
Preiļu 1.pamatskolas 

karjeras attīstības atbalsta 

pasākumu darba plāns 

2019./2020.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.  
 

 



Preiļu 1.pamatskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu darba plāns 2019./2020. 

NPK Norises 
laiks. 

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

1. septembris 
P1P 

KAAP darba plāna izveidošana 
2019./2020.m.g. 

www.p1p.edu.lv         karjera 

 
 direktores vietniece 

Digna Prodniece, 
klašu audzinātāji, 
skolotāji 

2. septembris 
P1P 

Sadaļas “Karjera” izveidošana skolas 
mājas lapā un informācija  par karjeras 
izglītības aktivitātēm. 

www.p1p.edu.lv  direktores vietnieki 
Pēteris Bernāns 
Digna Prodniece 

3. septembris 
maijs 
P1P 

Skolēnu, pedagogu, un vecāku  
informēšana par resursiem, kas saistīti 
ar karjeras konsultēšanu, piemēram, 
karjeras izvēles testi ar  individuālu 
atgriezenisko saiti, materiāli, pasākumi. 

  otrdien, 
 plkst 14.00-16.00 
 skolas lasītava 

5.-9.klases 
/ 459 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs 

4. septembris 
maijs 
P1P 

Mācību procesa un satura sasaiste ar 
karjeru. 

 1.- 
9.klases 
/ 459 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
skolotāji 

5. septembris 
maijs 
P1P 

Interešu izglītības un tās programmu 
novērtēšana: atbilstība pieprasītajām 
prasmēm un profesijām, STEM, karjeras 
aspektu iekļaušana programmās u.c. 

 1.- 
9.klases 
/ 459 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
interešu izglītības 
pulciņu skolotāji 

6. septembris 
maijs 
P1P 

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

  direktores vietniece 
Digna Prodniece 

7. 12.09.2019. 
Rēzeknes 
novads, 

Latvijas finiera Zaļās klases pasākums.  Skolēni  piedalās informējoši izklaidējošā pasākumā 
un iepazīst  mežu apsaimniekošanu un 

8.klases 
/ 50 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
8.klašu audzinātāji 

http://www.p1p.edu.lv/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim4-e4xKvmAhXyAxAIHUioC1MQFjAAegQIDxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.p1p.edu.lv%2F&usg=AOvVaw36E4833D7c94sHQd1JTIGv
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Sarkaņkalnā kokapstrādes nozari Latvijā, kā arī mācību un 
karjeras iespējas meža nozarē. 
www.p1p.edu.lv         galerija 
 

Velta Danovska 
Žanete Beča 
Inga Haritonova 

8. 25.09.2019. 
P1P 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības 
ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2019/6, 
29.01.2019. Aktivitāte „Informatīvie pasākumi 
jauniešiem un skolēniem” Atbalsta zemkopības 
ministrija un lauksaimniecības atbalsta dienests. 
Lauksaimniecības nozares 
popularizēšana  

Uzņēmējdarbības iespējas laukos. Izglītības un 
karjeras iespējas. Z/S Vilkači saimniekošanas 
pieredze mājražošanā. Praktiskais darbs ar 
skolēniem. 

9.klases 
/ 42 / 

direktore 
Šņepste Nora, 
direktores vietniece 
Ilze Broka 
 

9. 10.10.2019. 
P1P 

Metodiskais atbalsts klases 
audzinātājam Karjeras izglītībā. 

1.-9.klašu audzinātājiem notiek seminārs 
“Pedagoga loma skolēna pašnovērtējuma 
stiprināšanā izmantojot karjeras atbalsta 
metodiku”. 

 direktores vietniece 
Digna Prodniece 

10. 14.-
18.10.2019. 
P1P 

Karjeras nedēļa “Iepazīsti jaunās 
profesijas”. 

Skatīt karjeras nedēļas pārskats 
www.p1p.edu.lv         karjera  
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/   

1.- 
9.klases 
/ 459 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
klašu audzinātāji, 
skolotāji 

11. 17.09.2019. 
Daugavpils 
novads, 
Kalupes 
mežā 

Meža ekspedīcija. Skolēni iepazīst karjeras iespējas meža nozarē.  

