
 

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” 

Skrundas novada 

Karjeras attīstības atbalsta (KAA) pasākumu plāns 

Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises 

laiks 

Pašnovērtējuma 

veikšana 

„Interešu 

inventarizācija” 

Lekcija – diskusija par sevis izzināšanu, par 

to, kā izvirzīt savus karjeras mērķus un 

sasniegt tos, kā mācības skolā saistās ar 

profesionāļa karjeru nākotnē. 

Skrundas vsk. 

9.-12. klašu izglītojamie – 

80  

Nīkrāces pamatskola 

9. klašu izglītojamie - 7  

2017. gada 

oktobris - 

novembris 

Studiju un 

karjeras virzieni 

Kā kļūt 

veiksmīgam? 

 

Lekcijā - apkopoti pasaulē veiksmīgu 

cilvēku pieredzes stāsti un atziņas, kā arī 

vairākas kreatīvās domāšanas tehnikas, 

kas izglītojamiem liek aizdomāties par 

katra personīgās izaugsmes iespējām un, 

iespējams, palīdzēs izvēlēties studiju un 

karjeras virzienu. 

Nīkrāces pamatskola 

7.-8. klašu skolēni - 13 

Skrundas vsk. 

7.-8. klašu skolēni - 72 

 

2017. gada 

novembris, 

decembris 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Karjeras lēmumu 

pieņemšana 

ES būšu darba tirgū Prezentācija par darba tirgu un tā attīstības 

tendencēm. Vietējo ekonomiku ietekmējošas 

tendences. Nodarbības rezultātā izglītojamie 

labāk izpratīs informāciju par darba tirgus 

perspektīvām, kas ļaus izšķirties par attiecīga 

lēmuma pieņemšanu karjeras izvēlē.  

Nodarbība veicinās izpratni par  

nodarbinātības tendencēm mūsu valstī un 

pasaulē,  kā arī  gatavību pieņemt alternatīvus 

lēmumus karjeras izvēlē. 

Nīkrāces pamatskola 

9.klašu izglītojamie- 7 

Skrundas vsk. 

9.,11.,12. klašu izglītojamie 

- 69 

 

2018.gada 

janvāris 
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Karjeras 

plānošanas tēma 

Pasākuma 

nosaukums 
Pasākuma apraksts Dalībnieki 

Norises 

laiks 

Izglītības iespēju 

izpēte 

Izglītības izstāde 

“Skola 2018” 

Izglītojamie dodas uz gadskārtējo izglītības 

izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu 

informāciju par izglītības iespējām Latvijā un 

ārzemēs.  

Nīkrāces pamatskola 

8.-9. klašu izglītojamie - 14 

Skrundas vidusskolas 

11.-12. klašu izglītojamie - 

29 

2018. gada 

februāris  

Darba pasaules 

iepazīšana 

„Būt uzņēmējam” Ekskursija pie uzņēmēja, lai uzzinātu par 

uzņēmējiem nepieciešamajām prasmēm un 

sava biznesa radīšanu, par uzņēmēja ikdienu 

un izaicinājumiem, lai tuvāk iepazītos ar 

tūrisma jomā strādājošo profesijām. 

Nīkrāces pamatskola 

5.-6. klašu izglītojamie - 17 

 

Skrundas vsk. 

5. -6. klašu izglītojamie – 

71  

Jaunmuižas pamatskola 

(proj.neisaistītā) 

7.-9.klašu izglītojamie -7 

2018. gada 

marts - 

aprīlis 

Darba pasaules 

iepazīšana 

Esi kompetents un 

radošs 

Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un 

karjeras diena. Praktiskās nodarbības-

darbnīcas, kuru mērķis iepazīstināt 

izglītojamos ar profesijām un nozarēm, kas 

saistītas ar radošajām tehnoloģijām un 

inženierzinātnēm. 

Nīkrāces pamatskola 

1.-4. klašu izglītojamie - 24 

Skrundas vsk. 

1.-4. klašu izglītojamie - 

124  

2018. gada 

maijs 

 

 


