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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” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g. mācību gadam 

 Darba pasaules 

iepazīšana 

‘’ Atklāj sevī 

maiznieku’’ 
Tikšanās  ar amatnieku, 

uzņēmēju, lai iepazītu viņa 

darba ikdienu, uzzinātu, kādas 

prasmes un rakstura īpašības 

nepieciešamas, lai taptu 

kvalitatīvs produkts, apzinātu 

faktorus, kas veicina un kas 

bremzē veiksmīgu 

uzņēmējdarbību, kā saražoto 

produkciju virzīt līdz 

galapatērētājam. Nobeigumā 

praktiska nodarbība ar mērķi 

izmēģināt savas iemaņas un 

pārbaudīt savu interesi par 

aplūkoto amatniecības jomā. 

Vārkavas vidusskolas 

5.,6.klases skolēni – 17 

skolēni 

2018./2019.m.g. 

I semestris 

Transporta pakalpojumi 

Preiļi - Vecvārkava – 

Aglona – Vecvārkava – 

Preiļi  83 km, 30 EUR 

Rēķins par ekskursijas 

nodrošināšanu – 93.50 

EUR 

Kopā – 123.50 EUR 

 Darba pasaules 

iepazīšana 

‘’Ražots Latvijā’’ Ekskursijā uz Latvijas 

uzņēmumiem skolēni iepazīsies ar 

ražošanas procesu un tajā 

nepieciešamajām profesijām. 

Skolēniem tiks dota iespēja iepazīt 

darba vidi, darba aprīkojumu, darba 

specifiku atbilstošajai profesijai, kā 

arī saņemt atbildes uz sev 

interesējošiem jautājumiem. 

Vārkavas vidusskolas 

7.klases skolēni - 14 

2018./2019.m.g. 

I semestris 

Transporta pakalpojumi  

Preiļi – Vecvārkava – 

Līvāni – Jersika – 

Vecvārkava – Preiļi 127 

km, 45 EUR 

Rēķins par ekskursijas 

nodrošināšanu – 21 EUR 

Kopā- 66 EUR 
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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” 

 Darba pasaules 

iepazīšana 

‘’ Profesijas leļļu 

teātrī’’ 
Mācību ekskursija uz leļļu 

teātri, kur skolēniem būs dota 

iespēja iepazīties ar 

daudzveidīgajām profesijām, 

kas nodrošina leļļu teātra 

darbu. Ekskursijā varēs izzināt 

leļļu aktieru profesijas 

noslēpumus, kā arī iejusties 

aktiera lomā un ielūkoties izrādes 

tapšanas aizkulisēs 

noslēpumainajā leļļu pasaulē. 

Vārkavas vidusskolas 

1.,2.,3.,4. klases skolēni  

- 44 skolēni 

2018./2019.m.g. 

II semestris 

Transporta pakalpojumi 

Preiļi- Vecvārkava – Rīga 

(Leļļu teātris) - 

Vecvārkava- Preiļi – 555 

km – 236 EUR 

Rēķins par ekskursijas 

nodrošināšanu – 110 EUR 

Kopā 346EUR 

 Darba pasaules 

iepazīšana 

‘’Profesiju 

daudzveidīgā pasaule’’ 

Mācību ekskursijas ietvaros ir 

plānots iepazīties ar 

daudzveidīgām profesijām 

dažādās darba jomās – lidostā, kā 

arī ostā. Skolēni iepazīsies ar 

profesiju dažādajiem darba 

pienākumiem, darba vidi, 

apstākļiem, riskiem, kā arī varēs 

iegūt informāciju par izglītības 

iespējām ar aviāciju saistītajām 

profesijām, varēs rast atbildes uz 

sev aktuāliem jautājumiem.  

 

Vārkavas vidusskolas 

8.-9. klases skolēni - 23 

2018./2019.m.g. 

II semestris 

Transporta pakalpojumi 

Preiļi – Vecvārkava – 

lidosta ‘’Rīga’’ – Rīgas 

Aeronavigācijas institūts – 

Rīgas Brīvosta Saivas iela 

– Vecvārkava – Preiļi –  

515 km 215 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

lidostā ‘’Rīga’’  - 34.50 

EUR 

Kopā – 249.50 EUR 
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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” 

 Darba pasaules 

iepazīšana 

‘’ Dažādās profesijas’’ Mācību ekskursijas ietvaros ir 

plānots iepazīties ar 

daudzveidīgām profesijām 

dažādās darba jomās –  lidostā,  

ostā. Skolēni iepazīsies ar 

profesiju dažādajiem darba 

pienākumiem, darba vidi, 

apstākļiem, riskiem, iepazīsies ar 

mācību iestādi, kurā var apgūt 

dažādas profesijas, varēs rast 

atbildes uz sev aktuāliem 

jautājumiem profesijas izvēlē.  

 

Vārkavas vidusskolas 

10.,11.,12.klases skolēni 

– 22 skolēni 

2018./2019.m.g. 

II semestris 

Transporta pakalpojumi 

Preiļi – Vecvārkava – 

lidosta ‘’Rīga’’ – Rīgas 

Aeronavigācijas institūts – 

Rīgas Brīvosta Saivas iela 

– Vecvārkava – Preiļi – 

525 km 219,00 EUR 

Rēķins par ekskursiju 

lidostā ‘’Rīga’’  - 33.00 

EUR 

Kopā – 252 EUR 



 

 

 

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” 

 


