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Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Alūksnes pilsētas sākumskolas  

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam 

N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

1. Darba pasaules 

izzināšana 

Maizes pasaule Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi, lai iepazītos ar 

ražotnes darbu un maizes cepšanas procesā 

iesaistītajām profesijām. Praktiskās darbnīcas 

maizes cepšanā lai pārbaudītu savu interesi par 

karjeras iespējām 

5. klašu skolēni  

 

2018.gada oktobris 

2. Darba pasaules 

izzināšana 

Keramiķa 

meistardarbnīcas 

apmeklējums 

Keramiķa meistardarbnīcas apmeklējums. 

Izglītojamie tiks iepazīstināti ar keramiķa darba vidi 

un saturu. Tiks noskaidrotas izglītības un darba 

tirgus iespējas. Diskusija par uzņēmējdarbības 

būtību. Notiks amata prasmju paraugdemonstrējumi 

un skolēni meistara vadībā izmēģinās savas prasmes. 

6.klašu skolēni 

 

2018.gada novembris 

3. Darba pasaules 

izzināšana 
Kinologa 

meistarklase 

Meistarklase, kurā profesionāls kinologs 

iepazīstinās izglītojamos ar sava amata 

noslēpumiem, izglītības un darba tirgus 

iespējām. Notiks kinologa amata prasmju 

paraugdemonstrējumi un skolēni tiks iesaistīti 

diskusijā  par darbā nepieciešamajām 

zināšanām, prasmēm un personības īpašībām. 

1.klašu skolēni 

 

2018.gada novembris 

4. Darba pasaules 

izzināšana 

Meistardarbnīca 

“Sveču liešana”  

Meistardarbnīcas sveču liešanā apmeklējums. 

Izglītojamie tiks iepazīstināti ar sveču liešanas darba 

vidi un saturu. Tiks noskaidrotas izglītības un darba 

tirgus iespējas. Diskusija par uzņēmējdarbības 

būtību. Notiks amata prasmju paraugdemonstrējumi 

un skolēni meistara vadībā izmēģinās savas prasmes. 

4.klašu skolēni 

 

2018.gada decembris 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

5. Darba pasaules 

izzināšana 

Nodarbība “Profesijas 

animācijā” 

Lekcija par dažādām profesijām animācijā. 

Stāstījums par darbu, ko veic katras profesijas 

pārstāvis, kā arī neliels stāstījums par katru konkrēto 

personu, kura raksturo šo profesiju un strādā Latvijā. 

Nodarbības otrajā daļā dalībnieki redzēto izmēģina 

paši, darbojoties stop motion un zīmētas animācijas 

tehnikās, praktiski izmēģinot, kā tas notiek praksē, 

apgūst scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un 

filmēšanas pamatus 

2.-3..klašu skolēni 

 

2019.gada janvāris 

6. Darba pasaules 

izzināšana 

Kalēja 

meistardarbnīcas 

apmeklējums 

Kalēja meistardarbnīcas apmeklējums. Izglītojamie 

tiks iepazīstināti ar kalēja darba vidi un saturu. Tiks 

noskaidrotas izglītības un darba tirgus iespējas. 

Diskusija par uzņēmējdarbības būtību. Notiks amata 

prasmju paraugdemonstrējumi un skolēni meistara 

vadībā izmēģinās savas prasmes. 

6.klašu skolēni 

 

 

2019.gada februāris 

7. Karjeras 

lēmumu 

pieņemšana, 

pašnovērtējuma 

veikšana 

Nākotnes darba tirgus Ar izglītojošas lekcijas palīdzību tiks veicināta 

skolēnu uzņēmība un aktualizēta to savlaicīga un 

apzināta tālākās izglītības un karjeras izvēle. 

Nodarbības laikā skolēni uzzinās par nākotnes 

Latvijas un pasaules darba tirgus prognozēm par 

pieprasījumu un piedāvājumu dažādās jomās. Tiks 

sniegta informācija par darba samaksu Latvijā 

dažādās jomās, populārākajām profesijām, kas 

neeksistēja pirms 5 gadiem un darba tirgus dinamiku 

un izmaiņām kopumā. 

6.klašu skolēni 

 

2019.gada marts 

8. Darba pasaules 

izzināšana 

“Saldumu profesija” Nodarbības laikā skolēni iepazīsies ar saldumu 

ražošanas procesu un tajā strādājošajām un 

nepieciešamajām profesijām. Ar darba vides, 

4.klašu skolēni 

 

2019.gada marts 
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N.p.

k. 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks 

aprīkojuma, darba specifikas iepazīšanu uzņēmumā. 

Praktiski darbosies pie saldumu gatavošanas 

9. Darba pasaules 

izzināšana 

Florista 

meistardarbnīca 

Lekcija par floristikas nozari un karjeras iespējām 

šajā jomā. Iepazīšanās ar mazu uzņēmēju, mazā 

uzņēmuma darbības principiem. Meistarklase, kurās 

skolēniem ir iespēja praktiski darboties, izvērtējot, 

kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas florista 

profesijas apguvei. Iespēja uzdot sev interesējošos 

jautājumus par floristiku un uzņēmējdarbību. 

3.klašu skolēni 

 

2019.gada aprīlis 

10. Izglītības iespēju 

izzināšana 

“Vai dārzkopis ir 

profesija?” 

Mācību ekskursija uz zemnieku saimniecību, lai 

iepazītu dārzkopja profesiju, darbu, darba vidi. 

Lauksaimniecības joma kā peļņas avots, 

lauksaimniecības jomas profesiju daudzveidība. 

Skolēniem iespēja iepazīties ar dārzkopja profesijas 

apguvi izglītības iestādēs, tālākizglītības kursos, 

pieaugušo izglītības centros. Dārzkopja darba vietas 

iepazīšana, praktiska nodarbība. 

5.klašu skolēni 

 

2018.gada maijs 

 

Pedagogs karjeras konsultants    Ivars Līdaciņš 


