
 

 

 

Jau trešo gadu Skrundas novada izglītības iestādes piedalās Eiropas Savienību fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs”.  

Karjeras izglītība ir plānots pasākumu  nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu 

izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu 

karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā; sniegtu zināšanas un izpratni par darba 

pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām. 

2017./2018.mācību gadā izglītojamie piedalījās 9 pasākumos, 2018./2019.mācību 

gadā – 9 pasākumos, kuru laikā gan notika tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem, gan 

ekskursijas pie vietējiem uzņēmējiem, notika nodarbības saistībā  ar karjeras 

lēmumu pieņemšanu, pašnovērtējuma veikšanu,  kā veidot veiksmīgu karjeru utt.  

Arī šajā mācību gadā ir plānoti pasākumi saistībā ar darba pasaules iepazīšanu,  

uzņēmējdarbību – transportu, loģistiku, izglītības iespēju izpēti, sniegt informāciju 

par profesiju daudzveidību, inovācijām darba tirgū un jaunu nākotnes profesiju 

iespējamību. 

 

 

No 14.-18.oktobrim visā Latvijā notika karjeras nedēļa “Ielogojies nākotnē!”. 

Skrundas novadā 17.oktobrī  notika pasākums Skrundas vidusskolas  6.klašu 

izglītojamiem. 

SIA “Latvijas lauku konsultāciju  un izglītības centra” speciālistes Daiga Meldere 

(biroja vadītāja) un Anita Miķelsone (lauku attīstības konsultante) prezentācijā 

izglītojamiem sniedza ieskatu par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm,  

tradicionālām un netradicionālām lauksaimniecības nozarēm, izglītības un karjeras 

iespējām. Noslēgumā  pasākuma dalībnieki tikās ar Skrundas novada jaunajiem 

uzņēmējiem Kasparu Upenieku un Aigu Tomanoviču, viņu iedvesmas stāsti par 

uzņēmējdarbības uzsākšanu laukos. 

 

 

18.oktobrī Nīkrāces pamatskolas 7.-9.klašu  izglītojamiem notika nodarbības –

diskusijas “Nākotnes profesijas”, kādas profesijas darba tirgū būs pieprasītas pēc 10, 

20 un 30 gadiem, vai roboti visu darīs cilvēku vietā utt. 

 
 



 

29.oktobrī Skrundas vidusskolas 11., 12.klašu izglītojamie Eiropas Savienību fondu 

darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros piedalījās seminārā – ekskursijā Rīgā  

“Mana karjera valsts pārvaldē”.Pasākums notika valsts attīstības finanšu institūcijā 

ALTUM. Semināru vadīja nodibinājuma „Public Administration Competence 

Development” valdes locekle Edīte Kalniņa. Sākotnēji seminārs tika plānots korupcijas 

novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).Diemžēl, seminārs šajā dienā pie viņiem 

notikt nevarēja, specifiskā darba dēļ, tāpēc viņu pārstāvis ieradās pie mums un pastāstīja 

par šīs iestādes darba specifiku. Arī ALTUM pārstāves iepazīstināja mūs ar sava 

uzņēmuma funkcijām un plašajām darbības sfērām. 

Pēc semināra sekoja ekskursija „Par valsts pārvaldi un varu Latvijā”, apstaigājot un 

iepazīstoties ar svarīgākajām valsts pārvaldes institūcijām, kas atrodas Vecrīgā un 

Rīgas centrā. 

  



  

 

Informāciju sagatavoja Skrundas novada  pedagogs karjeras konsultants Inga Rence-Remte. 

Foto Inga Rence-Remte, Inese Dabiņa 

 

 

 


