, kurās skolēniem ir iespēja praktiski darboties, izvērtējot, 

kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas florista profesijas apguvei. 

Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus par floristiku un 

uzņēmējdarbību. 

Kandavas internātvidusskolas 

5.-6. klašu  

20 skolēni  

 

 

 

 

2018. gada 

6. marts 

 

 

23 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Stilista-šuvēja 

meistardarbnīca” 

Tikšanās ar šuvēju nozares pārstāvi. Stāstījums par nozares specifiku un 

izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt šo profesiju. Iepazīšanās ar 

pašnodarbinātā darbības principiem. Iespēja praktiski darboties, 

izmēģinot stilista un šuvējas profesiju. Skolēniem iespēja uzdot sev 

interesējošos jautājumus par stilista – šuvēja profesiju. 

Kandavas internātvidusskolas 

7.-8. klašu  

20 skolēni  

 

 

2018. gada 

16. marts 

 

 

 

24 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

“Es, savas karjeras 

noteicējs” 

Lekcija par karjeras iespējām Latvijā, veiksmes stāsti, sava karjeras ceļa 

izveide un profesijas izvēle. Veiksmes stāsts – mūzikas menedžments, 

profesijas specifika. Skolēniem iespēja iepazīties ar izglītības iespējām 

un izglītības nepieciešamību veiksmīgas karjeras attīstīšanai un diskutēt 

par mācību motivāciju kā panākumu atslēgu karjerā. 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha 

vidusskolas 8.- 12. klašu  

136 skolēni 

2018. gada 

22.marts 

25 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Maizes pasaule” 

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar ražotnes darbu un 

maizes tapšanā iesaistītajām profesijām. Skolēniem iespēja iepazīt 

maiznieka darba vidi, darba aprīkojumu un darba specifiku. Iespēja 

uzdot sev interesējošos jautājumus par maizes ražošanas procesu. 

Radošā nodarbība ar iespēju pielietot maiznieka profesijas iemaņas un 

prasmes. 

Kandavas novada Zantes 

pamatskolas 

1.-4. klašu skolēni – 15 

5.-9. klašu skolēni - 15 

 

2018. gada  

17. aprīlis 

26 
Darba pasaules 

iepazīšana 
“Šokolādes profesija” 

Mācību ekskursija uz šokolādes ražotni, lai iepazītos ar ražotnes darbu 

un ražošanas procesā iesaistītajām profesijām. Skolēniem iespēja 

iepazīties ar pārtikas tehnologa darba vidi, darba aprīkojumu un darba 

specifiku. Iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus.  

Kandavas novada Zantes 

pamatskola 

1.-4. klašu skolēni – 15 

5.-9. klašu skolēni - 15 

 

2018. gada  

25. aprīlis 
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27 

Darba pasaules 

iepazīšana 
“Jautrā profesija” Mācību ekskursija uz izklaides uzņēmumu, lai iepazītos ar izklaides 

biznesa iespējām un veiksmīgas uzņēmējdarbības likumiem. Mini 

lekcija par konkrētām izpildītājmākslu profesijām, iepazīstot šīs 

industrijas iespējas un darba specifiku. Nodarbība, attīstot savas radošās 

prasmes un noskaidrojot piemērotību profesijai. 

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. maijs 
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Darba pasaules 

iepazīšana 
“Veselīgā profesija” Ekskursija uz smiltsērkšķu audzētavu un produkcijas ražotni, lai 

iepazītos ar uzņēmējdarbības iespējām. Stāstījums par smiltsērkšķu 

audzēšanu, lauksaimniecību, produkcijas ražošanas specifiku un privāto 

uzņēmējdarbību. Skolēniem iespēja izzināt ar darba vidi, specifiku un 

aprīkojumu, iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. maijs 
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Darba pasaules 

iepazīšana 
“Karjera lauku tūrismā 

– dzīvnieku aprūpe” 

Ekskursija uz lauku sētu, lai iepazītos ar profesijām, kuras 

nepieciešamas dzīvnieku aprūpē un lauku tūrismā. Skolēniem iespēja 

iepazīt darba specifiku, darba aprīkojumu, darba vidi un nepieciešamās 

prasmes un iemaņas. Uzņēmējdarbība laukos, tā riski, draudi un iespējas. 

Iepazīšanās ar pašnodarbinātā darbības principiem. Skolēniem iespēja 

pārbaudīt savu atbilstību darbam tūrisma uzņēmumā. 

Zemītes pamatskolas  

7.-9. klašu 

29 skolēni 

 

 

2018. gada  

23. maijs 
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