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Karjeras izglītības mērķi skolā: 

  Aktualizēt karjeras kompetenču apguvi mācību stundās un ārpusstundu pasākumos, 

 veicināt izglītības sistēmas saikni ar izmaiņām darba tirgū un sagatavot izglītojamo 

darbam mainīgos apstākļos,  

 atbalsta sniegšana izglītojamajiem, veicinot viņu karjeras vadības prasmju 

attīstīšanu, 

  veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu pedagogu vidū. 

 

 Kas ir karjeras izglītība? Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, vairs nevar 

paļauties, ka visu darba mūžu varēs strādāt vienā nozarē vai darbavietā. Šodien 

vērtīgāka kļūst radoša pieeja, spēja domāt netradicionāli, nozīmīgākas ir savstarpēji 

saistītas prasmes nekā atsevišķs zināšanu kopums. No ikviena tiek prasīta aktīva 

rīcība un pastiprināta atbildība par savu personisko izaugsmi un labklājību. Tādēļ 

aktuāli ir apgūt dzīves pamatprasmes, jo īpaši karjeras vadības prasmes, ne tikai 

akadēmiskās zināšanas un profesionālās prasmes. Karjera ir cilvēka mērķtiecīga 

darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā, un sākumskolas, 

pamatskolas posms ir pats sākums tās apzinātai veidošanai, kas secīgi turpinās 

profesionālās izglītības iestādē un visas dzīves laikā. Karjeras veidošana ir 

nepārtraukts process, kura gaitā indivīds izmanto informāciju, ko viņš zina par sevi, 

apkopo to un pielieto, lai apgūtu profesiju pasauli un attiecinātu to uz sevi. Karjeras 

veidošanas process sākas jau pašā dzīves sākumā, kad mazajam bērnam jautā: „Par ko 

tu gribētu kļūt, kad izaugsi liels?” Ar šo jautājumu bērnam tiek pateiktas divas lietas: 

ka viņam par kaut ko jākļūst un  viņam ir izvēle. Ģimene, sabiedrība, skola, notikumi 

valstī – tas viss ietekmē dzīves ceļa izveidi un izvēli. Karjeras veidošana neapstājas, 

līdzko mēs esam atraduši darbu. Mēs turpinām augt, mainīties, un tā dara arī pasaule 

ap mums. Straujais dzīves temps prasa arvien jaunus dzīves ceļa meklējumus. Tādēļ 

karjeras veidošanas process turpinās visas dzīves garumā.  Karjeras izglītība ir veids, 

kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas 

nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas 

karjeras izaugsmi. Karjeras izglītības pasākumi skolā:  

 Skolas un ārpusskolas pasākumu plānošana, organizēšana un piedalīšanās tajos: 

 -Izglītojoši pasākumi (konkursi, tikšanās, ekskursijas),  

-Kultūras pasākumi (koncerti, izrādes, izstādes, svētku pasākumi)  

-Izklaides pasākumi  

 Sadarbības veidošana ar dažādām valsts un nevalstiskām iestādēm, organizācijām 

un institūcijām: 

-Muzeji, izstāžu zāles  

-Dažādas mācību iestādes (atvērto durvju un informācijas dienas)  

 Skolotāju tālākizglītības veicināšana. 

 Tikšanās ar skolas absolventiem par viņu profesijas izvēli.  



 Interešu izglītības programmu realizēšana.  

       Tematiskie konkursi un pasākumi.  

       Tematiskie klases vakari, konkursi, pasākumi. 

       Sadarbības plānošana un veidošana- informatīvie pasākumi audzēkņiem un    

vecākiem. 

 

Laiks Aktivitāte Atbildīgais Piezīmes 

Septembrī 1. Karjeras aktivitāšu 

precizēšana, to 

prioritātes. 

Z.Reinfelde, 

skolotāji 

 

 2. Karjeras integrācija 

mācību stundās. 

Skolotāji 1.-9.klases 

 3. Apkopot informāciju 

par skolas 

absolventiem. 

Apkopot labās prakses 

piemērus. 

Z.Reinfelde, 

skolotāji 

Skolas absolventi 

Oktobris 1. Karjeras integrācija 

mācību stundās. 

