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Karjeras attīstības atbalsta pasākumi  

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2017./2018.mācību gadā 

projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 
 

1. „Es pats veidoju savu karjeru” 

Mērķis: veidot skolēna pašvērtējuma prasmi saistībā ar karjeras izglītību. 

2017.gada 28. un 29.novembrī 7., 8. un 10.klašu skolēniem notika psiholoģes Inas Nagles vadītas 

nodarbības, kurās skolēni izvērtēja savas personības 

stiprās puses, mēģināja izdarīt izvēles un iztēloties 

nākotnes profesijas. Nodarbības notika katrai klasei 

atsevišķi, tā saliedējot klases kolektīvu un dodot 

iespēju ieklausīties vienaudžu viedoklī. Pasākumā tika 

iesaistīti 136 skolēni.  

 

 

2. „Savas dzīves kapteinis” 

Mērķis: motivēt skolēnus izglītībai un mūžizglītībai, palīdzēt orientēties darba tirgū. 

2017.gada 18.decembrī LU Karjeras centra konsultantes Dace Siliņa vadīja nodarbības visiem 

9.klašu skolēniem. Skolēni izmantoja savas radošās spējas, lai 

izveidotu krāsainu smilšu mandalu un profesionāli vadītā 

sarunā apzinājās savus esošos resursus un iezīmēja karjeras 

izvēles ceļus. Skolēni plānoja mērķu sasniegšanas soļus. 

Pasākumā piedalījās 53 skolēni. 

 

 

 

2018.gada 15.februārī karjeras konsultanta Mārtiņa Geidas 

vadītās diskusijas notika 43 9.klašu skolēniem un 44 11., 

12.klašu skolēniem. Interesantās diskusijas notika projektu 

dienu ietvaros, kuras šīm klašu grupām bija saistītas ar 

karjeras izvēli. Mārtiņa Geidas profesionāli vadītās 

nodarbības deva izcilu ievirzi turpmākajā karjeras pasākumu 

īstenošanā un katras skolēna domām par savu izvēlēto 

nākotnes mērķu sasniegšanu.   
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3. „Iespējams arī Latvijā” Ekskursijas uz uzņēmumiem 

Mērķis: Ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām. 

Visiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 1.-12.klašu skolēniem un Ērģemes pamatskolas 5.-9.klašu 

skolēniem bija iespēja doties ekskursijā uz kādu no Latvijas uzņēmumiem.  

Ekskursijas tika īstenotas no 2017.gada decembra līdz 2018.gada jūnijam. Tika iepazīti dažādu 

uzņēmumi un profesijas. Ekskursijas tika īstenotas uz deviņiem dažādiem uzņēmumiem: „Ķoņu 

dzirnavām”, „Rūjienas saldējums”, IK „Prieks vēderam”, „LatNature”, „R Chocolate”, 

„Valmiermuiža”, Z/s „Vekši”, „PEPI RER”, Vidzemes Olimpisko centru. Ekskursijas deva iespēju 

skolēniem iepazīt un padomāt par to, ka vienā uzņēmumā darbojas dažādu profesiju pārstāvji un ir 

atšķirīgi izglītības ceļi. 

“R Chocolate” Trikātā 

5.,6.,7.klases 

 

IK „Prieks vēderam”, „Donas” Blomē 

2.klases 

 
„Rūjienas saldējums” 

1.klases 

 

Valmiermuižas alus darītava 

12.klase 

 
„PEPI RER”10.klases Bioloģiskā zemnieku saimniecība „Vekši”  

8.c klases skolēni 

 

Vidzemes Olimpiskais centrs 9.a klase 

 

„Latnature” dabīgo čipsu ražotne 4.kl.  
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4. „Profesiju karuselis” 

Mērķis: Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana 
2018.gada 2. februārī 1.-6.klašu skolēniem organizējām ar karjeras izvēli saistītu pasākumu „Profesiju 

karuselis”. Šajā dienā skolas Ausekļa ielas ēkā viesojās 18 dažādu 

profesiju pārstāvji – ugunsdzēsēji, policisti, bibliotekāri, jaunsargi, 

mākslinieks noformētājs, tulks, konditori, ķīmiķi, biologs, šuvējas 

floristes, vetārsts, gleznotājs, dzejnieks, psihologs, medicīnas 

māsas, žurnālists fotoreportieris - un nelielās meistardarbnīcās 

skolēni kaut uz īsu brīdi varēja iejusties, uzklausīt, izmēģināt to, ko 

un kā dara šie profesionāļi. 

Skolēni savās domās un arī ar 

apģērba palīdzību varēja 

„pielaikot profesiju”. Domājam, ka šī diena pavēra plašākus 

profesiju apvāršņus ikvienam dalībniekam, jo pozitīvā gaisotnē bija 

iespēja iepazīt vairākas profesijas. Liels paldies skolēnu vecākiem, 

profesionāļiem, kuri atsaucās vadīt meistarklases! Saņēmām 

pozitīvas atsauksmes par pasākumu „Profesiju karuselis” gan no 

vadītājiem, gan skolēniem un domājam, ka līdzīgu pasākumu ir vērts 

plānot arī citugad. 

5. „Karjeras izvēles diena” 

Mērķis: Motivēt skolēnus izglītībai, palīdzēt orientēties darba tirgū un izglītības iestāžu 

piedāvājumā. 