 
6.klases 
/ 56 / 

dabaszinību skolotāja 
 Vija Caune, 
klašu audzinātāji 
Līga Tumašova 
Inga Reine 
Dace Kiuleniece 

12. 29.10.2019. 
P1P 

Kinoloģijas dienesta speciālistiem sava 

specifika. 

Skolēni iepazīst kinologa amata noslēpumus, 
izglītības un darba tirgus iespējas. Notiek kinologa 
amata prasmju paraugdemonstrējumi un skolēni 

7.- 
8.klases 
/ 68 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece 

http://www.p1p.edu.lv/
http://www.p1p.edu.lv/
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/
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 tiek iesaistīti diskusijā par nepieciešamajām 
zināšanām, prasmēm un personības īpašībām, lai 
varētu strādāt konkrētajā profesijā. 

13. 11.10.2019. 
Preiļi 

Tēvzemes nedēļas pasākumu ietvaros. 

Tikšanās ar  Zemessardzes 35. kājnieku 
bataljona pārstāvjiem. 

Skolēni iepazīst darbu aizsardzības nozarē, dienestu 
Zemessardzē, tā darba specifiku. 
www.p1p.edu.lv         galerija 

7.klases 
/ 40 / 

direktores vietnieces  
Ilze Broka, 
Digna Prodniece 

14. 15.11.2019. 
P1P 

Eiropas medus brokastis. Tikšanās ar biškopi Žani Jesko. Nodarbībā tiek 
stāstīts par biškopja profesiju, biškopības nozari, 
medu, bitēm un bišu nozīmi apputeksnēšanā un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.  
www.p1p.edu.lv           karjera 
www.p1p.edu.lv           galerija     
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/ 

3.un 
7.klases 
/ 89 / 

direktores vietniece 
Digna Prodniece 

15. 19.11.2019. 
P1P 

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

Diskusija un aktīva, izglītojoša spēle, pievēršot 
uzmanību  vērtībām, spējām, kā arī prasmēm un 
kompetencēm, kuras būs svarīgas nākotnes darba 
tirgū.  
www.p1p.edu.lv             karjera 
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/ 

9.klases 
/ 42 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
direktores vietniece 
Digna Prodniece 

16. decembris 
P1P  
lasītava 

Konkrētas vietas iekārtošana karjeras 
informācijas materiāliem. 

Pieejama  informācija, metodiskie materiāli, dators 
ar internet pieslēgumu. 

 bibliotekāres 
Janīna Beļajeva 
Lolita Svaļba 

17. decembris, 
maijs 
P1P 

Skolēna pašnovērtējums. 
 
 

Skolēni semestra beigās klases stundā veic  
pašnovērtējumu un aizpilda darba lapu 
 

5.-9.klases 
/ 239 / 

 
klašu audzinātāji 

18. janvāris- 
maijs 
P1P 

Pasākumu “Skolai 155”  ietvaros. 
Tikšanās ar absolventiem. 

Saiknes skola- absolventi stiprināšana. 1.-9.klases klašu audzinātāji 

http://www.p1p.edu.lv/
http://www.p1p.edu.lv/
http://www.p1p.edu.lv/
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/
http://www.p1p.edu.lv/
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/
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19. janvāris- 
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 

5.-9.klases 
/239 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs 

20. 16.01.2020. 
P1P 

Aptauja par karjeras izglītību un 
rezultātu izvērtēšana. 

 7.klases direktores vietniece 
Digna Prodniece 

21. janvāris 
*** 

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

 
Mācību ekskursija. 
*** 

Darba pasaules iepazīšana, iespēja apskatīt darba 
procesu, apstākļus un pienākumus šīs nozares 
darbiniekiem 

6.klases 
/ 56 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Līga Tumašova 
Inga Reine 
Dace Kiuleniece 

22. 12.02.2020. Ēnu diena.  Kā kļūt par ēnotāju? 
 

