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Maijs 2019 

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: „Es būšu...”. 

Pasākumā 8.05.2019. Rīgā Ķīpsalas izstāžu centrā pasākumā „SkillsLatvia2019”piedalījās 22 

7.-8.klašu skolēni un 2 pedagogi. 

Pārskats par pasākumu: 

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Darba pasaules iepazīšana. 

Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un izstrādātajiem 

uzdevumiem: izzinātas profesijas un izglītības iespējas, piedaloties aktivitātēs 

pasākumā „SkillsLatvia2019”. 

Ikvienam bija iespēja: 

 Novērtēt konkursantu sniegumu – jaunie pavāri, viesmīļi, tērpu veidotāji, galdnieki, pro-

grammētāji, flīzētāji un daudzu citu profesiju jaunie meistari rādīja savas prasmes, izpildot 

sarežģītus konkursa uzdevumus. 

 Profesiju parādē varēja  izmēģināt savu nākotnes profesiju un pārliecināties par savām pro-

fesionālajām prasmēm.  Iepazīstas multimediju speciālistu, programmētāju, būvnieku, 

vizāžistu, robežsargu, karavīru un daudzu citu profesiju aizkulises. 

 Skolēni iesaistījās Karjeras kafejnīcas interaktīvajās spēlēs un virtuālajos pārbaudījumos, 

kā arī meklēja atbildes par dažādiem karjeras plānošanas jautājumiem, dodoties virtuālajā 

karjeras piedzīvojumā, interaktīvajā pareģī uzzinot nākotnes profesiju, pārbaudot savas 

prāta spējas realitātes testā un iesaistījās vēl citos aizraujošos uzdevumos. 

 http://www.viaa.gov.lv//lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/ 

 Pasākums atbilstošs tieši 7.-9.klašu skolēniem –liela profesionālo jomu dažādība un 

iespēja pašiem darboties, ne tikai vērot.  

 Informācija Facebook -@rojasvidusskola. 

 Pasākuma laikā tika veikta fotofiksācija. 

 

Datums 15.05. 2019. 

Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte 

 

 

http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/prasmju_konkursi/
http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/profesiju_parade/
http://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/karjeras_kafejnica/
http://www.viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2019/
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2.Pasākuma nosaukums: „Es esmu un būšu”. 

 Pasākumā 22.05.2019. Rojā, Rojas BLPJC „Strops” piedalījās 22 8.un 10.klašu skolēni 

un 2 pedagogi. 

Pārskats par pasākumu: 

 Karjeras atbalsta pasākuma tēma: Pašnovērtējuma veikšana. 

 Pasākums norisinājās atbilstoši nolikumā izvirzītajam mērķim un izstrādātajiem 

uzdevumiem: izzināt savus resursus un kā savus mērķus un vērtības  sasaistīt ar 

iespējām sevis pilnveidei. 

Tikšanās laikā nodarbības vadītājs Āris Birze  dalījās savā pieredzē par mērķu 

nepieciešamību, mērķtiecības uzturēšanu, prioritātēm un motivācijas radīšanu, aktualizējot 

pašmotivāciju kā nozīmīgu prasmi, kuru ir nepieciešams apgūt ikvienam.Galvenais fokuss tika 

veltīts personīgajai izaugsmei “Apmaksāta hobija’’ radīšanā  jeb kā panākt, ka ar hobiju var 

lēnām pelnīt papildus ienākumus. Vadītājs ar savu dzīves/karjeras stāstu iedvesmoja jauniešus 

izvērtēt ko katrs dara un kādu gandarījumu tas sniedz, kādi no tā ieguvumi. 

Ā.Birze mācīja noteikt prioritātes ar vienkāršu jautājumu struktūru, kura vienmēr palīdzēs 

pat tad, ja šķietami pārāk daudz darbu. Jauniešiem saistoša bijusi lepošanās aktivitāte, kura liek 

skatīties uz pozitīvi paveiktajiem darbiem, par spīti kļūdām, bet kas motivē darīt labāk ar katru 

nākošo reizi:”Vērts krāt ir tikai naudu, ja prot to lietot, un savu pieredzi.” 

Skolēnu viedoklis: 8.klases jauniešiem šķitis par sarežģītu, tomēr lika aizdomāties, bet des-

mitklasnieki nodarbību novērtēja kā ļoti vērtīgu un iedvesmojošu. Vidusskolēni pēc nodarbības 

izveidojuši savu  vēlmju/mērķu sarakstus. 

 Informācija  un foto Facebook -@rojasvidusskola 

 

 

Datums 27.05. 2019. 

Pasākuma atskaiti veica: Rojas vidusskolas PKK Inta Plāte 

 


