
Preiļu 1.pamatskolas 

karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu darba plāns 

2020./2021.m.g. 

 

Skolas moto:  Atvērta, lai mācītos! 
 

 

Mērķis: 
Sekmēt skolēnos izpratni par izglītības lomu cilvēka dzīvē un veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli. 
Uzdevumi: 

 apzināties mācību darba un saturīga brīvā laika pavadīšanas nozīmi karjeras izvēles procesā;  

 veidot prasmi salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības ar tiem nosacījumiem, kas nepieciešami 

tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai;  

 attīstīt prasmes, kas nepieciešamas savas karjeras attīstības plānošanā, lai   sekmīgi   konkurētu darba tirgū.  
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NPK Norises 
laiks. 

Pasākuma nosaukums. Pasākuma apraksts. Dalībnieki. Koordinators vai 
atbildīgais skolā 

1. septembris 
P1P 

KAAP darba plāna 
izveidošana 2020./2021.m.g. 

 

 
 direktores vietniece 

Digna Prodniece, 
klašu audzinātāji, 
mācību jomu skolotāji 

2. septembris 
P1P 

Aptauja par karjeras izglītību 
un rezultātu izvērtēšana. 

Anketas mērķis ir noskaidrot skolēnu viedokli par 
aktuālajām nozarēm, profesijām. 

 karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs 

3. septembris 
- 
maijs 
P1P 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” aktivitāte 
Individuālās konsultācijas 
karjeras izglītībā. 

  otrdien, 
 plkst 14.00-16.00 
 skolas lasītava 

7.-9.klases 
/ 132 / 

 
karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs 

4. septembris 
- 
maijs 
P1P 

Mācību procesa un satura 
sasaiste ar karjeru.  
Karjeras vadības prasmju 
veidošana jebkura mācību 
priekšmeta satura apguves 
ietvaros. 

profesiju pasaules izzināšana sasaistē ar konkrētajā mācību 
priekšmetā apgūto;  
izpratnes veidošana par tālākās izglītības apguves iespējām sasaistē ar 
konkrētajā mācību priekšmetā apgūto; lēmumu pieņemšana un 
īstenošana, izvēloties un izstrādājot noteiktos mācību priekšmetos 
projektu darbus, zinātniski pētnieciskos darbus, prezentācijas u.tml. 
sasaistē ar profesiju pasauli;   
 skolēna gatavošanās reālajai dzīvei, praktizējot, kā mācību priekšmetā 
apgūto pielietot darbībā praksēs, projektu darbos, “ēnošanas” 
ietvaros, brīvā laika nodarbēs u.tml.;   
strādāšana ar daudzveidīgiem informatīvajiem resursiem, tajā skaitā e-
resursiem . 

1.- 9.klases 
/ 470 / 

 
mācību jomu skolotāji 

5. septembris 
- 
maijs 
P1P 

Interešu izglītības un tās 
programmu novērtēšana: 
atbilstība pieprasītajām 
prasmēm un profesijām, 

 1.- 9.klases 
/ 470 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
interešu izglītības 
pulciņu skolotāji 
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STEM, karjeras aspektu 
iekļaušana programmās u.c. 

6. septembris 
- 
maijs 
P1P 

Dalība skolas padomes un 
vecāku sapulcēs,  informējot 
vecākus par karjeras 
informācijas pieejamību un 
iespējām. 

   
direktores vietniece 
Digna Prodniece 

7. 09.09.2020. 
Kalupes 
mežs, 
Daugavpils 
novads 

Meža ekspedīcija Skolēni  iepazīst  mežu apsaimniekošanu un kokapstrādes 
nozari Latvijā, kā arī mācību un karjeras iespējas meža 
nozarē. 
 

6.klases 
/ 52 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
dabaszinību jomas 
skolotājas 
 Ieva Babre,  
Vija Caune 

8. 26.-
30.10.2020. 
P1P 

Karjeras nedēļa 2020: 
 “Klau! Sadzirdi savas 
iespējas!” 

Iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar 
dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras 
konsultācijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, 
radošajās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. 

1.- 9.klases 
/ 470 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
klašu audzinātāji, 
mācību jomu skolotāji 

9. * 
 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” aktivitāte 

“Atvērto durvju dienu ” 
apmeklējums 

 7.klases 
/ 42 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
 

10. decembris, 
maijs 
P1P 

Skolēna pašnovērtējums. 
pašizpētes rezultāti, mācību 
sasniegumi u.c. ar karjeras 
izglītību saistīti materiāli 
(pierādījumi, apliecinājumi).   

Skolēni semestra beigās klases stundā veic  
pašnovērtējumu un aizpilda darba lapu 
pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumi u.c. ar karjeras 
izglītību saistīti materiāli (pierādījumi, apliecinājumi).   

5.-9.klases 
/ 245 / 

 
klašu audzinātāji 
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11. janvāris- 
maijs 
P1P 

Tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem. 

Saiknes “skola- absolventi” stiprināšana. Tikšanās ar 
izglītības iestādes absolventiem, vecākiem, kas pārstāv dažādas 
profesijas katrā klasē. Vecāki un skolas absolventi skolēniem 
stāsta par savu nodarbošanos, darba ikdienu un izaicinājumiem, 
kā arī sniedz atbildes uz skolēnus interesējošiem jautājumiem. 

1.-9.klases  
klašu audzinātāji 

12. * 
februāris 

Ēnu diena 2021 
 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 
izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.  

4.-9.klases  
klašu audzinātāji, 
skolotāji 

13. *aprīlis 
Rīga 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” aktivitāte 

Nacionālās meistarības 
konkurss “Skills Latvia 2021” 

Skolēni uzzin par profesionālās izglītības iespējām Latvijā, 
iepazīst konkrētu profesiju specifiku. 
 
 

 

8.-9.klases 
/ 90 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
 

14. maijs 
 

Preiļu 1.pamatskolas Karjeras 
izglītības darba izvērtējums 
2020./2021.m.g. 

 1.-9.klases direktores vietniece 
Digna Prodniece 

15. jūnijs Informācija par 9.klašu 
absolventu tālākizglītību. 

 9.klases 
/ 50 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece 

 

***    informācija tiks precizēta 
 

Sagatavoja:  Digna Prodniece 

direktores vietniece audzināšanas jomā 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj74YSsuO_mAhW16KYKHc_XDrIQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.viaa.gov.lv%2Fskillslatvia%2F&usg=AOvVaw3uSsS2N1tR59t9eL6_wrMp
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj74YSsuO_mAhW16KYKHc_XDrIQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.viaa.gov.lv%2Fskillslatvia%2F&usg=AOvVaw3uSsS2N1tR59t9eL6_wrMp

