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KN 2016 mērķis 

Palīdzēt jauniešiem izzināt savas karjeras 
iespējas, veicināt uzņēmību un motivāciju 

mācīties, un izvēlēties nākotnes nodarbošanos 
un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, 

interesēm un iespējām. 



KN 2016 simbols un moto 

 

KN 2016 simbols «Karjeras kompass» 

Moto « Es būšu darba tirgū!» 

 



KN 2016 statistika 

Ārpusskolas pasākumi – 53 

Dalībnieku skaits – 3963 

 

                                    Skolu pasākumi – 42 

                                    Dalībnieku skaits - 1041 

 

 

 



KN 2016 statistika 

Iesaistītās augstskolas – 4 

 

Iesaistītās profesionālās izglītības iestādes – 5 

 

Pašvaldības iestādes,  

organizācijas,uzņēmumi – 12 

 

Uzņēmēji, darba devēji - 12 



Ko es gribu? 

 Pārdomas par motivāciju -  manas intereses, kādas 
profesijas, jomas interesē, ko vislabāk patīk darīt 
u.c.  

- Dalība «Profesiju darbnīcās»- automobiļu simulatoru, ceļu 
būvtehniķa aprīkojuma  u. c. demonstrējumu vērošana, 

-  Elektrolaboratorijas prezentācijas vērošana,  

- Dalība DU atklātajās lekcijās un semināros, 

- Militārās jomas izzināšana  «Esi viens no mums»; 

- Tikšanās ar dažādiem speciālistiem ( būvinženieris, 
arhitekts, žurnālists, policists, ugunsdzēsējs  

 – glābējs, lidotājs –stūrmanis u.c.) 



Ko es spēju? 

Pārdomas par spējām, prasmēm- manas stiprās 
puses, talanti, kas vislabāk padodas, kādi ir 
sasniegumi u.c.  

- Praktiskais seminārs « Noskaidro savas spējas jeb 
pārdomāta profesijas izvēle»  

- Praktisko uzdevumu veikšana 

 (viesmīlis, gids, bārmenis, kulinārs  

Aktivitāte «Izvēlies savu profesiju!» 



Kur es to varu darīt? 

Darba iespēju izpēte. Priekšstata gūšana par 
profesijām. Kur var apgūt izvēlēto profesiju? 

- Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem (metālapstrāde, 
enerģētika, ūdensapgāde, 
satiksme,žurnālistika,elektronisko sistēmu 
ražošana,finanses, elektropiegāde u.c.) 

- Augstskolu un profesionālo izglītības iestāžu aktivitātes 

 

 



Kā es to varu panākt? 

Karjeras virzība un vadība. Kas jāapgūst, lai 
sasniegu mērķi? Ko varu darīt jau tagad? 

Iedvesmas stāsti, informācija par līdzdalības un darba 
iespējām:  

- Pasākums «Ar kompasu kabatā», 

 - Spēle «Kas?Kur? Kad?»,  

Foto orientēšanās «Senās profesijas un darbarīki»,  

- Sarunu sols «Lavka», 

- Saruna «Pievienojies – esi brīvs un prātīgs!» 



Kurš var man palīdzēt? 

Kontaktu loka veidošana. Kurš var palīdzēt 
profesijas un studiju izvēlē? Nepieciešamie resursi 
mērķa sasniegšanai. 

- Pasākums «Orientēšanās darba tirgū» ( tikšanās ar NVA 
speciālistiem), 

- Karjeras izglītības pasākumi skolās  

- Karjeras konsultācijas 

 KIAC 



Interesantākie pasākumi: 

Atklāšanas pasākums «Ar kompasu kabatā!» 



Interesantākie pasākumi: 

Starpskolu spēle «Kas?Kur?Kad?» 

 



Interesantākie pasākumi: 

 Skolu pasākums «Pa profesiju taciņām» 
(Daugavpils10.vidusskola) 



Interesantākie pasākumi: 

                                       Sarunu sols «LAVKA» 



Iedvesmotāji, atbalstītāji, 
palīgi... 
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Paldies par uzmanību! 


