
Decembris 2018 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu atskaites 

Pasākumi notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

1.Pasākuma nosaukums: „Pats savas laimes kalējs”.

Pārskats par pasākumu: 

Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Pašnovērtējuma veikšana

Pasākums notika 3.12. 2018. pl.12:40–13:30 Rojas vidusskolas seminārzālē un tajā 

piedalījās 62 skolēni no 9.-12.klasei. 

Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un izstrādātajiem 

uzdevumiem – profesionāla personības izaugsmes trenera Alekša Daumes vadītajā nodarbībā  

jauniešiem tika pilnveidota izpratne par karjeras lēmumu ietekmējošajiem faktoriem, 

apzinoties savus resursus.

Nodarbības laikā jaunieši tika iesaistīti diskusijās par to, kas ir laimīgs cilvēks, kas to 

vērtē un nosaka, izglītojošajā lekcijā strukturēti un vidusskolēniem piemērotā stilā tika sniegta

informācija par atšķirīgo un kopīgo karjeras lēmumu ietekmējošajos faktoros 

zēniem/meitenēm : par paaudžu/dzimumu atšķirīgajām vērtībām, resursiem, vēlmēm, gaidām 

un to ietekmi uz profesijas profesijas izvēli.

            Jauniešu nodarbības novērtējums: ”Super!” ,“Tā sakārtoja sajūtas un lika aizdomāties 

par dzīves jēgu.”, “Par īsu.”,  “Lūdzu vēl!”.

        Raksts par pasākumu 7.decembra informatīvajā izdevumā “Banga”.

Datums 13.12. 2018.

Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte

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”



2.Pasākuma nosaukums „Motori un profesijas”.

Pārskats par pasākumu:

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana

 Pasākums notika 2018.  gada 18.decembrī  Rīgā,   Rīgas  motormuzejā,  S.Eizenšteina

ielā 6  un  tajā piedalījās  15 Rojas  vidusskolas  8.a  klases skolēni  kopā ar klases audzinātu

Raidu Koroļovu.

Pirms  došanās  ar  skolēnu  autobusu uz  pasākumu „Motori  un  profesijas”  (projekta

finansējums) –  klases stundā  izpētīta  informācija  (kādas  profesijas  iespējams izzināt)  un

sagatavoti jautājumi.

Pasākums  norisinājās  atbilstoši  nolikumā  izvirzītajam  mērķim  un  izstrādātajiem

uzdevumiem – izzinātas profesijas, kas saistītas ar tehniku: mehāniku, enerģētiku, iepazīstot

to  specifiku  un  nepieciešamās  prasmes  auto  ražošanā,  pilnveidotas  sadarbības  un

komunikācijas prasmes. No pl.10:50 Rīgas motormuzejā notika nodarbības vadītāja stāstījums

par  muzejā  esošajām  ekspozīcijām  un  kādu  profesionālo  jomu  speciālisti  iesaistīti  auto

radīšanā,  kā  mainījušās  profesijas.  Pasākuma  laikā  notika  diskusija  par  ar  auto  saistīto

profesiju pieprasījumu darba tirgū.

Skolēni pa grupām veica  praktisku uzdevumu tehniski radošajā darbnīcā, radot strāvu.

Uzdevuma veikšanas laikā vadītājs sniedza  informāciju par elektriķa arodu.

Jauniešiem tiks dota iespēja iepazīties ar muzeja ekspozīciju,  izzinot auto ražošanā

pielietotos darba rīkus, tehniku.

Jaunieši  izvērtēja  ieguvumus:  tika  nosauktas  8  iepazītas  profesijas  un  pilnveidotas

sadarbības prasmes, strādājot komandā, kā arī klausīties prasme.

Datums: 28.12. 2018.

Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte

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”


