
Preiļu 1.pamatskolas 

karjeras attīstības atbalsta pasākumu darba plāns  

2022./2023.m.g. 

Skolas moto:  Atvērta, lai mācītos! 

 

 

Preiļu 1.pamatskolas darba prioritāte 2022./2023.m.g. 

 Karjeras izglītības  integrēšana visā pilnveidotajā mācību saturā un pieejā. 
 

 

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

 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.  
 

Norises laiks. Tematika. Sasniedzamais rezultāts. 
Skolēnu karjeras vadības 
prasmju  / KVP /pilnveide 

Mērķgrupa. 
 

Koordinators, 
atbildīgais skolā 

Septembris 
 

Sanāksme par skolotāju izglītošanu karjeras 
izglītības jautājumu iekļaušanā mācību priekšmetu 
saturā , interešu izglītībā un ārpusstundu darbā. 
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu  
 /KAAP/ darba plāna izveidošana . 

Pedagogi ir saņēmuši 
metodiskos materiālus karjeras 
izglītības realizēšanai klases un 
mācību stundās, interešu 
izglītībā. 

Māc. jomu pr. 
skol., kl. audz., 
interešu pulc. 
skol. 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece 
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07.09.2022. 
09.09.2022. 
14.09.2022. 
Kalupes mežs, 
Daugavpils 
novads 

Meža ekspedīcija.  
Mācības mežā. 

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

6.klases 
 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, 
dabaszinību jomas 
pr. skol. Ieva Babre,  
Vija Caune, kl. audz. 

08.09.2022. 
Rēzeknes 
novada 
“Sarkaņkalnā” 

Zaļā klase.  
Izglītojošs piedzīvojums dabā, lai iepazītu meža 
apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari 
Latvijā. 

Skolēni  uzzina par iespējām 
apgūt ar meža nozari saistītas 
specialitātes. 

8.klases 
 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, 
kl. audz.  
 

09.09.2022. Tēvu diena.  
Tēvu meistarklases. 

Skolēni iepazīst savu vecāku 
hobijus.  
KVP-prasmju izmēģināšana 
praktiskā darbībā, sevis 
izzināšana- pārmantoto dotumu 
un talantu apzināšanā, profesiju 
izzināšana saistībā ar brīvā laika 
nodarbēm. 

1.-4.klases Dir. vietn. audz. jomā 
Ilze Broka 

11.10.2022. Mācību jomu vadītāju un skolotāju sanāksme par 
Karjeras nedēļas norisi Preiļu 1.pamatskolā. 
 

Skolotāji ir saņēmuši 
informāciju, metodiskos 
materiālus, izveidots Karjeras 
nedēļas norises plāns. 

Skolotāji 
 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece 

17.-
21.10.2022. 
 

Karjeras nedēļa 2022: 
 “Uzņēmējspējas- tavas superspējas” 
Lai  skolēniem sniegtu praktisku informāciju par 
uzņēmējspēju attīstīšanas nepieciešamību 
veiksmīgas karjeras veidošanā,  veicināt izglītojamo 
izpratni par saistību starp skolā apgūstamajām 

Skolēni izprot karjeras 
veidošanas nosacījumus, 
Paplašinājuši zināšanas par 
dažādu iestāžu, uzņēmumu 
darbinieku profesijām. 

1.- 9.klases, 
vecāki,  
uzņēmēji 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, 
kl. audz., pedagogs 
karj. kons. Ināra 
Ukina 
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zināšanām, prasmēm, uzņēmējspēju attīstīšanu un 
karjeras veidošanu, sekmēt karjeras izglītības 
integrēšanu mācību procesā. 

KVP- iegūto zināšanu analīze un 
pielietošana, lēmumu 
pieņemšana 

17.10.2022. Vecāku sapulce "Par pedagogu un vecāku 
sadarbību bērna īpašo spēju un prasmju atklāšanā 
un attīstīšanā.   

Vecāki ir guvuši izpratni par 
atbalsta sniegšanas iespējām 
bērniem un saņēmuši 
profesionālus padomus. 

9.klašu vecāki 
 

Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, 
pedagogs karj. kons. 
Ināra Ukina 

Novembris Karjeras nedēļas satura apkopojums un 
izvērtējums skolā. 

  Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece 

Novembris Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
rezultātu ilgtspējas izvērtējums un iesniegšana 
VIAA. 

  Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece 

Novembris Anketas “Karjeras nedēļas satura novērtējums” un 
iesniegšana VIAA. 

  Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece 

Novembris- 
decembris 
 

Skolēna personības izzināšana. 
Nodarbības skolēnu interešu, dotumu, spēju,, 
mācīšanās motivācijas izzināšanā, vērtību 
noteikšanā. 

Skolēni ir iepazinušies ar 
personības izpētes metodēm un 
paņēmieniem. 
KVP- sevis izzināšana, 
pašvērtēšana, iegūto rezultātu 
analīze. 

1.-9.klases 
 

Kl. audz., 
 māc. jomu pr. skol. 

Janvāris- maijs Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. 
Tikšanās ar izglītības iestādes absolventiem, 
vecākiem, kas pārstāv dažādas profesijas . Vecāku 
meistarklases, skolēnu dzimtas profesiju koku 
izveide un prezentēšana. Vecāku profesiju albūmi.  
Hobiju un brīvā laika nodarbju demonstrēšana, 
kopīgas meistarklases, izstādes. 