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

4.-9.klases  
klašu audzinātāji, 
skolotāji 

23. 17.02.2020. 
P1P 

Aptauja par karjeras izglītību un 
rezultātu izvērtēšana. 

 8.klases direktores vietniece 
Digna Prodniece 

24. 28.02.- 
03.2020. 
Rīga 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001„ Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” aktivitāte 
Izglītības izstāde “Skola 2020” 
 
 
 

 

Izglītības iespēju izpēte. Skolēni apmeklē izglītības 
izstādi ar mērķi iegūt informāciju par izglītības 
iespējām Latvijā un ārzemēs. 
 

www.bt1.lv › skola 

 

9.klases 
/ 42 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Intars Mežinieks 
Ilona Isajeva 
Ieva Babre 

http://www.enudiena.lv/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCocXst-_mAhUtxcQBHVRcAC4QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bt1.lv%2Fskola%2F&usg=AOvVaw1ume2Q-K5PTIs5bBuzH1Ir
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCocXst-_mAhUtxcQBHVRcAC4QFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bt1.lv%2Fskola%2F&usg=AOvVaw1ume2Q-K5PTIs5bBuzH1Ir
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25. aprīlis 
*** 
P1P 

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

Skolēni uzzin, kā top animācija, kādas ir dažādas 
animācijas izpausmes, kādas ir profesijas 
animācijā. 

4.-5.klases 
/ 58 / 
/ 50 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs 
direktores vietniece 
Digna Prodniece 

26. 28.-
29.04.2020. 
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 2020” 

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

www.viaa.gov.lv › skillslatvia 

 

8.klases 
/ 50 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Velta Danovska 
Žanete Beča 
Inga Haritonova 

27. maijs 
*** 
 

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

Mācību ekskursija 
“Ražots Latvijā” 

Mācību ekskursijā iepazīst mežsaimniecības 
nozares profesijas, darba vidi, darba aprīkojumu , 
specifiku. 

7.klases karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Uldis Čerpakovskis 
Irēna Barone 
Anda Anspaka 

28. maijs 
*** 

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

 
Nodarbība 
 “Roboti un elektronika.” 

Nodarbības mērķis  ir veicināt skolēnos interesi par 
zinātni un tehnoloģijām.  

1.klases 
/ 53 / 

karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Anita Lauska 
Gaida Ivanova 
Lolita Adamoviča 

29. maijs 
*** 

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

Mācību ekskursija 
“Latvijas bagātības meklējot.” 

Tikšanās ar lauku tūrisma uzņēmēju pārtikas 
ražošanas nozarē, iepazīst darba ikdienu, kādas 
prasmes un rakstura īpašības vajadzīgas, lai taptu 
kvalitatīvs produkts, kas veicina, kas bremzē 
veiksmīgu uzņēmējdarbību? 

2.klases karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Marija Vucāne 
Ruta Sparāne 
Astrīda Čerpakovska 

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
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30. maijs 
*** 

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

Mācību ekskursija 
“Mūzika kā profesija un dzīvesveids” 
 

Mācību ekskursija uz mūzikas instrumentu 
darbnīcu un tikšanās ar mūziķi. Iesaistoties 
praktiskā nodarbībā un diskutējot, uzzinās par 
profesijas apguves iespējām, amatam 
nepieciešamajām prasmēm un dotumiem. 

3.klases karjeras konsultants 
Viktors Boļšakovs, 
klašu audzinātāji 
Zigrīda Volonte 
Sandra Mauriņa 
Inita Pokšāne 

31. maijs 
 

Preiļu 1.pamatskolas Karjeras izglītības 
darba izvērtējums 2019./2020.m.g. 

 1.-9.klases direktores vietniece 
Digna Prodniece 

32. jūnijs Informācija par 9.klašu absolventu 
tālākizglītību. 

 9.klases direktores vietniece 
Digna Prodniece, 
klašu audzinātāji 
Intars Mežinieks 
Ilona Isajeva 
Ieva Babre 

 

 

 

 

***    informācija tiks precizēta 

 

Sagatavoja:  Digna Prodniece 

direktores vietniece audzināšanas jomā 

 


