
Pa jauno profesiju pēdām 

Zenta Valtere 
JTV karjeras konsultante  



Vienmēr ir izvēle! 



KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI 
Norises laiks 

(datums/plkst.) 
Pasākuma 

nosaukums 

Norises vieta Mērķauditorija 

(klašu grupa) 
Publisks/ skolas 

iekšējais pasākums 

Neliels pasākuma 

apraksts 

14.10.2019. 

plkst.8.15- 

16.00 

  

  

  

  

  

Mana 

nākotnes 

profesija. 

  

  

  

“Profesiju 

Pasaule” 

  

“Tavs 

karjeras 

ceļvedis” 

Skolas 

foajē, 

bibliotēka. 

  

  

  

klasēs 

  

 

mājturības 

kab.  

 6.- 12 .kl. 

  

  

  

  

 

10.-11. kl. 

  

 

7. kl. 

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

  

  

  

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

Skolas zāles priekštelpā , 

skolas bibliotēkā izvietoti 

plakāti - tabulas , kurās 

attiecīgās klases skolēni 

ieraksta savu nākotnes – 

sapņu profesiju. 

Noskaidrot kādas 

profesijas skolēni visvairāk 

izvēlējušies.   

www.niid.lv- virtuāli 

iepazīst, izpēta 

interesējošās 

profesijas. 

Skolēni veido origami 

un noskaidro: ko gribu, 

varu, kādas prasmes, 

spējas zināšanas , 

rakstura īpašības. 

Izprot , kas ir karjeras  

padomdevēji.  

http://www.niid.lv-/
http://www.niid.lv-/


KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI 

15.10.2019. 

8.30 –9.10  

  

12.35 – 13.15. 

  

  

12.35- 13.15. 

  

  

  

  

  

plkst.8:30-15.00 

  

Lekcija ,”Studijas 

ārzemēs.”  

Vecāki par savām 

profesijām. 

Profesijas  manas 

dzīves vietas 

tuvumā. 

Dzīves laukums karte 

  

  

  

  

  

Radošā darbnīca 

“Darba pasaules 

iepazīšana- iepazīsti, 

izproti, radi pats” 

  

330.kab. 

  

klasēs 

klasēs 

  

klasēs 

  

  

  

  

  

Aktu zālē 

  

12.kl. 

  

1.,2. kl. 

  

  

4.kl. 

  

  

  

  

  

3.,un 5. kl. 

  

Skolas iekšējais 

pasākums  

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

  

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

  

  

  

  

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

Aigars Asnis, informācija un 

pieredzes stāsts.  Par studiju 

iespējām, par mācību 

programmām, Dānijā, 

Nīderlandē, Lielbritānijā. 

Iepazīst profesijas, noskaidro 

kādus darbus veic, kādi darba 

apstākļi, kādi priekšmeti 

jāmācās, kādas rakstura īpašības 

nepieciešamas . 

  

Apzinās savus šodienas mērķus. 

Izvērtē svarīgās lietas, 

aizraušanos. Izprot kas patīt, ko 

varu , kas padodas . dzīves 

karjeras veidošanā svarīgi 

cilvēki.  

  

 Vizuāla lekcija, ieskats Latvijas 

animāciju pasaulē un animāciju 

veidošanas tehnikās. Otrajā daļā 

katra klases darbojas stop 

motion un zīmētas animācijas 

tehnikās , praktiski apgūst 

scenārija, kadrēšanas, tēlu, 

fonu, kustības un filmēšanas 

pamatus. Rada paši savas 

filmiņas. 



KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMI 

16.10.2019. 

plkst.10.00- 11.00 

  

  

  

  

plkst. 13.00- 14.00 

“Izaicinājumi 

veiksmīgai 

uzņēmējdarbībai” 

  

 “Dzīves koks” 

  

  

“Prezentē profesiju” 

Aktu zālē 

  

  

  

  

  

klasēs 

9.kl. 

  

  

6.kl. 

  

  

4., 11.kl. 

Skolas iekšējais 

pasākums 

  

  

  

  

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

Skolēni iepazīst Jelgavas 

veiksmīgu uzņēmēju, Juri Griķi. 

Mērķi un uzdevumi savu sapņu 

īstenošanā.   

Vizualizē savu tuvāko nākotni, 

kā lielu kuplu koku. Pamats 

koka stumbrs –zināšanas, zari 

norāda ceļu uz sevis izpēti , 

mērķi, karjeras veidošanu, 

profesijas izvēli .Izstāde. 

11.klases demonstrē video par 

profesijām Jelgavā. Dalās savā 

pieredzē. 

17.10.2019. 

plkst. 13.20 - 14.00 

“Ieskaties nākotnē” Aktu zālē 8.klašu skolēni Skolas iekšējais 

pasākums 

Skolēni izseko pa jauno profesiju 

pēdām. Katra klase vizualizē, 

teatralizē vai kā citādi atspoguļo 

nākotnes profesijas. 

Atraktīvākais profesijas 

“atveidojums” saņem diplomu.   

18.10.2019. 

plkst.10.00- 15.00 

  

 plkst. 13.20-15.30. 

  

“Karjeras iespēju 

diena”  

  

“Inženierzinātnes 

tavā skolā” 

  

RTU, Zinātņu 

māja 

  

  

IZ Kabinets   

  

12.klase 

  

  

6.klases 

  

Rīga, KI  mācību 

ekskursija 

  

Skolas iekšējais 

pasākums 

Tikšanās ar uzņēmējiem, 

potenciālajiem darba devējiem, 

kontaktu dibināšana, 

komunikāciju prasmju apgūšana. 

I ekskursija : Zinātņu māja.  

Iepazīst jaunāko tehnoloģisko 

aprīkojumu skolā un iepazīstas ar  

papildapmācību programmām. 



RADOŠU UN DARBĪGU 
KARJERAS NEDĒĻU! 