Skolēni ir guvuši paplašinātu 
priekšstatu par profesijām. 
KVP- “profesiju pasaules ” 
izzināšana,  un prasmju 
izmēģināšana praktiskā darbībā, 
sevis izzināšana- pārmantoto 
dotumu un talantu apzināšanā, 

1.-9.klases 
 

Kl. audz.,  
māc. jomu pr. skol. 
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profesiju izzināšana saistībā ar 
brīvā laika nodarbēm. 

Februāris Ēnu diena 2022.  
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar 
dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu 
jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum. 

  Pedagogs karj. kons. 
Ināra Ukina, 
kl. audz., māc. jomu 
pr. skol. 
 

Aprīlis  Atvērto durvju diena nākamajiem 1.klases 
skolēniem un viņu vecākiem. 

Iepazīst skolas vidi, tiekas ar 
klases audzinātājiem 

 Dir. vietn. audz. jomā 
Ilze Broka 

Maijs 
 

Karjeras izglītības darba izvērtējums .  1.-9.klases Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, kl. 
audz., māc. jomu 
vad., māc. jomu pr. 
skol. 

Augusts Informācija par 9.klašu absolventu tālākizglītību.  9.klases Dir. vietn. audz jomā 
Digna Prodniece, 
9.kl.audz. 

Visu mācību 
gadu 

Darbs ar skolēnu “Karjeras portfolio”. 
“Karjeras portfolio” sakārtošana vai papildināšana: 
struktūras izveide, izpētes materiālu ievietošana. 

Skolēni ir iesākuši veidot vai 
papildina iesākto “Karjeras 
portfolio”. 
KVP- mērķu izvirzīšana, 
plānošana, sevis izzināšana, 
pašvērtēšana, informācijas 
iegūšana un apstrāde. 

1.-9.klases 
 

Kl. audz. 

Visu mācību 
gadu 

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

Skolēni prot sasaistīt konkrēta 
mācību priekšmeta saturu ar 
veicamo noteiktās profesijās un 
apgūto zināšanu praktisko 

1.-9.klases 
 

Māc. jomu vad., 
māc. jomu pr. skol. 
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iespējām sasaistē ar konkrētajā mācību priekšmetā 
apgūto,  lēmumu pieņemšana un īstenošana, 
izvēloties un izstrādājot  projektu darbus, zinātniski 
pētnieciskos darbus, prezentācijas u.tml. , 
strādāšana ar daudzveidīgiem informatīvajiem 
resursiem, tajā skaitā e-resursiem. 

pielietojumu reālajā dzīvē. 
Mācīšanās motivācijas 
paaugstināšanās. 
KVP- “darba  pasaules” izpēte, 
tālākizglītības iespēju izpēte 

Visu mācību 
gadu 

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

Skolēni spēj sasaistīt brīvā laika 
nodarbes ar izvēlēto profesiju, ir 
pilnveidojuši radošās prasmes. 
KVP- dotumu un talantu 
pilnveide, kompetenču 
attīstīšana karjeras veidošanas 
aspektā.  

1.- 9.klases 
 

Dir. vietn. audz jomā 
Digna Prodniece, 
interešu izglītības 
pulc. skol. 

Visu mācību 
gadu 

Skolas telpu noformēšana pa interešu jomām. 
Skolēni iepriekš noskaidrotās grupās veic skolas 
noformēšanas darbus dažādos svētkos un 
pasākumos. 

KVP-dotumu, talantu interešu 
attīstīšana, lēmumu 
pieņemšana. 

1.-9.klases Dir. vietn. audz. jomā 
Digna Prodniece, 
mākslas jomas pr. 
skol., skolēnu 
pašpārvalde 

Visu mācību 
gadu 
 

Grupu un individuālās konsultācijas karjeras 
izglītībā. 

Skolēni ir iemācījušies noteikt 
savas personības piemērotību 
tālākas izglītības vai darbības 
virzienam. 
KVP- sevis izzināšana. 

7.-9.klases 
 

Pedagogs karj. kons. 
Ināra Ukina 

Visu mācību 
gadu 

Skolas padomes un vecāku sapulces, informācijas 
nodošana skolēnu vecākiem e-klases pastā .  

Vecāki saņem aktuālāko 
informāciju karjeras izglītībā. 

Vecāki Dir. vietn. audz jomā 
Digna Prodniece, 
pedagogs karj. kons. 
Ināra Ukina 
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Visu mācību 
gadu 

Karjeras izglītības materiālu metodiskās bāzes 
veidošana un papildināšana. 

Skolas bibliotēkā ir izveidota 
informatīvi metodisko  
materiālu bāze. 
KVP- daudzveidīgu informatīvo 
resursu izmantošana 

 Dir. vietn. audz jomā 
Digna Prodniece, 
bibl. vad. Lolita 
Svaļba 

Visu mācību 
gadu 

Karjeras izglītības sadaļas uzturēšana skolas 
mājaslapā http://www.p1p.edu.lv/  un 
informācijas ievietošana 
https://www.facebook.com/Preilu1.pamatskola/ 
  

Karjeras izglītības realizēšanas 
procesa atspoguļošana, 
informatīvo materiālu 
ievietošana. 

1.-9.klases, 
vecāki , 
skolotāji 

Dir. vietn. audz jomā 
Digna Prodniece, 
dir. vietn. inf. jaut. 
Pēteris Bernāns, 
skol. Ieva Babre 

 
 

Sagatavoja:  Digna Prodniece 

direktores vietniece audzināšanas jomā 

 

 

 

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

