
Strenču pamatskolas Karjeras attīstības atbalsta plāns karjeras izglītībā 2022./2023.m.g. 
 

Nr. Tēma Plānotais 

laiks/atbildīgais, 

organizators 

Pasākuma 

forma/mērķauditorija 

Piedāvātais materiāls un 

nepieciešamie resursi 

Prasmes, sasniedzamais 

rezultāts 

1. Mācību priekšmetu apgūstamo 

tēmu saistība ar karjeras 

veidošanu, profesiju saturu, 

uzņēmējdarbību. 

Skola 2030 pamatizglītības saturs 

Visu mācību 

gadu 

Priekšmetu 

skolotāji  

Pēc 

pieprasījuma 

pkk E.Gube 

Mācību stundas, 

iepazīšanās ar profesiju 

pārstāvjiem, virtuālas 

ekskursijas uz 

uzņēmumiem, virtuāli   

atvērto durvju pasākumi. 

1. – 9.klase 

Informatīvs materiāls par 

profesiju apguvei 

nepieciešamajiem mācību 

priekšmetiem. Audio, video 

materiāli, VIAA metodiskie 

resursi, 

wwwprofesijupasaule.lv 

Izglītojamais mācās/pilnveido 

karjeras vadības prasmes 

pieņemt atbildīgu lēmumu, 

veikt izvēli. 

Nostiprina zināšanas par 

mācību priekšmetu saikni ar 

nākotnes/izvēlēto profesiju. 

2. Skolotāju diena. 

 vada mācību stundu pie klasēm; 

 Intervē un vada erudīciju 

pārbaudi “sabiedrības 

personībām” 

 Organizē diskusiju ar 

skolotājiem 

 

07.10.2020. 

9.klases skol. 

Kl.audz. 

Skolotāji 

Skolas 

administrācija 

 

“Jaunie skolotāji”(9.kl)  

 

Mācību stundas 

 

Skolotāju “Sabiedrības 

personības” grupas 

vadīšana. 

1. – 9.klase 

 

Scenārijs par sabiedrības 

slavenībām, izdales 

materiāli mācību 

priekšmetā. 

Pasākums skolā, vada 

9.kl.skolēni, sagatavo 

kl.audz. 

Skolotāji atveido kādu no 

sabiedrībā pazīstamu 

personību. 

Skolēniem rodas izpratne par 

skolotāju profesiju, ikdienas 

darbu. Iejūtas skolotāja lomā. 

Apgūst sevis prezentēšanas 

prasmes. 

Iepazīst sabiedrībā pazīstamo 

kultūras, politikas, sporta 

personību karjeras ieskatu. 

3. Karjeras nedēļa skolā. 

“Uzņēmējspējas -Tavas Superspējas” 

 Tikšanās ar uzņēmējiem;(18.-

20.10) 

 Uzņēmējdarbības izpēte novada 

ietvaros; 

 Code Week programēšanas 

produkti – kodētas mīklas par 

profesijām;(2.,8.,9.kl.) 

17.10 – 

21.10.2021. 

Klašu 

audzinātāji 

Pkk E.Gulbe 

Tiešsaistes diskusija 

vecākiem/ ģimenes 

locekļiem(11.10.); 

jauniešiem(12.10.) 

Mācībstunda 5;6. 7. – 

9.kl.skolēniem veidot 

interaktīvu darbu. 

1. – 9.klase 

Strenču pamatskolas 

informātikas klase,  

Digitālie līdzekļi 

prezentāciju veikšanai 

Pieslēgšanās tiešsaistēm 

ģimenēs, skolēni individuāli 

un pašvadīti  

piedalīties VIAA Facebook 

vietnē  

Animēti video  

Skolēni iedvesmojas, atklāj un 

salīdzina ar savu izaugsmi 

veiksmīgas karjeras veidošanai 

nepieciešamās spējas un 

prasmes. Izvirza, plāno 

tālākizglītības izvēles saskaņā 

ar nākotnes darba tirgus 

prognozēm. 

Skolēni gūst priekštatus par 

dažādu jomu profesiju 



 Uzņēmēja Superspēju plakātu 

veidošana klasēm;(18. – 21.10) 

 Profesijas tēla prezentācija 

(20.10.) 

Jauniešu diskusijas 

materiāli. Interaktīvais rīks 

7.-9.kl skolēniem 

nepieciešamām zināšanām, 

prasmēm un iemaņām. 

Iedvesmojas un uzsāk dzīves 

plānošanas procesu.  

4.  Tikšanās ar skolas absolventiem. 

„Esošie un bijušie tiekas!” 

 Intervija par karjeras izvēles 

pamatojumu, izglītošanās un 

tālākizglītošanās aspekti, 

specializācijas, profesijas 

situācija darba tirgū; 

 Diskusija par izglītošanos; 

 

Visu mācību 

gadu 7.,8.,9.kl. 

Klases 

audzinātāji 

sadarbībā ar 

pkk E.Gulbi 

Tikšanās pēcpusdienās 

Klases stundas 

Tāfele, projektors, 

pateicības suvenīri. 