Skolotāji  

 2. Klases stunda 

“Profesijas skolā” 

Internāta 

skolotāji 

5.-9.klases 

 3. Profesijas svētki- 

Skolotāju diena. 

Skolotāju dienas 

plānošana, 

organizēšana. 

Skolas 

administrācija. 

Skolēnu 

pašpārvalde 

 4. Aptauja “Mana 

nākošā profesija”, 

secinājumi. 

Z.Reinfelde 5.-9. klases 

Novembris 1. Karjeras integrācija 

mācību stundās. 

skolotāji  

 2. Profesija –karavīrs. 

Tikšanās ar 51. 

Zemessardzes 

bataljona pārstāvjiem. 

Z.Reinfelde Pirmsskola,1.-9. 

klases 

 4. Klases stunda “Mana 

sapņu profesija” 

 

Klases stunda 

“Profesiju pasaule” 

Internāta 

skolotāji 

 

Internāta 

skolotāji 

5.-9. klases 

 

 

C1.-C6.klases 

 5. Iepazīšanās ar muzeja 

darbu Mākslas muzejā 

Biržu namā. 

Z.Reinfelde 1.-9. klases 

 6. Klases stunda 

“Profesija- 

robežsargs” 

Internāta 

skolotāji 

3.-4. klases  

Decembris 1. Karjeras integrācija 

mācību priekšmetos. 

Skolotāji  

 2. Ziemassvētku baltais Direktors 1.-9.klases 



rīts. Pateicības svētki 

tiem, kas STRĀDĀ.  

 3. Klases stunda 

“Profesija- policists” 

Internāta 

skolotāji 

3.-4. klases 

       4.Klases stunda “Manu 

vecāku profesija” 

Internāta 

skolotāji 

5.-9. klases 

       5.Aptauja “Klases stundas 

norise”, rezultāti. 

Z.Reinfelde 2.-9. klases 

Janvāris 1. Konkurss “Mana 

frizūra-2022” 

Z.Reinfelde, 

Internāta 

skolotāji 

Pirmsskola, 1.-9. 

klases 
 

 2. Klases stunda 

“Populāras profesijas” 

Internāta 

skolotāji 

5.-9. klases 

Februāris 1. Karjeras integrācija 

mācību stundās. 

Skolotāji  

 2. Klases stunda “Par ko 

es vēlos kļūt” 

3. Klases stunda 

“Ģimenes locekļu 

profesiju apzināšana” 

4. Klases stunda 

“Profesijas mūsu 

skolā” 

5. Klases stundas “Par ko 

es vēlos kļūt”, 

“Profesiju 

daudzveidība” 

 

Internāta 

skolotāji 

Internāta 

skolotāji 

 

Internāta 

skolotāji 

 

Internāta 

skolotāji 

 

 

 

5.-9. klases 

 

C7.-C9. klase, 

9.1.,9.2., 9.3. 

grupas 

C1.-C6.klases 

 

 

Pirmsskola, 2.-

3.klases 

 

 

Marts 1.Informācijas- atvērto  

durvju diena skolā.  

Skolas 

administrācija 

Interesenti 

      2.Profesija- frizieris, 

kosmetologs. Tikšanās ar 

kosmetologu, frizieri. 

Z.Reinfelde 1.-9.klases 

Aprīlis 1. Atvērto durvju dienu- 

informācijas dienu 

apmeklēšana Dobeles 

VAV, Lielplatones 

pamatskolā u.c. 

interesējošās izglītības 

iestādēs 

Skolas 

administrācija 

9. klase 

 2. Nepieradinātās Modes 

skate. Profesija- 

šuvējs, dizainers. 

Z.Reinfelde, 

Internāta 

skolotāji 

Pirmsskola, 1.-9. 

klases 

Maijs 1. Mācību ekskursija- 

Profesijas pārtikas 

ražošanā. (“Spilva” , 

“Saldus Maiznieks”, 

“Saldus Gotiņa”u.c.) 

Z.Reinfelde  

 2. Klases stunda “Mana 

nākotnes profesija” 

Internāta 

skolotāji 

C7.-C9.klases, 

9.1.,9.2.,9.3. 



grupas 

 3. Individuālas 

konsultācijas skolas 

absolventiem. 

Skolotāji 9.klase 

 