2018.gada 16.februāris, bija karjeras izvēles diena Valkas Jāņa Cimzes 

ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēniem. Gan VJCĢ , gan Ērģemes pamatskolas 

7. un 8.klašu skolēniem bija iespēja 2 stundu garumā izspēlēt spēli 

„Karjera” studijas „FunA” treneru vadībā. Spēle deva iespēju skolēniem 

neformālā vidē domāt par savām prioritātēm, izvēloties savu darbības 

virzienu un nākotnes profesiju. Savukārt Nodarbinātības valsts aģentūras 

Valkas nodaļas karjeras konsultante Linda Upmale ar testu palīdzību 

skolēniem palīdzēja sākt sevis izpēti, lai iegūtu ieskatu savā profesionālajā 

orientācijā un izzinātu savas iespējamās profesionālās darbības jomas, kā arī atbildētu uz jautājumu: kas 

es esmu vairāk – izpildītājs vai organizators. Katras klases kolektīvs audzinātāja vadībā izspēlēja arī 

„Karjeras kārtis”. Domājams, ka šī diena ar spēļu palīdzību pusaudžiem ļāva ieraudzīt savu nākotnes 

profesiju, vairāk ielūkoties sevī un izzināt sevi, sadarbojoties ar vienaudžiem.  

Kāda naudai ir nozīme karjerā? Jaunieši uzskata, ka galvenā. Tādēļ 9.klašu skolēniem karjeras 

izvēles dienā bija iespēja ielūkoties naudas pasaulē un izspēlēt finanšu spēles – Cashflow un Flixa. 

Jauniešiem spēles vadītāja projekta „Esi Līderis!” pārstāvji, kuri palīdzēja azartiskā gaisotnē veidot 

izpratni par finanšu iespējām mūsdienu pasaulē, izmantojot viedtālrunī 

lejupielādējamas aplikācijas. Vidusskolēniem karjeras izvēles dienā jau 

tradicionāli bija iespēja tikties ar vairāku Latvijas augstskolu pārstāvjiem, kuru 

dienas uzdevums bija sniegt aktuālāko informāciju par sevis pārstāvēto 

augstskolu. Uzaicinājumam šogad atsaucās: Latvijas Universitāte, Rīgas 

Tehniskās universitāte, Vidzemes Augstskola, Rīgas Stradiņa universitāte, 

Liepājas Universitāte, RISEBA, Biznesa augstskola „Turība” kā arī Latvijas 

Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža. Par iespēju savu dzīvi saistīt ar 

militāro karjeru stāstīja Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centra pārstāvis, kaprālis Jānis 

Iesalnieks.  
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6. „Mans dzīves aicinājums”  

Mērķis: Gūt praktisku pieredzi efektīvas komunikācijas veidošanā. Pilnveidot komunikācijas 

un sadarbības prasmes, attīstīt radošo un loģisko domāšanu, apgūt jaunus uzvedības 

modeļus turpmākai pielietošanai reālā dzīvē. 

2018.gada 30. maijā nodarbības 10. un 11.klašu skolēniem vadīja studijas „FunA” karjeras 

speciālistes, kuras ar dažādu metožu palīdzību aktīvi 

iesaistīja jauniešus dažādu dzīves situāciju modelēšanā, 

attīstīja lēmumu pieņemšanas prasmes. 

Dalībnieki nodarbības gaitā izmantoja savas 

zināšanas un pieredzi, attīstīja radošo un loģisko 

domāšanu, 

pilnveidoja 

komunikācijas un 

sadarbības 

prasmes, un apguva jaunus uzvedības modeļus turpmākai 

pielietošanai dzīvē. Skolēni nodarbībā īstenoja cieņpilnu 

izturēšanos un apzinājās gan savas, gan pārējo dalībnieku stiprās 

puses.  

Nodarbības palīdzēja skolēniem gūt praktisku pieredzi efektīvas komunikācijas veidošanā. 

7. „Es-savas dzīves veidotājs”  

Mērķis: Pielietojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, attīstīt jauniešos kompetences 

personības izaugsmei, lai veidotos pašmotivēts, par savām spējām un interesēm pārliecināts 

jaunietis, kurš domā , iesaistās, darbojas un gatavs karjeras izvēlei. 
 

Pirms uzsākt nopietnu mācību cēlienu ir labi, ja tam palīdz sagatavoties. Valkas Jāņa Cimzes 

ģimnāzijā karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Es-savas dzīves veidotājs” atraktīvā veidā treneri/ 

karjeras konsultanti, novadot nodarbības un spēles 5.,7.,8.,9. un 10.klašu skolēniem, „iesildīja” skolēnus 

sadarbībai un aktīvai, apzinātai darbībai. 

10.klašu skolēni, kuri uzsāk vidusskolas gaitas piedalījās Dzīves kvalitātes studijas „FunA” 

vadītajā izglītojošajā spēlē „Komanda”, kuras laikā tika apzinātas katra dalībnieka stiprās puses un 

stiprināts klases kā komandas gars, jo spēja sadarboties ir viena no būtiskākajām karjeras izglītības 

prasmēm. Savukārt 9.klašu skolēniem spēlē „Izvēle” tika piedāvātas situācijas, kurās tika attīstīta lēmumu 

pieņemšanas prasme, atbildības uzņemšanās, savas izvēles novērtēšana. Skolēni profesionāļu vadībā 

izspēlēja situācijas un apguva jaunus uzvedības modeļus turpmākai 

pielietošanai reālajā dzīvē. 

Karjeras konsultants Mārtiņš Geida vadīja nodarbības 5.,7.un 

8.klašu jauniešiem. Nodarbības mērķis bija veicināt izpratni par 

attiecību nozīmīgumu stabilas karjeras veidošanā. Skolēni ar spēles 

elementiem ielūkojās darba (profesiju) pasaulē, nonāca pie laba 

darbinieka īpašībām un prasmēm, kuras var iegūt skolā. Nodarbībās 

skolēni praktiski darbojās un neparasts bija uzdevums ar gotiņas 

„Smaidiņas” modeļa izjaukšanu un salikšanu. 

Paldies profesionāļiem par neparastu nodarbību vadīšanu! 

Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 
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