Neieciešamā materiāli un 

uzskate tiek precizēta ar 

Viesi- absolventu 

Iepazīšanās ar bijušiem skolas 

biedriem, kuri mācās/strādā un 

veido, plāno un realizē savu 

karjeru 

Kontaktēties ar dažādiem 

cilvēkiem, nostiprina 

informācijas ievākšanas 

apstrādes, 

saskarsmes/komunikācijas 

prasmes. 

5. Izvēlies savu nākotnes skolu! 

Informācijas atlase. 

 

 

Visu mācību 

gadu 7.,8.,9.kl. 

Priekšmetu 

skolotāji, kl. 

audz., 

pkk.E.Gulbe 

 

 

Tikšanās ar dažādu 

skolu pārstāvjiem. 

Attālinātas/klātienes  

ekskursija. VIAA 

metodiskie materiāli. 

Klases 

stundas/individuālās 

karjeras konsultācijas. 

Internets, dažādu skolu 

iepazīšana interneta vidē, 

pārstāvji no 

skolām/tehnikumiem, 

skolu/tehnikumu mājas lapu 

izpētes .   

Izstāde “Skola 2021”. 

niid.lv, žurnāli 

Skolēni uzzina, kuras profesijas 

var apgūt vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības  skolās. 

Apgūst prasmes informācijas 

meklēšanā, atlasē un 

grupēšanā. 

6. Tikšanās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem “Es un darba tirgus” 

Visu mācību 

gadu. 

Ēnu diena 

2023.g.februāris  

Pkk E.Gulbe 

sadarbībā ar 

pedagogiem  

Tikšanās.  

Izglītojamie apmeklē 

kādu darba vietu un vēro 

interesējošās profesijas 

pārstāvja darba ikdienu. 

Var būt mācību 

ekskursija. 

1. – 9.klase 

Junior Achivment 

organizētās virtuāli vai 

apmeklējuma iepazīst 

profesijas saturu, darba vidi, 

izglītošanās līmeni. 

Skolēni iepazīstas ar 

profesijām, pilnveido 

sadarbības prasmi.  Apgūst 

prasmi sevis novērtēšanā. 

Nostiprina būtiskas 

informācijas atlases un 

grupēšanas prasmes. 

 

7. Darba pasaules izpēte.  Visu mācību 

gadu. 

Mācību ekskursijas. 

Klases 

Interneta resursi. LTV 1 

“Zemes stāsti” 

Iegūta informācija par darba 

tirgū pieprasītajām profesijām, 



Profesijas un karjeras 

konstruēšanas pieredzes stāsti. 

1.– 9.klase 

Priekšmetu 

skolotāji, klases 

audzinātāji, pkk 

E.Gulbe 

stundas/individuālās 

konsultācijas. Sociālo 

zinību stundas.  

 

Karjeras kompass. 

RETV raidījumi.”Žiks”.... 

Profesiju pasaule.lv, 

Prakse.lv 

Izmanto Karjeras nedēļas 

met.mat. klases stundai  

7.-9.kl 

karjeras iespējām. Prasme 

samērot personīgos 

sasniegumus un īpašības ar 

prasībām, kas nepieciešamas 

tālākai karjerai un mācībām. 

8. Sadarbība ar pedagogu karjeras 

konsultanti Edīti Gulbi. 

“Izzini savu Karjeras ceļu” 

Visu mācību 

gadu. 

Karjeras 

konsultante 

Edīte Gulbe 

Pieteikšanās 

individuāli vai 

pa m.t. 

29233649, e-

klases pastā 

Karjeras atbalsta 

pasākumu organizēšana 

klases un skolas 

mērogā/individuālās 

konsultācijas. 

Metodiskie materiāli 

karjeras izglītošanai VIAA. 

Individuālā konsultēšana, 

Interešu, spēju novērtējums 

ar vietņu Profolio, niid , 

digitālo spēļu palīdzību. 

Asociācijas kārtis, 

konstruēšana. 

Skolēni apgūs karjeras 

plānošanas prasmes un 

iemaņas; veidos izpratni par 

profesijām un darba tirgu; 

iepazīsies ar profesionālām 

izglītības iestādēm tālākās 

karjeras plānošanai. 

9. Klašu ekskursijas Visu mācību 

gadu. 

Klašu 

audzinātāji 

sadarbībā ar 

pkk E. Gulbi 

 

Tikšanās, praktiskas 

nodarbības. Tehnikumi, 

ģimnāzijas, vidusskolas. 

 

Mācību ekskursijas plāns. 

Transports 

 

Iegūst priekštatu par 

tālākizglītības plānošanu 

dažādās profesionālās jomās, 

analizē informāciju. Apzina 

mūžizglītības mācību un 

sadzīves aspektus, iespējas, 

nozīmi cilvēka dzīvē.  

 

 20.09.2022. 

Sagatavoja pedagoģe karjeras konsultante Edīte Gulbe 

 


